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Úvod 

Konto RIAM je konto pre využívanie služieb poskytovaných MŠVVaŠ. Pomocou jedného 

prihlasovacieho mena a hesla môžete v súčasnosti využívať niektoré aplikácie ako sú 

vzdelávacia platforma Viki, Edičný portál a podobne. Do budúcna pribudnú ďalšie užitočné 

elektronické služby primárne určené pre učiteľa a žiaka. Cieľom vytvorenia unifikovanej 

autentizácie je zjednodušenie prístupu k systémom rezortu školstva, správu týchto prístupov 

ako pre pedagogických tak nepedagogických pracovníkov, zvýšenie IT bezpečnosti pri prístupe 

k digitálnemu obsahu a v neposlednom rade odľahčiť administratívnu náročnosť pri práci so 

systémami rezortu školstva.  

Používateľská príručka k RIAM portálu je dokument, ktorý vysvetľuje orientáciu, funkcionalitu a 

postup pri práci s RIAM portálom. RIAM portál je portál pre spravovanie Vášho konta RIAM. V 

tejto príručke nájdete všetky potrebné informácie od postupu vytvorenia konta RIAM, úpravu 

svojho profilu, zmeny hesla až po funkcionalitu pre špecifické pozície. Práca s RIAM portálom 

je vysoko intuitívna s popisom ku každej funkcionalite a ku každému kroku.  

Vzhľadom na to, že v rámci rozvoju informačného systému RIAM boli do RIAM portálu pridané 

za rok 2022 nové role a funkcionality resp. nástroje, ktoré menia doterajšie procesy distribúcie 

účtov (ďalej len “RIAM konto“, alebo “Konto“) pre zamestnancov ŠaŠZ, tento dokument 

predstavuje používateľský manuál, a tiež usmernenie k zmenám súčasných pracovných 

procesov pre zmenami dotknutých  zamestnancov ŠaŠZ. 
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Kde nájdete RIAM portál ?  

RIAM portál je služba, ktorá je dostupná v internej sieti MŠVVaŠ a rovnako tak aj na 

internete. Po otvorení internetového prehliadača (napr. Internet Explorer, Firefox, 

Chrome) zadajte adresu alebo jednoducho označte link:  

  

https://riam.iedu.sk alebo www.riam.sk   

  

Po otvorení odkazu na Vašom počítači (alebo mobilnom zariadení)1  sa Vám zobrazí 

prihlasovacie okno do RIAM portálu  

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 
1 RIAM portál je plne prispôsobený pre prácu na mobilnom zariadení ako je mobilný telefón alebo tablet.  

https://riam.iedu.sk/
https://riam.iedu.sk/
http://www.riam.sk/
http://www.riam.sk/
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Zmeny v RIAM portáli za rok 2022 

 

Nové kariérové pozície/role: 

• lokálny správca, 

• lokálny správca DŽP. 

 

Nové nástroje: 

• nástroj Moji študenti, 

o umožňuje zrušenie väzby študenta na ŠaŠZ, 

• nástroj Lokálny správca, 

o umožňuje delegáciu kompetencií role lokálneho správcu,    

• nástroj Lokálny správca DŽP, 

o umožňuje delegáciu kompetencií role lokálneho správcu DŽP 

• nástroj Správa osôb, 

o umožňuje úpravu kontaktných informácií osôb, ktoré majú RIAM konto 

(zamestnanci ŠaŠZ, DŽP).  

 

Rozšírenia existujúcich nástrojov: 

• nástroj Generátor tokenov (Pridať študenta), 

o umožňuje založenie RIAM konta zamestnancom ŠaŠZ bez potreby generovania 

tokenu. 

 

Dotknuté procesy 

 

Distribúcia RIAM Kont 

Distribúciou RIAM kont sa pre účely tohto dokumentu myslí proces zakladania Riam kont pre 

zamestnancov ŠaŠZ a DŽP.  

Delegácia kompetencií 

Delegácia kompetencií je presun oprávnení v rámci informačného systému RIAM, konkrétne 

kompetencií riaditeľa ŠaŠZ na lokálneho správcu a delegácia kompetencií pedagógov  

v oblasti správy DŽP na lokálneho správcu DŽP. 

Správa väzieb osôb na ŠaŠZ 
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Správou väzieb osôb na ŠaŠZ sa pre účely tohto dokumentu myslí možnosť odstránenia 

zamestnanca, alebo DŽP z vybranej ŠaŠZ. 

Správa kontaktných údajov osôb 

Správou väzieb osôb na ŠaŠZ sa pre účely tohto dokumentu myslí možnosť modifikácie 

vybraných údajov zamestnanca, alebo DŽP v informačnom systéme RIAM. 

 

Role a oprávnenia na nástroje v RIAM portáli 

 

  
Moje školy 

a pozície 

Moji 

zamestnanci 

Moji 

študenti 

Požiadavky 

na zmenu 

pracovného 

zaradenia 

Generátor 

tokenov 

(Pridať 

kolegu) 

Generátor 

tokenov 

(Pridať 

študenta) 

Lokálny 

správca 

Lokálny 

správca 

DŽP 

Koordinátor 

objednávania 

učebníc 

Koordinátor 

preberania 

licencií 

Microsoft 

Správa 

osôb 

Riaditeľ áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno Áno 

Lokálny 

správca 
áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno* 

Lokálny 

správca 

DŽP 

áno nie áno nie nie áno nie nie nie nie áno** 

Triedny 

učiteľ 
áno nie nie nie nie áno nie nie nie nie nie 

 

*   Možnosť úpravy zamestnancov a DŽP vybranej ŠaŠZ 

** Možnosť úpravy len ĎZP vybranej ŠaŠZ 

 

 

Ako sa zaregistrujem ?  

Pokiaľ nemáte vytvorené konto RIAM je potrebné sa zaregistrovať. Registrácia je možná dvomi 

spôsobmi. Platným kľúčom resp. tokenom, ktorý ste obdržali od riaditeľa alebo zástupcu 

riaditeľa školy, alebo cez aktivačný formulár.  

K vytvoreniu RIAM konta potrebujete súkromnú e-mailovú schránku. Do súkromnej  

e-mailovej schránky budete dostávať informácie súvisiace s vytváraním konta Riam, informácie 

o zmene hesla konta Riam a informácie o blížiacom sa konci platnosti hesla konta Riam.   

Musíte byť zaevidovaný v školskom informačnom systéme a údaje zo školského informačného 

systému musia byť odoslané do Rezortného informačného systému (RIS).  
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Registrácia RIAM konta platným kľúčom resp. tokenom 

Video návod online 

Na stránke VIKI nájdete video návod k registrácii konta RIAM s tokenom. 

Registrácia je možná platným kľúčom resp. tokenom, ktorý ste obdržali od riaditeľa alebo 

lokálneho správcu RIAM konta na škole. Pokiaľ ste riaditeľ a nemáte vytvorené konto, 

požiadajte prosím o vygenerovanie tokenu predchádzajúceho riaditeľa školy alebo kontaktujte 

call centrum MŠVVaŠ SR (0800 138 033, helpdesk@iedu.sk).  

 

Postup pre registráciu:  

1. Overím si, že mám k dispozícií TOKEN (platný kľúč) vo formáte 1111-2222-3333- 

4444.  

  

2. Zadám adresu alebo označím link pre prístup do úvodného okna:  

https://riam.iedu.sk   

  

3. V úvodnom okne označím odkaz „Zaregistrujte sa teraz“ v dolnej časti  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-304e7282-b6b0-463d-9388-f0290b850ffb?userResourceContext=false
https://riam.iedu.sk/
https://riam.iedu.sk/
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4. V nasledujúcom okne vyberte možnosť  Mám aktivačný token a chcem ho 

použiť. 

 

 

5. V nasledujúcom okne vložte token (ukážka: 9724-4628-9451-8289), ktorý ste 

obdržali od riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa na Vašej škole. Následne opíšte 

„CAPTCHU“ (znaky) do vyznačeného poľa. Ak „CAPTCHU“ (znaky) neviete prečítať 

označte „Nové“ pre vygenerovanie nových znakov. Následne označte „Ďalej“  

  

 

  

6. Systém Vám zobrazí zoznam ľudí už registrovaných pre Vašu školu. Pokiaľ už máte 

vytvorené konto RIAM (napr. s pozíciou učiteľ na Vašej škole a chcete len pridať 

pozíciu) označte “Toto som ja”. Pokiaľ sa nenachádzate v zozname odporúča sa 

nahrať osobu cez školský informačný systém do Rezortného informačného 

systému (RIS) a do 24 hodín by sa osoba mala nachádzať aj IS RIAM alebo označte 

“Nie som v tomto zozname”.  

  

Vložte token 
  

Vložte CAPTCHU 
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7. Po označení “Nie som v tomto zozname” prejdete do formulára pre vyplnenie 

identifikačných údajov. (Po označení „Toto som ja“ sa Vám otvorí identický 

formulár s už vyplnenými údajmi, kde môžete doplniť chýbajúce údaje)  

  

 

  

Medzi povinné polia patrí Meno, Priezvisko (a rodné priezvisko), dátum narodenia 

a súkromný e-mail, ktorý slúži pre poslanie prvotného hesla, ktoré Vám bude 

vygenerované. Odporúčame doplniť všetky údaje ako je telefónne číslo, adresu 

trvalého bydliska, národnosť a miesto narodenia.2   

  

 
2 Všetky údaje je potrebné vypĺňať s diakritikou  
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Po vyplnení všetkých údajov, označte „Ďalej“ v spodnej časti okna. Ak sú všetky 

údaje vyplnené správne ukáže sa Vám informácia o vytvorení konta RIAM. (ak ste 

niektoré potrebné údaje nevyplnili, systém Vás na to upozorní)  

  

Informácie o vytvorení konta ako aj prihlasovacie údaje vám budú zaslané na váš 

súkromný email.  Pokiaľ by email do 24 hodín neprišiel alebo ste omylom zadali 

nesprávny email, kontaktujte Call centrum MŠVVaŠ SR (0800 138 033, 

helpdesk@iedu.sk)  

  

 

  

8. Na Váš súkromný e-mail, ktorý ste zadali do formulára príde správa o vytvorení 

konta. Pred prvým prihlásením je potrebné zmeniť heslo. Presný návod s krokmi 

je popísaný v správe.  

  

9. Pri zadávaní hesla musíte splniť nasledovné podmienky: Heslá musia mať aspoň 8 

a najviac 14 znakov a obsahovať aspoň tri z nasledujúcich možností: veľké 

písmená, malé písmená, čísla a symboly !!! Heslo je možné zmeniť len raz za deň.  

  

10. Akonáhle máte zadané svoje heslo a máte svoje RIAM konto, môžete sa prihlásiť. 
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Registrácia RIAM konta cez aktivačný formulár 

Video návod online 

Na stránke VIKI nájdete video návod k registrácii konta RIAM cez aktivačný formulár. 

V prvom kroku si používateľ vyberie jednu z dvoch možností podľa toho, či má od riaditeľa 

svojho ŠaŠZ vygenerovaný aktivačný token alebo token nemá:   

1. V prípade ak používateľ má aktivačný token a vyberie možnosť „Mám aktivačný token 

a chcem ho použiť“, bude po stlačení tlačidla „Ďalej“ presmerovaný na stránku, kde 

bude pokračovať v registračnom procese.  

2. V prípade ak používateľ nemá aktivačný token, vyberie si druhú možnosť „Nemám 

aktivačný token a som zamestnancom školy“. V tomto prípade, po stlačení tlačidla 

„Ďalej“ bude používateľ presmerovaný na stránku s aktivačným procesom.  

Krok číslo 1 

V tomto kroku teraz predpokladáme, že používateľ nemá aktivačný token a teda zvolí túto 

voľbu.  

V nasledujúcich krokoch je popísaný scenár pre prípad 2.  

 

 

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-9bf88cb5-b66c-4623-936e-62a6627866a6?userResourceContext=false
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Krok číslo 2  

  

  

 

V druhom kroku používateľ zadá svoje krstné meno, priezvisko a rodné číslo tak, ako boli 

zaevidované v školskom informačnom systéme (AscAgenda, eŠkola, ...). V prípade ak zadané 

údaje nezodpovedajú zaevidovaným údajom, z bezpečnostných dôvodov nebude možné v 

aktivácii pokračovať (Obrázok 8). V taktom prípade môže používateľ požiadať riaditeľa 

svojho ŠaŠZ o vygenerovanie aktivačného tokenu.  

Následne si používateľ vyberie školu alebo školské zariadenie, kde je zamestnaný a to tak, že 

si najskôr vyberie mesto/obec, potom ulicu a na koniec samotné školské zariadenie. Hľadanie 

v týchto troch poliach uľahčuje automatický filter pri zadávaní textu do týchto polí. To 

znamená, že po zadávaní textu do týchto polí, automatický filter vracia zoznam relevantných 

položiek. Tým sa zoznam zužuje a používateľ si ľahšie vyberie.  
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V tomto kroku je potrebné opísať graficky zobrazené znaky z tzv. CAPTCHA do poľa 

umiestnenom pod znakmi CAPTCHA. Ak používateľ nevie prečítať zobrazené znaky, môže si 

dať vygenerovať nové kliknutím na tlačidlo „Nové znaky“.  

Na koniec v tomto kroku musí používateľ zaškrtnúť súhlas so spracovaním zadaných údajov, 

ktoré sú potrebné pre vyhľadanie existujúcej identity používateľa v systéme a kliknúť na 

tlačidlo „Ďalej“. Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nie je možné v aktivácií 

pokračovať.  
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Krok číslo 3  

  

  

 

Ak bol v systéme používateľ jednoznačne identifikovaný podľa zadaných údajov, zobrazí sa 

stránka ako je uvedené na obrázku 4. Tu si môže používateľ ešte raz skontrolovať svoje 

údaje. Rodné číslo je maskované z dôvodu bezpečnosti.  

Dôležité je, aby si používateľ overil správnosť uvedenej mailovej adresy. Ak nie je správna 

alebo už nie je aktuálna, je nutné uviesť správne aktuálnu emailovú adresu, nakoľko na ňu 

neskôr budú posielané či už notifikačné emaily pri aktivácii používateľského RIAM účtu alebo 

emaily pri zmene hesla na používateľskom účte.  
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Ak si používateľ zmení či opraví aktuálne zadanú emailovú adresu, systém automaticky pošle 

z bezpečnostných dôvodov notifikačný email na pôvodnú emailovú adresu a rovnako aj na 

emailovú adresu školy alebo školského zariadenia.  

Na záver v tomto kroku používateľ klikne na tlačidlo „Aktivovať moje RIAM konto“ pre 

následnú aktiváciu RIAM konta.  

  

Krok číslo 4  

  

V tomto (poslednom) kroku sa zobrazí výsledok vyhľadávania používateľa a prípadnej 

aktivácie RIAM konta. Citlivé údaje ako rodné číslo a použitá emailová adresa sú v tomto 

kroku maskované.  

  

Pre konto bola spustená aktivácia  

  

Ak používateľ zadal správne údaje, na základe ktorých bol jednoznačne identifikovaný a 

následne mu bol  spustený aktivačný proces, tak sa používateľovi zobrazí nižšie uvedené 

okno (Obrázok 5) so správou, že pre jeho konto bola spustená aktivácia.  
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Konto už je v procese aktivácie  

  

Ak používateľ zadal správne údaje, na základe ktorých bol jednoznačne identifikovaný, avšak 

aktivačný proces už bol spustený skôr, teda používateľ skúša aktivačný proces spustiť 

viackrát, tak sa mu zobrazí okno na ďalšom obrázku (Obrázok 6) s informáciou, že pre jeho 

RIAM konto je už v procese aktivácie a musí počkať na notifikačný email o výsledku aktivácie.  

  

 

 

 

Existujúce RIAM konto  

  

Ak sa používateľ snaží aktivovať už existujúce RIAM konto, tak sa mu zobrazí nasledovné 

okno (Obrázok 7) s oznamom, že dané RIAM konto existuje. Zobrazí sa mu aj názov daného 

RIAM konta s maskovaným emailom používateľa, ktorý bol použitý pri aktivácii daného RIAM 

konta a ktorý môže byť tiež použitý pre reset hesla daného RIAM konta, ak ho používateľ 

nevie.  
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Neexistujúci požadovaný záznam  

  

Ak používateľ zadal údaje, na základe ktorých nebol nájdený jednoznačný záznam identity 

používateľa v systéme, používateľovi sa zobrazí nižšie uvedené okno (Obrázok 8) s ďalším 

možným postupom používateľa.  
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Ako sa prihlásim do RIAM?  

Po otvorení internetového prehliadača (napr.  Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google 

Chrome) zadajte adresu alebo jednoducho označte link:  

 

https://riam.iedu.sk/    alebo www.riam.sk  

  

Po otvorení odkazu na Vašom počítači (alebo mobilnom zariadení) sa Vám zobrazí 

prihlasovacie okno do RIAM portálu. V prihlasovacom okne vyplňte názov svojho účtu 

a heslo ktoré ste zadali.  

    

Po úspešnom prihlásení prejdete do okna RIAM portálu.  V prípade, že máte problémy s 

prihlásením využite pomoc priamo v prihlasovacom okne RIAM.  

  

  

  

https://riam.iedu.sk/
https://riam.iedu.sk/riam/portal
http://www.riam.sk/
http://www.riam.sk/
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Nemôžete získať prístup ku svojmu kontu ?  

Ak ste stratili alebo zabudli heslo, vieme Vám pomôcť obnoviť prístup k Vášmu účtu. Po 

označení „Nemôžete získať prístup ku svojmu kontu ?“ viete resetovať Vaše heslo a zadať 

nové. Vyplňte názov vášho konta RIAM a opíšte znaky do vyznačeného poľa. Následne 

vyplňte vašu súkromnú e-mail adresu, ktorú ste zadávali pre poslanie bezpečnostného 

kódu. Ak sa e-mail adresa ktorú ste zadali zhoduje s e-mail adresou zadanou pri 

registrácií, bude Vám poslaný bezpečnostný kód. Následne tento kód opíšte do 

vyznačeného poľa a zadajte svoje nové heslo.  

  

Chcete si zmeniť heslo k svojmu kontu ?  

Pokiaľ potrebujete zmeniť heslo pre prístup k Vášmu RIAM kontu označte „Chcete si 

zmeniť heslo k svojmu kontu ?“ v prihlasovacom okne. Odporúčame zmeniť heslo vždy, 

keď máte pocit, že Vaše heslo pozná niekto iný ako vy, ale aj pravidelne aspoň raz za 

polrok pre prípad, že Vše heslo niekto pozná a vy o tom neviete. Pri zmene hesla je 

potrebné zadať Vaše aktuálne heslo a následne nové heslo, ktoré je potrebné zadať pre 

kontrolu ešte raz.  

Následne označte uložiť a prihlasujte sa do RIAM portálu už novým heslom.   

  

RIAM portál  

Po úspešnom prihlásení sa zobrazí prostredie RIAM portálu. V RIAM portáli nájdete 

odkazy na systémy školstva integrované na RIAM. V súčasnosti sú to systémy ako napr. 

„Edičný portál“, vzdelávacia platforma „VIKI“ a „Digiškola“ .  Súčasťou konta RIAM je aj 

váš osobný email účet. 
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Pod odkazmi na systémy rezortu školstva sa nachádza časť pre správu Vášho účtu.  

 

 

    

Následne popíšeme postup práce s jednotlivými časťami správy účtu. 
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Upraviť identifikačné údaje  V časti upraviť identifikačné údaje môžete meniť Vaše 

identifikačné údaje ako krstné meno, priezvisko a dátum 

narodenia. Tieto údaje je možné meniť len pre niektoré účty. 

Pokiaľ tieto údaje nemôžete zmeniť v RIAM portáli a potrebujete 

ich zmeniť kontaktujte Call centrum MŠVVaŠ SR (0800 138 033, 

helpdesk@iedu.sk).  

  

Po zmene identifikačných údajov označte uložiť pre zapísanie 

zmeny a návrat do hlavného menu RIAM portálu.  

  

    

Správa Vašich údajov   
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Upraviť kontaktné údaje  V časti upraviť kontaktné údaje môžete meniť Vaše kontaktné 

údaje ako súkromný e-mail3, telefón, adresu trvalého bydliska, 

miesto narodenia a štátnu príslušnosť.  

  

Generovanie tokenu pre žiakov a jeho zaslanie emailom 

Generovanie tokenu pre DŽP prebieha pomocou nástroja Generátor tokenov (Pridať 

študenta). Nástroj je možné nájsť v spodnej časti RIAM Portálu (obrázok nižšie). Kliknutím na 

nástroj sa tento otvorí a zobrazí sa požadovaná funkcionalita. Túto funkcionalitu nájde pod 

svojím kontom riaditeľ, lokálny správa, lokálny správca DŽP a pedagóg s rolou triedneho 

učiteľa. 

 

Pre vygenerovanie tokenu je potrebné nájsť v zozname osôb, žiaka, ktorému chcete 

vygenerovať token. Pre urýchlenie vyhľadania osoby môžete použiť vyhľadávacie pole v ľavej 

hornej časti obrazovky. 

 

Po nájdení študenta je potrebné kliknúť na tlačidlo "Generovať“ a následne na tlačidlo “...“. 

Otvorí sa dialógové okno, v ktorom je potrebné zaškrtnúť možnosť “Zaslať emailom“ a 

vyplniť emailovú adresu osoby, ktorej má byť notifikácia z vygenerovaným tokenom 

doručená. Notifikácia bude odoslaná kliknutím na tlačidlo “Odoslať“. 

 
3 Údaj súkromný e-mail je povinná položka, ktorú nie je možné vynechať pre správu účtu  
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Notifikačný email 
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Na zadanú adresu bude systémom RIAM zaslaný notifikačný email (obrázok nižšie). 

 

 

Zriadenie RIAM konta v prípade, že sa žiak nachádza v zozname 

Túto funkcionalitu nájde pod svojím kontom riaditeľ, lokálny správa, lokálny správca DŽP 

a pedagóg s rolou triedneho učiteľa. 

Zriadenie RIAM konta pre DŽP prebieha pomocou nástroja Generátor tokenov (Pridať 

študenta). V prípade, že sa osoba nachádza v zozname, RIAM konto založíme výberom zo 

zoznamu osôb a kliknutím na tlačidlo “Vytvoriť účet“ (Obrázok nižšie). 
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Po kliknutí na tlačidlo “Vytvoriť účet“ sa zobrazí formulár Vytvorenie nového 

študentského konta RIAM (Obrázok nižšie). Vo formulári vyplníme všetky údaje, ktoré sú 

nám dostupné a klikneme na tlačidlo “Uložiť“. Pri zadávaní kontaktnej emailovej adresy je 

potrebné vždy vybrať typ kontaktného emailu z výberového poľa podľa toho, koho emailovú 

adresu DŽP poskytne. V prípade, že DŽP nemá svoju emailovú adresu, ani emailovú adresu 

zákonného zástupcu, vyplní sa typ emailovej adresy lokálny správca a zadá sa jeho emailová 

adresa. Odporúčame vyplnenie všetkých údajov, aby sa tak predišlo neúplným informáciám 

o osobách používajúcich RIAM. 
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Notifikačný email 

Po kliknutí na tlačidlo “Uložiť“ sa RIAM konto automaticky vytvorí, pričom v databáze RIAM 

bude mať príznak dočasného konta. IS RIAM zároveň zašle notifikáciu na adresu, alebo 

adresy uvedenú pri zakladaní konta (obrázok nižšie). 
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Zriadenie RIAM konta v prípade, že sa žiak nenachádza v zozname 

 

V prípade, že sa osoba nenachádza v zozname RIAM konto odporúča sa nahrať osobu cez 

školský informačný systém do Rezortného informačného systému (RIS) a do 24 hodín by sa 

osoba mala nachádzať aj IS RIAM alebo založíme kliknutím na tlačidlo “Študent nie je v 

zozname“, ktoré sa nachádza pod zoznamom osôb (Obrázok nižšie).  

 

 

Po kliknutí na tlačidlo “Študent nie je v zozname“ sa zobrazí formulár “Pridať študenta“. 

Vo formulári vyplníme všetky požadované údaje a klikneme na tlačidlo “Vytvoriť konto bez 

generovania tokenu“. Pri zadávaní kontaktnej emailovej adresy je potrebné vždy vybrať typ 

kontaktného emailu z výberového poľa podľa toho, koho emailovú adresu DŽP poskytne. V 

prípade, že DŽP nemá svoju emailovú adresu, ani emailovú adresu zákonného zástupcu, 

vyplní sa typ emailovej adresy lokálny správca a zadá sa jeho emailová adresa. Následne 

klikneme na tlačidlo “Ďalej“ (Obrázok nižšie). 
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IS RIAM nás pre uložením vyzve na kontrolu údajov. Po kontrole údaje uložíme kliknutím na 

tlačidlo “Uložiť“. Následne sa otvorí formulár “Vytvorenie nového študentského konta 

RIAM“ (Obrázok nižšie). Vo formulári vyplníme všetky údaje, ktoré sú nám dostupné 

a klikneme na tlačidlo “Uložiť“. Pri zadávaní kontaktnej emailovej adresy je potrebné vždy 

vybrať typ kontaktného emailu z výberového poľa podľa toho, koho emailovú adresu DŽP 

poskytne. V prípade, že DŽP nemá svoju emailovú adresu, ani emailovú adresu zákonného 

zástupcu, vyplní sa typ emailovej adresy lokálny správca a zadá sa jeho emailová adresa. 

Odporúčame vyplnenie všetkých údajov, aby sa tak predišlo neúplným informáciám 

o osobách používajúcich RIAM. 
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Notifikačný email 

Po kliknutí na tlačidlo “Uložiť“ sa RIAM konto automaticky vytvorí, pričom v databáze RIAM 

bude mať príznak dočasného konta. IS RIAM zároveň zašle notifikáciu na adresu, alebo 

adresy uvedenú/é pri zakladaní konta (obrázok nižšie). 
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Nástroje riaditeľa  

Moje školy  

V časti „moje školy“ je zobrazený zoznam škôl a pracovných pozícií na ktoré ste pridelený.   

  

  

Škola  V zozname škôl je zobrazený názov školy a Vaša pracovná 

pozícia na škole. Po označení školy sa zobrazia detailné 

identifikačné informácie o škole ako EDUID, kód školy, názov 

školy, typ a druh školy a kontaktné informácie.  

  

Určenie školy k Vášmu kontu  Pokiaľ sa v zozname nachádza škola alebo školské zariadenie 

na ktorom nepracujete alebo naopak Vám táto inštitúcia chýba 

odkaz s názvom „tento formulár.  
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Zo zoznamu vyberte školu alebo školské zariadenie a správny názov  

pozície, ktorú na danej škole zastávate. Následne do poznámky vložte krátky popis a označte 

uložiť pre zapísanie a odoslanie informácie na call centrum MŠVVaŠ.  

  

Pokiaľ v zozname nie je škola na ktorej pracujete označte „...“ napravo od názvu školy pre 

vyhľadanie školy alebo školského zariadenia, ktorú chcete priradiť k Vášmu účtu. Následne sa 

Vám otvorí systém pre vyhľadanie školy alebo školského zariadenia. Vyhľadať inštitúciu 

môžete na základe názvu resp. identifikačných údajov. Odporúčame vyhľadanie inštitúcie na 

základe vybratia kontaktných údajov resp. kraja a mestskej časti alebo obce, kde sa škola 

nachádza. Po zadaní týchto údajov označte hľadať v spodnej časti okna a výsledky sa zobrazia 

v spodnej časti okna. Pre pridanie inštitúcie do žiadosti o priradenie k školám kde pracujete 

jednoducho označte danú školu alebo školské zariadenie.  

     

 

Generátor tokenov  

V časti „generátor tokenov“ môžete vytvoriť TOKEN (kľúč) pre možnosť registrácie 

nového používateľa alebo pridanie pracovnej pozície k už existujúcemu používateľovi. 

Generovať TOKEN môže len osoba s pracovnou pozíciou riaditeľ alebo zástupca riaditeľa 

pre danú školu.  
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Pokiaľ zastávate pracovnú pozíciu riaditeľ na jednej škole a pracovnú pozíciu učiteľ na 

druhej škole, viete vygenerovať TOKEN iba pre prvú školu a teda pre školu, kde zastávate 

pracovnú pozíciu riaditeľ.  

  

Prečo je potrebné generovať token ?  

Aby sme zamedzili vytváraniu kont Riam (a tým aj prístupu k rezortným systémom) pre 

nepovolené osoby, musí byť vytváranie kontrolované. Na to slúžia tzv. bezpečnostné 

tokeny. Nové konto Riam je možné vytvoriť iba za pomoci takéhoto tokenu. Ako 

riaditeľ/riaditeľka máte právo na vytvorenie bezpečnostného tokenu, zároveň však máte 

aj zodpovednosť za jeho bezpečné doručenie správnej osobe, ktorá si pomocou neho 

vytvorí vlastné konto Riam na prístup do rezortných systémov školstva.  

  

Postup pri generovaní tokenu riaditeľom školy 

Po označení „generátor tokenov“ sa Vám zobrazí stránka s možnosťou generovať token.  

  

1. Najprv vyberte školu alebo zariadenie pre ktoré chcete vytvoriť token. Pokiaľ 

toto zariadenie nie je zobrazené v zozname možností skontrolujte či sa nachádza 

vo Vašom zozname v časti „moje školy“. Ak nie, požiadajte o pridanie cez 

formulár v časti „moje školy“ ako je popísané v príručke. Pokiaľ sa nachádza v 

zozname „moje školy“ ale nenachádza v zozname pre „generovanie tokenov“ a 

na oboch inštitúciách máte pozíciu riaditeľ alebo zástupca riaditeľa kontaktujte 

prosím Call centrum MŠVVaŠ SR (0800 138 033, helpdesk@iedu.sk).  
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2. Následne vyberte pracovnú pozíciu pre ktorú chcete vygenerovať token4.  Iba 

pracovné pozície riaditeľ a zástupca riaditeľa majú oprávnenie generovať token 

a požiadať o zmeny v údajoch v časti moje školy. Prekontrolujte prosím pre akú 

pozíciu idete generovať token. 

3.  Odporúčame využiť funkcionalitu zapísania poznámky pri generovaní tokenu. 

Do poznámky viete zapísať meno osoby pre ktorú idete vygenerovať token a 

tiež si túto informáciu viete pozrieť spätne v prípade potreby.  

 

4. Všetky vygenerované tokeny si viete pozrieť v zozname už vygenerovaných 

tokenov. V tomto zozname sú zobrazené informácie ako číslo tokenu, dátum 

vytvorenia, platnosť tokenu, pracovná pozícia pre ktorú bol token vytvorený, stav 

tokenu a po označení „...“ na pravej strane aj Vaša poznámka (Ak ste pri 

generovaní tokenu uviedli meno a priezvisko osoby pre ktorú bol token 

generovaný, tu si informáciu viete spätne pozrieť).  
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RIADITEĽ ŠaŠZ a jeho nové nástroje portálu RIAM 

 

Riaditeľ ŠaŠZ má naďalej k dispozícii všetky nástroje RIAM portálu. Okrem týchto, však pre 

riaditeľa ŠaŠZ pribudli nástroje: 

• Moji študenti, 

• Lokálny správca, 

• Lokálny správca DŽP, 

• Správa osôb. 

Vyššie uvedené nástroje majú za úlohu zachovať pre riaditeľa ŠaŠZ najvyššie používateľské 

oprávnenia v rámci informačného systému RIAM, ale aj poskytnúť možnosť delegácie svojich 

kompetencií na role lokálny správca  a lokálny správca DŽP.  

Informačný systém RIAM týmto spôsobom poskytuje riaditeľovi ŠaŠZ v prípade potreby 

možnosť odbremenenia od administratívnych činností prostredníctvom vyššie spomenutej 

delegácie svojich kompetencií. Kompetencie je možné delegovať: 

• prostredníctvom RIAM portálu (popísané nižšie), 

• prostredníctvom Call Centra. 

Nová funkcionalita tiež riaditeľovi ŠaŠZ umožňuje úpravu vybraných údajov osôb 

v informačnom systéme RIAM, či rušenie väzieb osôb na ŠaŠZ. Vzhľadom na to, že sa jedná 

o najvyššie oprávnenia, riaditeľ ŠaŠZ môže meniť údaje zamestnancom ŠaŠZ aj DŽP.  

Vzhľadom na predpoklad, že administratívne činnosti budú delegované na lokálnych 

správcov, v podkapitolách nižšie bude popísaný postup nasledovných činností: 

• delegácia kompetencií lokálneho správcu, 

• delegácia kompetencií lokálneho správcu DŽP. 
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Rolu lokálnych správcov je možné prideliť: 

• delegovaním kompetencií (popísané nižšie), 

• schválením žiadosti zamestnanca o pridelenie role. 

 

Delegácia kompetencií lokálneho správcu 

 

Za účelom odbremenenia pracovníkov Call Centra a riaditeľov jednotlivých ŠaŠZ, bol IS RIAM 

rozšírený o nižšie uvedenú funkcionalitu, prostredníctvom ktorej je možné delegovať 

riaditeľské kompetencie na vybraného zamestnanca, alebo zamestnancov ŠaŠZ.  

Vzhľadom na to, že rola Lokálneho správcu bude mať v rámci IS RIAM v zásade riaditeľské 

oprávnenia, túto rolu môže prideľovať len riaditeľ ŠaŠZ, alebo pracovníci Call centra (na 

žiadosť riaditeľa školy). Pre zvýšenie efektivity bol IS RIAM vytvorený nástroj “Lokálny 

správca“, prostredníctvom ktorého je možné rolu delegovať (Obrázok nižšie). Nástroj je 

možné nájsť v časti “Vaše nástroje“. 

 

Po kliknutí na nástroj “Lokálny správca“ sa zobrazí zoznam zamestnancov, ktorým je rolu 

možné prideliť. V prípade, že chceme rolu prideliť viac ako jednej osobe, môžeme ich zo 

zoznamu vybrať zaškrtnutím check box-u pri mene osoby. Po výbere osoby klikneme na 

tlačidlo “Uložiť“ a vybraná osoba bude mať v IS RIAM rolu Lokálny správca (Obrázok nižšie). 
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Delegácia kompetencií lokálneho správcu DŽP 

 

Za účelom odbremenenia pracovníkov Call Centra a riaditeľov jednotlivých ŠaŠZ, bol IS RIAM 

rozšírený o nižšie uvedenú funkcionalitu, prostredníctvom ktorej je možné delegovať 

kompetencie správy DŽP na vybraného zamestnanca, alebo zamestnancov ŠaŠZ.  

Vzhľadom na to, že rola Lokálneho správcu DŽP bude mať v IS RIAM možnosť vytvárania 

a spravovania osôb (DŽP), túto rolu môže prideľovať len riaditeľ, zástupca riaditeľa, lokálny 

správca, alebo pracovníci Call Centra. Pre zvýšenie efektivity bol IS RIAM vytvorený nástroj 

“Lokálny správca DŽP“ , prostredníctvom ktorého je možné rolu delegovať (Obrázok nižšie). 

Nástroj je možné nájsť v časti “Vaše nástroje“. 
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Po kliknutí na nástroj “Lokálny správca DŽP“ sa zobrazí zoznam zamestnancov, ktorým je 

rolu možné prideliť. V prípade, že chceme rolu prideliť viac ako jednej osobe, môžeme ich zo 

zoznamu vybrať zaškrtnutím check box-u pri mene osoby. Po výbere osoby klikneme na 

tlačidlo “Uložiť“ a vybraná osoba bude mať v IS RIAM rolu Lokálny správca DŽP (Obrázok 

nižšie). 
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LOKÁLNY SPRÁVCA 

 

Lokálny správca je novovzniknutá rola v rámci informačného systému RIAM, prostredníctvom 

ktorej bude zabezpečené odbremenenie riaditeľov ŠaŠZ od administratívnych činností 

týkajúcich sa distribúcie a správy RIAM kont v rámci vybranej ŠaŠZ. 

Rolu lokálneho správcu môže zamestnanec získať nasledovnými spôsobmi: 

• delegáciou kompetencií zo strany riaditeľa ŠaŠZ. 

Rola lokálny správca vznikla najmä pre zabezpečenie činností správy RIAM kont 

zamestnancov ŠaŠZ, konkrétne: 

• distribúcia RIAM kont pedagogickým zamestnancom vybranej ŠaŠZ, 

• správa kontaktných údajov osôb (zamestnancov), 

o  v prípade, že si zamestnanec nedokáže údaje zmeniť sám.   

 

Distribúcia RIAM kont - generovanie tokenu a jeho zaslanie na 

emailovú adresu 

 

Generovanie tokenu pre pedagogických zamestnancov prebieha pomocou nástroja 

Generátor tokenov (Pridať kolegu). 

Nástroj je možné nájsť v spodnej časti RIAM Portálu (obrázok nižšie). Kliknutím na nástroj sa 

tento otvorí a zobrazí sa požadovaná funkcionalita. 
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POZNÁMKA: Ponuka nástrojov sa môže líšiť v závislosti od kariérovej pozície/role. 

Pre vygenerovanie tokenu je potrebné (Obrázky nižšie):  

1. vyplniť polia vo vrchnej časti obrazovky,  

2. zaškrtnúť možnosť Odoslať emailom, 

3. kliknúť na tlačidlo “Generovať token. 

Po kliknutí na tlačidlo sa token automaticky vygeneruje a IS RIAM zašle notifikáciu na 

vyplnenú emailovú adresu. 
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Notifikačný email 

Na zadanú adresu bude systémom RIAM zaslaný notifikačný email (obrázok nižšie). 

 

 

Správa kontaktných údajov osôb 

 

Správa kontaktných údajov pedagogických zamestnancov prebieha pomocou nástroja 

Správa osôb. 

Nástroj je možné nájsť v spodnej časti RIAM Portálu (obrázok nižšie). Kliknutím na nástroj sa 

tento otvorí a zobrazí sa požadovaná funkcionalita. 
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Poznámka: ponuka nástrojov sa môže líšiť v závislosti od kariérovej pozície/role. 

 

Po kliknutí na nástroj “Správa osôb“ sa otvorí formulár “Vyhľadanie osoby“, v ktorom si 

vyhľadáme osobu podľa vyhľadávacích kritérií, pričom nie je potrebné vypĺňať všetky polia. 

Pre zvýšenie presnosti vyhľadávania odporúčame používať jednoznačný identifikátor, ako je 

EDUID, alebo rodné číslo. Pre otvorenie formuláru “Úprava osoby“ klikneme na tlačidlo “...“ 

umiestnené na pravej strane výsledku vyhľadávania (Obrázok nižšie). 
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Po kliknutí na tlačidlo “...“ sa otvorí formulár “Úprava osoby“, v ktorom je možné vykonať 

zmenu kontaktnej adresy, resp. kontaktných údajov. Pri zmene kontaktnej emailovej adresy je 

potrebné vždy vybrať typ kontaktného emailu z výberového poľa (v prípade zamestnanca sa 

jedná o typ zamestnanec). Vykonané zmeny uložíme kliknutím na tlačidlo “Uložiť“. 



Strana 47  
Riam portál – používateľská príručka  
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Notifikačný email 

Pri zmene kontaktnej emailovej adresy, IS RIAM automaticky zašle na všetky kontaktné 

adresy notifikačný email (obrázok nižšie). 

 

 

LOKÁLNY SPRÁVCA DŽP 

 

Lokálny správca DŽP je novovzniknutá rola v rámci informačného systému RIAM, 

prostredníctvom ktorej bude zabezpečená najmä efektívnejšia distribúcia RIAM kont pre DŽP. 

Lokálny správca DŽP bude teda zodpovedný jednak za distribúciu, ale aj správu RIAM kont 

pre ĎŽP.  

Lokálnemu správcovi sú k dispozícii nižšie uvedené nástroje pre výkon požadovaných 

činností: 

• moji študenti, 

o umožňuje zrušenie väzby študenta na ŠaŠZ,  

• generátor tokenov (Pridať študenta), 

o slúži na generovanie tokenov a vytváranie RIAM kont pre DŽP, 

• Správa osôb, 

o  slúži na úpravu kontaktných informácií DŽP, ktorí majú RIAM konto. 
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Vzhľadom na to, že hlavnou činnosťou lokálneho správcu DŽP bude distribúcia RIAM kont, je 

potrebné dodržiavať proces, ktorý je popísaný v podkapitole nižšie, aby sa tak predišlo 

vytváraniu nepotrebných, alebo chybných RIAM kont.   

Nakoľko pedagogický zamestnanec s kariérovou pozíciou Triedny učiteľ disponuje v rámci IS 

RIAM oprávneniami na nástroj generátor tokenov (Pridať študenta), platia pre neho postupy 

popísané v podkapitolách: 

• 5.1 Proces distribúcie RIAM kont pre DŽP 

• 5.4 Generovanie tokenu pre žiakov a jeho zaslanie emailom 

• 5.5 Zriadenie RIAM konta v prípade, že sa žiak nachádza v zozname 

• 5.6 Zriadenie RIAM konta v prípade, že sa žiak nenachádza v zozname 

POZNÁMKA: ZAMESTNANEC S KARIÉROVOU POZÍCIOU TRIEDNY UČITEĽ MÔŽE ZAKLADAŤ 

RIAM KONTÁ PODĽA POSTUPOV POPÍSANÝCH V PODKAPITOLÁCH 5.5 A 5.6 LEN, AK DŽP 

VIE POSKYTNÚŤ EMAILOVÚ ADRESU SVOJU, ALEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU. 

 

Proces distribúcie RIAM kont pre DŽP 
 

1. Iniciácia zriadenia RIAM konta zo strany DŽP, alebo jeho zákonného zástupcu 

V prípade, že sa jedná o iniciáciu zo strany DŽP, alebo jeho zákonného zástupcu, lokálny 

správca postupuje tak ako doteraz, a teda cez nástroj Generátor tokenov (Pridať 

študenta) vygeneruje DŽP token, ktorý slúži k registrácii do informačného systému 

RIAM. V tomto prípade môže lokálny správca token vygenerovať a odovzdať ho 

zákonnému zástupcovi v tlačenej podobe, alebo ho zaslať na mail zákonného zástupcu, 

pričom je odporúčaná práve táto možnosť, aby sa predišlo strate vytlačeného tokenu, 

nakoľko tento má platnosť 30 dní od vygenerovania. Postup, ako vygenerovať token je 

popísaný v podkapitolách nižšie – “Generovanie tokenu pre DŽP a jeho zaslanie 

emailom“. Zákonný zástupca ďalej postupuje podľa postupu na vytvorenie RIAM konta 

dostupného na 

https://riam.iedu.sk/RIAM/Portal/Content/Documents/Postup_ziaka_na_vytvorenie_ko

nta_RIAM.pdf .  

 

V prípade, že bol token zaslaný na kontaktný email DŽP, je potrebné, aby lokálny 

správca pre DŽP token vytlačil a pri najbližšej príležitosti odovzdal zákonnému 

zástupcovi spolu s informáciou, že pre DŽP bolo iniciované zriadenie RIAM konta. 

 

 

https://riam.iedu.sk/RIAM/Portal/Content/Documents/Postup_ziaka_na_vytvorenie_konta_RIAM.pdf
https://riam.iedu.sk/RIAM/Portal/Content/Documents/Postup_ziaka_na_vytvorenie_konta_RIAM.pdf
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2. Zriadenie RIAM konta zo strany lokálneho správcu DŽP, alebo pedagogického 

zamestnanca 

V prípadoch, kedy DŽP alebo jeho zákonný zástupca nie je schopný zvládnuť založenie 

RIAM konta je možné zriadenie RIAM konta priamo zo strany lokálneho správcu DŽP. 

Možné scenáre sú nasledovné: 

• zriadenie RIAM konta s použitím kontaktnej emailovej adresy zákonného 

zástupcu, 

• zriadenie RIAM konta s použitím kontaktnej emailovej adresy DŽP, 

• zriadenie RIAM konto s použitím kontaktnej emailovej adresy lokálneho správcu. 

Postup pri zriaďovaní RIAM konta je rovnaký pre všetky vyššie spomenuté spôsoby, 

líšia sa len v krokoch, ktoré je potrebné vykonať. 

• Zriadenie RIAM konta s použitím kontaktnej emailovej adresy zákonného 

zástupcu 

V tomto prípade je potrebné, aby lokálny správca postupoval podľa toho, či sa 

záznam DŽP už nachádza v informačnom systéme RIAM, alebo nie. V prípade, že 

sa záznam v informačnom systéme RIAM nachádza, lokálny správca postupuje 

podľa popisu nižšie “Zriadenie RIAM konta v prípade, že sa DŽP nachádza v 

zozname“. V prípade, že sa záznam v informačnom systéme RIAM nenachádza, 

odporúča sa nahrať osobu cez školský informačný systém do Rezortného 

informačného systému (RIS) a do 24 hodín by sa osoba mala nachádzať aj IS 

RIAM alebo postupuje lokálny správca DŽP podľa popisu “ Zriadenie RIAM 

konta v prípade, že sa DŽP nenachádza v zozname“. V tomto prípade už zo 

strany lokálneho správcu nie je potrebná ďalšia aktivita, nakoľko zákonný 

zástupca DŽP je informovaný o zriadení RIAM konta mailovou notifikáciou.  

 

• Zriadenie RIAM konta s použitím kontaktnej emailovej adresy DŽP 

V tomto prípade je potrebné, aby lokálny správca postupoval podľa toho, či sa 

záznam DŽP už nachádza v informačnom systéme RIAM, alebo nie. V prípade, že 

sa záznam v informačnom systéme RIAM nachádza, lokálny správca postupuje 

podľa popisu nižšie “Zriadenie RIAM konta v prípade, že sa DŽP nachádza v 

zozname“. V prípade, že sa záznam v informačnom systéme RIAM nenachádza, 

odporúča sa nahrať osobu cez školský informačný systém do Rezortného 

informačného systému (RIS) a do 24 hodín by sa osoba mala nachádzať aj IS 

RIAM alebo postupuje lokálny správca DŽP podľa popisu “Zriadenie RIAM 

konta v prípade, že sa DŽP nenachádza v zozname“. 

 

Ďalej je potrebné, aby lokálny správca po zriadení RIAM konta pre DŽP vytlačil 

a pri najbližšej príležitosti odovzdal zákonnému zástupcovi: 
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o informáciu o zriadení RIAM konta, 

o prihlasovacie meno a kontaktnú emailovú adresu RIAM konta, iné kontaktné 

údaje, ak boli vyplnené. 

• Zriadenie RIAM konta s použitím kontaktnej emailovej adresy lokálneho 

správcu 

V tomto prípade je potrebné, aby lokálny správca postupoval podľa toho, či sa 

záznam DŽP už nachádza v informačnom systéme RIAM, alebo nie. V prípade, 

že sa záznam v informačnom systéme RIAM nachádza, lokálny správca 

postupuje podľa popisu nižšie “Založenie RIAM konta v prípade, že sa DŽP 

nachádza v zozname“. V prípade, že sa záznam v informačnom systéme RIAM 

nenachádza, odporúča sa nahrať osobu cez školský informačný systém do 

Rezortného informačného systému (RIS) a do 24 hodín by sa osoba mala 

nachádzať aj IS RIAM alebo postupuje lokálny správca DŽP podľa popisu “ 

Založenie RIAM konta v prípade, že sa DŽP nenachádza v zozname“. 

Ďalej je potrebné, aby lokálny správca po zriadení RIAM konta pre DŽP vytlačil 

a pri najbližšej príležitosti odovzdal zákonnému zástupcovi: 

o informáciu o zriadení RIAM konta, 

o prihlasovacie meno a kontaktnú emailovú adresu RIAM konta, iné 

kontaktné údaje, ak boli vyplnené.  

 

 

Proces zrušenia väzby DŽP na ŠaŠŽ 

 

V prípade, že sa v zoznamoch vybranej ŠaŠZ nachádza DŽP, ktorý už nie je študentom danej 

školy, lokálny správca DŽP môže pre zrušenie väzby DŽP na ŠaŠZ použiť nástroj “Moji 

študenti“. Zrušenie väzby spôsobí vymazanie danej osoby z vybranej ŠaŠZ, pričom tento 

stratí prístup ku službám, ktoré sú priamo viazané na danú ŠaŠZ. DŽP bude mať ale aj 

naďalej k aktívne RIAM konto, aby ho prípadne mohol využívať na novej ŠaŠZ. Lokálny 

správca postupuje podľa popisu nižšie – “Odpojenie RIAM konta DŽP od ŠaŠŽ“. 
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Proces zmeny kontaktnej emailovej adresy 

 

Pre zabezpečenie potreby zmien v kontaktných údajov a emailových adries osôb 

zamestnancami ŠaŠZ, bol informačný systém RIAM rozšírený o možno správy osôb 

prostredníctvom nástroja “Správa osôb“ Nakoľko sa jedná o zmeny na úrovni osôb, tento 

nástroj umožňuje lokálnemu správcovi DŽP len úpravu údajov DŽP na vybranej ŠaŠZ. Lokálny 

správca postupuje podľa popisu nižšie – “Zmena kontaktných údajov DŽP“. 

 

Odpojenie RIAM konta DŽP od ŠaŠZ 

 

Vzhľadom na potrebu flexibilne reflektovať zmeny v počte DŽP bol vytvorený nástroj 

prostredníctvom ktorého je možné vyhľadať požadovanú osobu a zrušiť jej väzbu na danú 

ŠaŠZ. Zrušenie väzby DŽP na ŠaSZ lokálny správca DŽP vykonáva prostredníctvom nástroja 

“Moji študenti“ (Obrázok nižšie). 

 

Poznámka: ponuka nástrojov sa môže líšiť v závislosti od kariérovej pozície/role. 

 

Po kliknutí na nástroj “Moji študenti“ sa zobrazí zoznam ĎŽP, z ktorého je možné vybrať 

požadovanú osobu a zrušiť jej väzbu na ŠaŠZ.  Pre uľahčenie vyhľadávania je možné použiť 

vyhľadávacie pole v pravom hornom rohu obrazovky (Obrázok nižšie). 
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Pre zrušenie väzby osoby na ŠaŠZ klikneme na tlačidlo “X“ umiestnené v pravej časti 

zoznamu, pri každej osobe (Obrázok nižšie). 

 

Po kliknutí na tlačidlo “X“ sa nám zobrazí hláška. Po jej odsúhlasení tlačidlom “OK“, bude 

väzba DŽP na ŠaŠZ zrušená (Obrázok nižšie). 
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Zmena kontaktných údajov DŽP 

 

Pre zabezpečenie potreby zmien v kontaktných údajov a emailových adries osôb 

zamestnancami ŠaŠZ, bol IS RIAM rozšírený o možno správy osôb prostredníctvom nástroja 

“Správa osôb“ (Obrázok nižšie). 

 

Poznámka: ponuka nástrojov sa môže líšiť v závislosti od kariérovej pozície/role. 

 

 

Po kliknutí na nástroj “Správa osôb“ sa otvorí formulár “Vyhľadanie osoby“, v ktorom si 

vyhľadáme osobu podľa vyhľadávacích kritérií, pričom nie je potrebné vypĺňať všetky polia. 

Pre zvýšenie presnosti vyhľadávania odporúčame používať jednoznačný identifikátor, ako je 

EDUID, alebo rodné číslo. Pre otvorenie formuláru “Úprava osoby“ klikneme na tlačidlo “...“ 

umiestnené na pravej strane výsledku vyhľadávania (Obrázok nižšie). 
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Po kliknutí na tlačidlo “...“ sa otvorí formulár “Úprava osoby“, v ktorom je možné vykonať 

zmenu kontaktnej adresy, resp. kontaktných údajov. Pri zmene kontaktnej emailovej adresy je 

potrebné vždy vybrať typ kontaktného emailu z výberového poľa (napr. v prípade DŽP sa 

jedná o typ DŽP). Vykonané zmeny uložíme kliknutím na tlačidlo “Uložiť“. 
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Notifikačný email 

 

Pri zmene kontaktnej emailovej adresy, IS RIAM automaticky zašle na všetky kontaktné 

adresy notifikačný email (obrázok nižšie). 
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Zabezpečenie  

 

 

Zmena hesla  Pokiaľ potrebujete zmeniť heslo pre prístup k Vášmu RIAM kontu 

označte „Zmena hesla“ v časti „Zabezpečenie“. Odporúčame 

zmeniť heslo vždy, keď máte pocit, že Vaše heslo pozná niekto 

iný ako vy, ale aj pravidelne raz za polrok pre prípad, že Vše heslo 
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niekto pozná a vy o tom neviete. Pri zmene hesla je potrebné 

zadať Vaše aktuálne heslo a následne nové heslo, ktoré je 

potrebné zadať pre kontrolu ešte raz. Následne označte uložiť a 

prihlasujte sa do RIAM portálu už novým heslom.    

Strana  

  

! Heslá musia mať aspoň 8 a najviac 14 znakov a obsahovať aspoň 

tri z nasledujúcich možností: veľké písmená, malé písmená, čísla 

a symboly !!! Heslo je možné zmeniť len raz za deň.  

  

! Heslo konta RIAM môžete zmeniť len vtedy, ak poznáte 

aktuálne heslo. Ak sa o zmenu hesla pokúšate preto, že ste staré 

heslo zabudli, môžeme vám pomôcť vytvoriť nové heslo. Ďalšie 

informácie nájdete v téme „Keď sa nemôžete prihlásiť do konta 

RIAM.“ Označte tento odkaz v prípade potreby.   

  

Pri strate hesla viete tiež využiť odkaz „Nemôžete získať prístup 

k svojmu kontu ?“ v prihlasovacom okne do RIAM portálu.  

  

  

Odhlásiť sa  Pre korektné odhlásenie nestačí len zavrieť okno 

internetového prehliadača, ale je potrebné kliknúť na linku 

„Odhlásiť sa“ v pravom hornom rohu obrazovky alebo označiť 

názov tejto časti „Odhlásiť sa“. Korektné odhlásenie je veľmi 

dôležite pre zachovanie bezpečnosti k údajom a pred 

zneužitím Vášho konta. Po korektnom odhlásení sa zobrazí 

informácia o úspešnom odhlásení.  
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Dôležité informácie a riešenie problémov  

V závere príručky si zopakujeme dôležité informácie a upozornenia ako aj odporúčania čo 

robiť v prípade problémov.  

 

RIAM portál  Pre prihlásenie do RIAM portálu otvorte 

internetový prehliadač a zadajte alebo 

jednoducho označte link: 

https://riam.iedu.sk  

Registrácia  Ak nemáte vytvorené konto RIAM je 

potrebné sa zaregistrovať. Pre registráciu 

potrebujete vyplniť registračný formulár 

(bez tokenu) alebo mať platný token (kľúč), 

ktorý ste obdržali od riaditeľa školy alebo 

jeho zástupcu.. 

Odovzdanie tokenu  Iba riaditeľ alebo lokálny správca môže 

vytvoriť token pre školu na ktorej zastáva 

túto pozíciu. Za odovzdanie tokenu či už 

elektronickou alebo fyzickou formou je 

osoba, ktorá token vystavila.  

Strata alebo zmena hesla  V prípade straty alebo zmeny hesla označte 

odkaz v prihlasovacom okne RIAM portálu 

(zmena hesla je tiež možná priamo v portáli). 

Pri strate hesla je to odkaz s názvom „ 

Nemôžete získať prístup ku svojmu kontu ?“ 

a pri zmene hesla je to odkaz s názvom 

“Chcete si zmeniť heslo k svojmu kontu ?“  

Heslo  Heslá musia mať aspoň 8 a najviac 14 

znakov a obsahovať aspoň tri z 

nasledujúcich možností: veľké písmená, malé 

písmená, čísla a symboly !!! Heslo je možné 

zmeniť len raz za deň.  

 

Identifikačné údaje  V časti upraviť identifikačné údaje môžete 

meniť Vaše identifikačné údaje ako krstné 

meno, priezvisko a dátum narodenia. Tieto 

údaje je možné meniť len pre niektoré účty. 

Pokiaľ tieto údaje nemôžete zmeniť v RIAM 

portáli a potrebujete ich zmeniť kontaktujte 

Call centrum MŠVVaŠ SR (0800 138 033, 

helpdesk@iedu.sk).  
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Nástroje riaditeľa  

 

 

 

 

 

 

Vykonávať zmeny v sekcii „Moje školy“ a 

generovať token môžete len v prípade, že 

zastávate pozíciu riaditeľ alebo zástupca 

riaditeľa na danej škole. Rovnako riaditeľ 

poveruje správou RIAM aj lokálneho správcu 

a lokálneho správcu DŽP. 

Generovanie tokenov  Generovať token zamestnancovi môže iba 

pozícia riaditeľ alebo lokálny správca na 

danej škole resp. iba tieto pozície môžu 

generovať kľuč pre možnosť registrácie. 

Generovať token žiakovi a registrovať 

dočasné konto RIAM môže riaditeľ, lokálny 

správca, správca DŽP a triedny učiteľ. Za 

odovzdanie tokenu je zodpovedná osoba, 

ktorá token vygenerovala.  

Odhlásenie  Pre korektné odhlásenie nestačí len zavrieť 

okno internetového prehliadača, ale je 

potrebné kliknúť na linku „Odhlásiť sa“ v 

pravom hornom rohu obrazovky alebo 

označiť názov tejto časti „Odhlásiť sa“.  

 

 

Centrum podpory RIAM pre používateľov 

V prípade problémov kontaktujte Centrum podpory používateľov dátového centra rezortu 

školstva (0800 138 033, helpdesk@iedu.sk) 

tel:0800%20138%20033
mailto:helpdesk@iedu.sk

