Čo potrebujete k vytvoreniu RIAM konta
• 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).

POSTUP PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA na vytvorenie konta RIAM
1. Informuje riaditeľa, že máte záujem vytvoriť si konto RIAM a požiadajte ho o vygenerovanie
tokenu.
2. Počkajte, kým Vám riaditeľ odovzdá vytlačený list „Pridelenie registračného tokenu systému Riam“
s tokenom pre vytvorenie konta Riam.
Takýto list Vám odovzdá riaditeľ

3. Ak máte token (!!! jeho platnosť je časovo obmedzená, viď list), v internetovom prehliadači (napr.
Internet Explorer, Firefox, Chrome) zadajte adresu www.riam.sk
4. Po zobrazení webovej stránky Riam, kliknite na „Zaregistrujte sa teraz“
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5. Do prvého okna napíšte token ktorý máte uvedený v liste.
6. Do druhého okna opíšte „CAPTCHA“ znaky, ktoré vidíte nad oknom.
• Ak neviete prečítať „CAPTCHA“ znaky, kliknite na „Nové“ a dostanete nové znaky.
7. Ak ste napísali token a „CAPTCHA“ znaky kliknite na „Ďalej“.

8. Vyhľadajte v zozname svoje meno. Ak ste svoje meno našli a súhlasí aj Váš deň a mesiac
narodenia s e-mailovou adresou (v skrytom tvare), kliknite v príslušnom riadku na „ Toto som ja
“.
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• Ak sa v zozname nenachádzate, kliknite v spodnej časti stránky na „ Nie som v tomto zozname “

9. Do jednotlivých prázdnych polí zadajte požadované údaje.
• Pri určitých poliach použite výber z ponuky
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11. Ak ste vyplnili všetky požadované údaje, kliknite na „ Ďalej “.
• ak ste niektoré požadované údaje nevyplnil, systém Vás na to upozorní.
• vyplňte * (červenou hviezdičkou) označené údaje a znovu kliknite na „ Ďalej “.
12. Ak ste všetky požadované údaje vyplnili správne, zobrazí sa Vám informácia o vytvorení konta
RIAM
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13. Kliknite na „ Dokončiť “, zobrazí sa Vám úvodná stránka RIAM. Stránku RIAM môžete zavrieť.

14. Do 48 hodín od registrácie tokenu Vám do e-mailovej schránky, ktorú ste zadali, bude doručený
e-mail s informáciou o vytvorení RIAM konta s pokynom a postupom na zmenu hesla.
Takýto e-mail o novom konte RIAM Vám príde do schránky

Pokiaľ by Vám e-mail do 48 hodín neprišiel alebo ste omylom zadali nesprávny e-mail,
kontaktujte Call centrum MŠVVaŠ SR (0800 138 033, helpdesk@iedu.sk).
15. Kliknite na link uvedený v e-maily https://riam.iedu.sk/RIAM/Portal/Account/ResetPassword
16. Zobrazí sa Vám stránka Konta Riam „Obnovenie hesla“
• Do prvého okna napíšte názov Vášho konta Riam v tvare, ako ste ho mali uvedený v emaily.
• Do druhého okna opíšte „CAPTCHA“ znaky, ktoré vidíte nad oknom.
• Ak neviete prečítať „CAPTCHA“ znaky, kliknite na „ Nové znaky “ a dostanete nové
znaky.
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17. Ak ste napísali názov Vášho konta Riam a „CAPTCHA“ znaky kliknite na „ Ďalej “.
18. Na stránke budete vyzvaný na Overenie Vašej identity.

•

Do prázdneho poľa doplňte začiatok názvu Vašej e-mailovej adresy, ktorú v skrytom tvare
máte uvedenú v texte a kliknite na „ Odoslať kód “

19. Do e-mailovej schránky Vám bude doručený e-mail s bezpečnostným kódom.
Takýto e-mail s bezpečnostným kódom Vám príde do schránky

20. Na stránke budete vyzvaný na Zadanie bezpečnostného kódu“
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•

Zadajte 7 miestny bezpečnostný kód z e-mailu a kliknite na „ Odoslať “

21. Na stránke budete vyzvaný na Obnovenie hesla

•

Do oboch polí zadajte nové heslo a kliknite na „ Ďalej “.

POZOR - pri zadávaní hesla musíte splniť nasledovné podmienky:
Heslo musí mať aspoň 8 a najviac 14 znakov a musí obsahovať aspoň tri z nasledujúcich možností:
veľké písmená, malé písmená, čísla a symboly. !!! heslo si môžete zmeniť len raz za deň!!!
22. Na stránke sa Vám zobrazí informácia, že Vaše konto bolo obnovené

•

Kliknite na „ Dokončiť “

23. Do e-mailovej schránky Vám bude doručený e-mail s informáciou o zmene hesla.
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Takýto e-mail o zmene hesla Vám príde do schránky

Týmto krokom ste si vytvorili svoje konto RIAM.
S kontom RIAM sa môžete prihlásiť na stránky, ktoré si vyžadujú prihlásenie kontom RIAM alebo
do WiFi siete na škole (iba v škole kde je dostupná WiFi sieť s názvom EDU_PRIHLASENIE).
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