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Prvé prihlásenie 
Používateľ dostane emailom prihlasovacie údaje pre prihlásenie do Office365. Jedná sa o login 

a heslo. Heslo je dočasné, pri prvom prihlásení si ho užívateľ musí zmeniť na svoje vlastné. 

Spustenie office365 
Používateľ si spustí webový prehliadač (Chrome, Edge, Firefox) a zadá webovú adresu 

https://www.office.com/ 

 

Zobrazí sa úvodná obrazovka, kde používateľ klikne na oranžové tlačidlo „Prihlásiť“ (Sign on) 

 

Zadanie prihlasovacieho mena 
Zobrazí sa formulár pre zadanie prihlasovacieho mena – login. Sem zadajte svoj login v tvare 

meno.priezvisko@zsbersu.sk 

a kliknite na „Ďalší“ (Next) 

https://www.office.com/
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Zadanie hesla 
V ďalšom formulári budete vyzvaní na zadanie hesla. Zadajte heslo, ktoré ste obdržali spolu 

s prihlasovacím menom (login) a kliknite na „Prihlásiť sa“ (Sign in). 

 

Zmena hesla 
Pri prvom prihlásení budete vyzvaní na zmenu hesla. Vaše nové heslo musí spĺňať nasledovné 

požiadavky: 

 Nesmie obsahovať vaše meno, alebo priezvisko ani jeho časti 

 Počet zadaných znakov [dĺžka hesla] musí byť minimálne osem znakov 

 Heslo musí obsahovať minimálne 1 veľké písmeno, 1 malé písmeno a 1 číslicu 

 

Príklad:  
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Meno používateľa: test.user@zsbersu.sk 

Nepovolené heslo: Test01User (obsahuje test a user, ktoré sú aj v mene používateľa) 

Povolené heslo: T3stH0vie# 

 

Ak zadáte heslo, ktoré nespĺňa potrebné požiadavky zobrazí sa vám nasledujúca hláška: 
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(Preklad červenej hlášky: Toto heslo sme už predtým niekedy videli. Vyberte niečo ťažšie) 

 

Vlastná obnova hesla 
Ak sa do Office365 prihlasuje po prvý krát, budete vyzvaní na doplňujúce údaje. Tie sa použijú 

v prípade, ak svoje heslo zabudnete a budete chcieť vygenerovať nové heslo. 

Zobrazí sa vám hláška „Vyžaduje sa viac informácií“. Kliknite „Ďalej“ (Next) 

 

Pre obnovu hesla je potrebné zadať jeden z nasledujúcich spôsobov kontaktovania: 

 Mobilný telefón 

 Email 
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(Dôležité: Musí to byť kontakt, ku ktorému máte stály prístup, napr.: osobný email, osobný 

mobilný telefón. Na uvedený kontakt vám bude zaslaný kód pre obnovu hesla.) 

Mobilný telefón 

 Vyberte krajinu Slovensko +421 (alebo inú ak máte zahraničné mobilné číslo) 

 Zadajte mobilné telefónne čislo 

 Kliknite „Ďalej“ (Next) 

 

Systém pošle na uvedené číslo SMS s kódom, ktorý následne zapíšete do požadovaného poľa 

a kliknete „Ďalej“ (Next). Tým bude kontakt na obnovu hesla nastavený. 

 

V prípade, ak ste SMS neobdržali, kliknite na link „Preposlať kód“ (Resend code), prípadne kliknite 

na tlačidlo „Späť“ (Back) a môžete zmeniť telefónne číslo. 

Ak zadáte správny kód a systém overí váš kontaktný údaj budete informovaní nasledovnou správou 

„SMS bola overená. Váš telefón bol úspešne zaregistrovaný“  (SMS verified. Your phone was 

registered succesfully). Kliknite na „Ďalej“ (Next). 
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Ďalší formulár vás informuje, že uvedené mobilné číslo bude použité ako predvolený kontakt pre 

zaslanie kódu na obnovu hesla a že registrácia bola úspešná. Kliknite na „Ďalej“ (Next). 

 

 

Iné možnosti: V dolnej časti formulára sú dva odkazy na kliknutie 

 „Nastaviť inú metódu“ (I want to set diffrent method) 

 „Preskočiť nastavenie“ (Skip setup) 

 

Nastaviť inú metódu 

Môžete si tu vybrať, či chcete poslať kód na telefón alebo email. Výber treba potvrdiť kliknutím na 

tlačidlo „Potvrdiť“ (Confirm) 
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Email 

Postup je identický ako s mobilným telefónom 

Záverečný krok 
Ak ste všetko urobili ako ste mali, zobrazí sa vám hláška „Chcete zostať prihlásený?“ (Stay signed 

in?) 

Zaškrtnite políčko „Už viac nezobrazovať“ (Don´t show this again) a kliknite na tlačidlo „Áno“ (Yes) 

 

Voalá, ste prihlásený do vášho Office 365... 
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