
Inštalácia a použitie Microsoft Azure Information Protection 

 

Súbory PPDF – sú súbory, ktoré sú z dôvodu vyššej ochrany autorských práv otvárané cez 

aplikáciu Microsoft Azure Information Protection.  

(Pre prvotné prihlásenie a následné otvorenie šifrovaného dokumentu je potrebné zadať znovu 

prihlasovacie údaje). 

 

1. Stiahnutie Microsoft Azure Information Protection z odkazu: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53018

 
 

 

 

 

https://download.microsoft.com/download/4/9/1/491251F7-46BA-46EC-B2B5-099155DD3C27/AzInfoProtection_UL.exe
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53018
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53018


2. Inštalácia MS AIP 

 
 

 

 

 

 



3. Otvorenie chráneného súboru (príklad: učebnica vo formáte PPDF)

 
MŠVVaŠ SR na základe dohody s vydavateľmi didaktických prostriedkov sprístupnilo elektronické 

verzie učebníc a metodických príručiek výlučne pre pedagogických zamestnancov, odborných 

zamestnancov, žiakov a rodičov žiakov pre možnosť domácej výučby. 

 

K vybraným materiálom sa dostanete prostredníctvom Edičného portálu v časti eAktovka, po 

zadaní prístupového účtu: 

 

rodičia 

meno: rodic@iedu.sk 

heslo: ucebnica 

 

žiaci 

meno: ziak@iedu.sk 

heslo: ucebnica 

 

pedagogickí a odborní zamestnanci 

meno: ucitel@iedu.sk 

heslo: ucebnica 

 

MŠVVaŠ SR v súčasnosti pracuje na adresnom sprístupnení učebníc a metodických príručiek 

pre jednotlivých používateľov. 

Do tejto doby budú platné hore uvedené prístupové účty a zároveň si Vás dovoľujeme 

požiadať o prihlasovanie sa iba pod účtom, ktorý Vám prináleží. 

 

 

 

 

https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase


Príklad: prihlásenie sa kontom ucitel@iedu.sk 

  

 
 

 

 

 

 

mailto:ucitel@iedu.sk


4. Riešenie problému s otvorením chráneného súboru  

V prípade, že používateľ (učiteľ, žiak, rodič…) je prihlásený napr. do školského Office365/MS 

TEAMS, pri otvorení učebnice/chráneného súboru, nastáva  

 

PROBLÉM: 

nebudete automaticky vyzvaný na prihlásenie, ale automaticky Vás prihlási daným školským 

O365/MS TEAMS kontom – tým pádom dostanete chybovú hlášku, že nemáte oprávnenie na 

otvorenie súboru. 

 

RIEŠENIE:  

Zo stránky https://www.iedu.sk/clearaip.zip  si stiahnite súbor clearaip.zip, po dekompresií  

spustite clearaip.bat súbor (2x naň kliknite). Po spustení bat súboru budete vyzvaný na zadanie 

mena, hesla tak ako v bode č.3  

Po úspešnom prihlásení si môžete otvoriť daný chránený súbor. 

 

PROBLÉM: 

Pokiaľ máte v PC nainštalovanú verziu programu Microsoft Azure Information Protection 

Viewer, po spustení clearaip.bat dostanete nasledovnú chybovú hlášku: 

 
 

RIEŠENIE:  

Odinštalujte si MS AIP Viewer a nainštalujte si Microsoft Azure Information Protection podľa 

bodu č.1  

Po reinštalácií je nutné reštartovať počítač! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iedu.sk/clearaip.zip


5. Riešenie otvorenia chránených súborov prostredníctvom Apple macOS, iOS, iPadOS 

Otváranie zabezpečených súborov na macOS rieši aplikácia z AppStore RMS Sharing: 

https://apps.apple.com/us/app/rms-sharing/id908570259 

 

Po jej nainštalovaní stačí cez ňu otvoriť chránený súbor a zadať prihlasovacie údaje podľa bodu č.3 

Otváranie zabezpečených súborov na iOS a iPadOS rieši aplikácia z AppStore 

Azure Information Protection 

https://apps.apple.com/us/app/azure-information-protection/id689516635 

 

 

V nižšie uvedenom postupe  zadajte po vyzvaní prihlasovacie údaje podľa bodu č.3! 

https://apps.apple.com/us/app/rms-sharing/id908570259
https://apps.apple.com/us/app/azure-information-protection/id689516635


Pri častom používaní aplikácie je lepšie si ju pridať medzi obľúbené – príklad stiahnutia a otvorenia 

súboru PPDF / pridanie AIP aplikácie medzi obľúbené: 

 



 

























 



 


