
Vytvorenie RIAM konta žiakom  

 Pre vytvorenie RIAM konta budeš potrebovať e-mailovú schránku. 

 Ak nemáš vlastnú e-mailovú schránku, môžeš použiť e-mailovú schránku rodiča. 

Do e-mailovej schránky budeš dostávať nové heslá k RIAM kontu ak svoje heslo zabudneš. 

Ak názov e-mailovej schránky povieš učiteľovi, do schránky môžeš dostať aj token na vytvorenie 

RIAM konta.  

TOKEN (platný kľúč) vo je formáte 1111-2222-3333-4444. 

 

POSTUP ŽIAKA 

1. Choď za svojim triedny učiteľom alebo učiteľom informatiky. 

2. Povedz mu, že si chceš vytvoriť RIAM konto a požiadaj ho o vygenerovanie tokenu. 

3. Povedz mu svoje meno, priezvisko a dátum narodenia. 

 Ak mu povieš názov e-mailovej schránky token dostaneš do tejto schránky.  

 Ak mu nepovieš názov e-mailovej schránky (ešte nevieš názov schránky), učiteľ ti token 

odovzdá napísaný na papieri.  

4. Počkaj, kým ti učiteľ odovzdá na papieri napísaný token  alebo ti do e-mailovej schránky príde správa 

s tokenom (ak si učiteľovi povedal aj názov e-mailovej schránky).  

 
 

5. Ak už máš token (!!! jeho platnosť je časovo obmedzená na 30 dní), v internetovom prehliadači 

(napr. Internet Explorer, Firefox, Chrome) zadaj adresu www.riam.sk  

http://www.riam.sk/


 

6. Klikni na „Zaregistrujte sa teraz“ 

 
 

 

7. Do prvého okna napíš token ktorý si dostal. 

8. Do druhého okna napíš „CAPTCHA“ znaky, ktoré vidíš nad oknom. 

 Ak nevieš prečítať „CAPTCHA“ znaky nad oknom, klikni na „Nové“ a dostaneš nové znaky. 

9. Ak si napísal token a „CAPTCHA“ znaky klikni na „Ďalej“. 

 

 

 

 



10. Do jednotlivých prázdnych polí zadaj požadované údaje. 

 Pri určitých poliach použi výber z ponuky  

 

 

11. Ak si vyplnil všetky požadované údaje, klikni na „Ďalej“. 

 ak si niektoré požadované údaje nevyplnil, systém ťa na to upozorní.   

 vyplň * označené údaje a znovu klikni na „Ďalej“. 

 

12. Ak si všetky požadované údaje vyplnil správne, ukáže sa ti informácia o vytvorení konta RIAM  



   

    
 

13. Klikni na „Dokončiť“ a zobrazí sa ti úvodná stránka RIAMu. Stránku RIAM môžeš zavrieť. 

 

14. Do e-mailovej schránky, ktorú si zadal, dostaneš informáciu o vytvorení RIAM konta spolu s 

prihlasovacími údajmi.  Pokiaľ by ti e-mail do 48 hodín neprišiel alebo si omylom zadal nesprávny 

e-mail, choď za učiteľom, ktorému si povedal, že si chceš vytvoriť RIAM konto. Požiadaj ho, aby 

v tvojom mene kontaktoval Call centrum MŠVVaŠ SR (0800 138 033, helpdesk@iedu.sk). 

 

15. Pred prvým prihlásením je potrebné aby si si zmenil heslo. Presný návod s krokmi budeš mať 

popísaný v správe.   

 



 

 pri zadávaní hesla musíš 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 môžeš zmeniť len raz za deň).   

 

15. Akonáhle máš zadané svoje heslo, máš svoje RIAM konto. S RIAM kontom sa môžeš prihlásiť do 

WiFi siete na škole alebo na stránky, ktoré si vyžadujú prihlásenie sa RIAM kontom. 

 

 


