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MANAŽÉRSTVO RIZIKA AKO VÝZNAMNÝ NÁSTROJ NA 
ELIMINÁCIU RIZÍK 

 

Jozef HARANGOZÓ - Ľuboš POLAKOVIČ 
 

  RISK MANAGEMENT AS AN IMPORTANT TOOL TO ELIMINATE 
SOME RISKS 

 
 
 
ABSTRAKT 
V súčasnosti je snaha o elimináciu potenciálnych rizík a zlepšovanie pracovného prostredia, napriek tomu 
dochádza k pracovným úrazom. Manažment rizika je neoddeliteľnou súčasťou procesu zvyšovania bezpečnosti a 
má významný podiel na ochrane človeka, materiálnych a kultúrnych hodnôt. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: riziko, bezpečnosť a ochrana zdravia, kríza  
 
ABSTRACT 
Nowadays there is an effort to eliminate potential risks and improving the work environment, even though there 
are still work accidents. Risk management is an integral part of the process of safety increasing and has a 
significant share in the protection of human, material and cultural values. 
 
KEY WORDS: risk,  health and work safety, crises  
 
 
Úvod 
 
To kedy je objektívna realita riskantná alebo prechádza až do krízy vždy určuje nejaký sociálny subjekt. Vyplýva 
to priamo z definícií.  Riziko znamená hrozbu, potenciálny problém, možnosť zlyhania a neúspechu, ale tiež to 
môže byť priaznivá vyhliadka alebo šance. 
 
Zo všeobecného pohľadu a v závislosti na pôvode je možné riziká rozdeliť do dvoch základných skupín: 

 riziká antropogénne: 
o sociogénne riziká, 
o technogénne riziká, 
o agrogénne riziká, 
o kombinované riziká, 

 riziká nezávislé na činnosti človeka: 
o prírodné riziká: 

 tektonické, 
 telúrické, 
 topologické, 
 meteorologické, 

o kozmogénne riziká. 1 
 
Riziko je: 

 miera očakávaných nepriaznivých následkov pri neúspechu, ktorú určuje pravdepodobnosť neúspechu a 
stupeň negatívnych následkov v danom prípade 

                                                           
1 ŠIMÁK, Ladislav, 2006: Manažment  rizík. - Žilinská univerzita v ŽilineFakulta špeciálneho inžinierstva. - - [on-line] Available on - URL:  
http://fsi.uniza.sk/kkm/old/publikacie/mn_rizik.pdf 
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 činnosť, pri ktorej subjektu hrozí určitá strata (prehra, trauma, škoda). 
 voľba medzi dvoma možnými variantmi konania: menej príťažlivým, no nádejnejším a príťažlivejším, 

ale menej nádejným (pri ktorom je výsledok problematický a hrozia možné nepriaznivé následky). 2 
 miera pravdepodobnosti výskytu stavu (hazardu), ktorý nepriaznivo vplýva na zdravie, majetok alebo 

životné prostredie. 3, 4 
 miera pravdepodobnosti reálneho nebezpečenstva/ohrozenia života, zdravia, majetku, kvality životného 

prostredia a podobne. 5 
 miera ohrozenia, t. j. pravdepodobnosť, s ktorou za definovaných podmienok expozície dôjde k prejavu 

nepriaznivého účinku na ľudské zdravie alebo zložky ekosystému alebo pravdepodobnosť, s ktorou 
dôjde k šíreniu kontaminantu do okolitého prostredia. Ide v podstate o kombináciu pravdepodobnosti, 
že určitý negatívny jav nastane s jeho dôsledkami, čo vytvára možnosť kvalitatívneho rizika s určitou 
veličinou a rozmerom 6. 

 
Riziko je pojem, ktorý označuje neistý výsledok s možným nežiaducim stavom. Riziko znamená hrozbu, 
potenciálny problém, nebezpečenstvo vzniku škody, možnosť zlyhania a neúspechu, poškodenia, straty či 
zničenia. Riziko teda vyjadruje určitú mieru neistoty, teda pravdepodobnosť dosiahnutie výsledku, ktorý je 
rozdielny od očakávaného. 
 
Riziko v organizácii súvisí predovšetkým s okolitým prostredím, inováciami, zmenami a so zdrojmi. Rizikám 
možno predchádzať vhodným riadením, finančný vplyv rizík možno zmierniť pomocou poistenia. 
S pojmom riziko súvisí pojem neistota, ktorý znamená možnosť rôznych výsledkov, ktorých pravdepodobnosť 
nie je kvantifikovaná (tab. 1) 
 
 
Tab. 1 Porovnanie pojmov riziko × neistota 7, 8 
 

Dimenzia Riziko Neistota 

Merateľnosť merateľné nemerateľné 

Metódy štatistika a pravdepodobnosť subjektívny odhad 

Dáta kvantitatívne dáta kvalitatívne dáta 

 
 
Manažérstvo a hodnotenie rizika 
 
Riziko je kvantitatívne a kvalitatívne vyjadrenie ohrozenia, stupeň alebo miera ohrozenia. Je to pravdepodobnosť 
vzniku mimoriadnej udalosti a jej dôsledok. Riziko predstavuje vzájomný vzťah medzi pravdepodobnosťou 
vzniku negatívneho javu a jeho dôsledkom. 
 

R = P x D 
 

Manažment rizika je nástroj na identifikovanie rizika, ktoré môže znížiť úroveň komplexnej bezpečnosti, je tiež 
prostriedkom na analýzu rizika, jeho hodnotenie, klasifikáciu, stanovenie priorít a následne aj nástrojom na jeho 
znižovanie (obr. 1).  

                                                           
2 Riziko. -  [on-line] Available on - URL: <http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvr/riziko_psychologia.html>,  
<https://sk.wikipedia.org/wiki/Riziko>, <https://sk.wikipedia.org/wiki/Riziko_%28psychol%C3%B3gia%29> 
3 Klinda, J. – In:RUSKO, M. - ŠTEFFEK, J. a kol., 2006. Vybrané základné pojmy z ekológie a environmentalistiky. - Bratislava: VeV et 
Strix, Edícia EV-3, Prvé slovenské vydanie, [ diel I a II ], ISBN 80-969257-6-8, 583 s. 
4 RUSKO, M. - ŠTEFFEK, J. a kol., 2006. Vybrané základné pojmy z ekológie a environmentalistiky. - Bratislava: VeV et Strix, Edícia EV-
3, Prvé slovenské vydanie, [ diel I a II ], ISBN 80-969257-6-8, 583 s. 
5 Rusko, M. – In:RUSKO, M. - ŠTEFFEK, J. a kol., 2006. Vybrané základné pojmy z ekológie a environmentalistiky. - Bratislava: VeV et 
Strix, Edícia EV-3, Prvé slovenské vydanie, [ diel I a II ], ISBN 80-969257-6-8, 583 s. 
6 MAJERNÍK, M. - MESÁROŠ, M. – MIHOK, J. – BOSÁK, M., 2005. Manažérstvo environmentálnych aspektov a rizík. Košice : Žilinská 
univerzita v Žiline, , 348 s. 
7 Rafferty, J., 1994: Risk Analysis in Project management. – E&FN, Spon, London 
8 Merna, Tony – Al-THANI, Faisal F, 2007: Risk Management. - Vyd. 1. — Brno : Computer Press, ISBN 978-80-251-1547-3 
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Obr. 1 Základné fázy manažmentu rizík9 

 
Manažment rizika (risk management) je logická a systematická metóda určovania súvislostí v akýchkoľvek 
činnostiach, funkciách alebo procesoch, identifikovania rizík, ich analýzy, hodnotenia, znižovania a priebežného 
monitorovania, ktorá umožňuje minimalizovať straty a maximalizovať príležitosti. Manažment rizika sa stáva 
neoddeliteľnou súčasťou procesu zvyšovania bezpečnosti a má významný podiel na ochrane človeka, 
materiálnych hodnôt, ale aj kultúrnych a duchových hodnôt a v neposlednom rade tiež životného prostredia pred 
účinkami negatívnych dôsledkov krízových javov. 10 
Podstatou manažovania rizika je usmerňovanie procesov, ktorých výsledkom je odhaľovanie rizika, jeho 
cieľavedomé znižovanie a minimalizovanie pravdepodobnosti vzniku mimoriadnej udalosti a jej dôsledkov. 
Taktiež umožňuje reálne oceniť slabé a silné stránky riadiacich činností a tvorivých procesov, skvalitniť 
technologické a pracovné procesy a tým skvalitniť fungovanie dotknutých systémov. 
Z terminologického i obsahového hľadiska je možné rozlišovať dva rôzne prístupy na vymedzenie pojmov 
analýza rizík (risk analysis) a hodnotenie (stanovenia miery) rizík (risk assessment). Niektoré odborné zdroje 
považujú analýzu a hodnotenie rizika za samostatné fázy manažmentu rizika, iné na druhej strane pokladajú 
hodnotenie rizika za súčasť procesu analýzy rizika. 
 
Tab. 2 Základné fázy hodnotenia rizík [Buzalka 2011 in: 11] 

 
Nárastom a kumulovaním antropogénnych činností rastie riziko, ktoré môže presiahnuť spoločensky 

prijateľnú mieru, t. j. prekročiť tzv. medzné hodnoty, ktoré sú stanovené určitými normami. Úlohou hodnotenia a 
riadenia rizika je dosiahnutie systému bezpečnosti, t. j. dosiahnutie takých životných a pracovných podmienok 
v systéme, v ktorom bude človek žiť a pracovať, aby nebezpečenstvo a z neho vyplývajúce ohrozenia, ktoré so 
systémom súvisia boli známe a riadené tak, aby neprekročili všeobecne akceptovateľnú úroveň 12 
Riziká sa môžu vzťahovať na zdravie a bezpečnosť alebo môžu spôsobovať ekonomické straty. 13 
 
V SR sa problematike hodnotenia a riadenia rizík venuje: 

 Informačné centrum  Hodnotenia a riadenia rizík 14 
 Metodický pokyn MŽP SR z 22.10.1998 č. 623/98-2 – postup hodnotenia a riadenia rizík. 

                                                           
9 Metodika hodnotenia vybraných rizík na vnútroštátnej úrovni, Ministerstvo vnútra SR, sekcia krízového riadenia, 30.6.2013. - [on-line] 
Available on - URL:  www.minv.sk/?Dokumenty_na_stiahnutie_CO&subor=175547 
10 ŠIMÁK, Ladislav, 2006: Manažment  rizík. - Žilinská univerzita v ŽilineFakulta špeciálneho inžinierstva. - - [on-line] Available on - URL:  
http://fsi.uniza.sk/kkm/old/publikacie/mn_rizik.pdf 
11 Metodika hodnotenia vybraných rizík na vnútroštátnej úrovni, Ministerstvo vnútra SR, sekcia krízového riadenia, 30.6.2013. - [on-line] 
Available on - URL:  www.minv.sk/?Dokumenty_na_stiahnutie_CO&subor=175547 
12 STREĎANSKÝ, J. – BADIDA, M. - MAJERNÍK, M., 2001.  Environmentálne  manažérske systémy. SPU Nitra, ISBN 80-7137-932-8 
13 RUSKO, M. – BALOG, K. – TUREKOVÁ, I., 2006: Vybrané kapitoly z environmentálneho a bezpečnostného manažérstva. - Bratislava: 
VeV et Strix, Edícia EV-4, Prvé vydanie, ISBN 80-969257-5-X, 160 s. 
14 Informačné centrum  Hodnotenia a riadenia rizík. -  [on-line] Available on - URL:  http://www.sazp.sk/slovak/struktura/ceev/ERA/ 
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 Metodický pokyn MŽP SR  z 27.8.1998 č.549/98-2 na hodnotenie rizík zo znečistených sedimentov 
tokov a vodných nádrží, 15 

 Metodika spracovania analýzy rizika. 16 
 Metodika hodnotenia vybraných rizík na vnútroštátnej úrovni, Ministerstvo vnútra SR. 17 
 Metodický postup na hodnotenie rizík nebezpečných prevádzok a štúdia o podnikoch v Slovenskej 

republike (Kandráč, J. – Skarba, D., 2000)18 
 Smernica MŽP SR z 28. januára 2015, č. 1/2015-7 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného 

územia 19 
 
Národný legislatívny rámec 

 Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších 
predpisov. 

 Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Zákon č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004Z. z. o vodách a o 
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
569/2007 Z. z. o geologických prácach(geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z.. 

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších 
predpisov. 

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogánnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení 
neskorších predpisov v znení nariadenia vlády Slovenskejrepubky 301/2007 Z. z. 

 
Metodické pokyny na národnej a medzinárodnej úrovni na úseku environmentálnej záťaže 

 European Communities, 2003: Technical Guidance Document on Risk Assessment, chapter 2 
Risk Assessment for Human Health. 

 MŽP ČR, 2005: Metodický pokyn MŽP ČR pro analýzu rizik kontaminovanéhoúzemí, 
Vestník MŽP ČR, ročník XV, čiastka 9. 

 VÚVH, 2001: Sanácie znečistených zemín a podzemných vôd v SR, DANCEE/MŽPSR, 
Metodika rizikovej analýzy znečistených lokalít (druhá pracovná verzia),Bratislava. 

 WHO Regional Office for Europe, 2000: Principles for the Assessment of Riskto Human 
Health From Exposure to Chemicals. Environmental Health Criteria 210. 

 
Najdôležitejšími charakteristikami rizika sú: 

 miera pravdepodobnosti rizika - pravdepodobnosť, že riziko nastane 
 úroveň rizika 
 vplyvy rizika - dôsledky, ktoré sa prejavia, ak nastane riziková situácia 
 predvídateľnosť rizika (šanca, že riziko je možné vopred identifikovať a predvídať) 

o miera ovplyvniteľnosti rizika 
o ovplyvniteľné 
o čiastočne ovplyvniteľné 
o neovplyvniteľné 

 vzťah k organizácii 

                                                           
15 Metodický pokyn MŽP SR  z 27.8.1998 č.549/98-2 na hodnotenie rizík zo znečistených sedimentov tokov a vodných nádrží. -  [on-line] 
Available on - URL:  http://www.sazp.sk/slovak/struktura/ceev/ERA/met_pokyn/hodnot.htm 
16 Metodika rizikovej analýzy kontaminovaných lokalít, Druhá pracovná verzia.Bratislava, september 2001. - [on-line] Available on - URL:  
http://www.sazp.sk/slovak/struktura/ceev/ERA/kontam_lokality/index.html 
17 Metodika hodnotenia vybraných rizík na vnútroštátnej úrovni, Ministerstvo vnútra SR, sekcia krízového riadenia, 30.6.2013. - [on-line] 
Available on - URL:  www.minv.sk/?Dokumenty_na_stiahnutie_CO&subor=175547 
18 Metodický postup na hodnotenie rizík nebezpečných prevádzok a štúdia o podnikoch v Slovenskej republike (Kandráč, J. – Skarba, D., 
RISK CONSULT, s.r.o., 2000). -  [on-line] Available on - URL:  https://www.enviroportal.sk/uploads/2011/05/page/environmentalne-
temy/star_19/6_metodick_postup_na_hodnotenie_rizk_nebezpench_prevdzok_november2000.pdf 
19 Smernica MŽP SR z 28. januára 2015, č. 1/2015-7 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia. -  [on-line] Available on - URL:  
https://www.minzp.sk/files/sekcia-geologie-prirodnych-zdrojov/ar_smernica_final.pdf 
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o interné riziko - tieto druhy rizík môže subjekt ovplyvňovať a riadiť, prejavujú sa vo vnútri 
organizácie 

o externé riziko - tieto druhy rizík subjekt nemôže priamo ovplyvňovať, jedná sa o faktory 
prostredia 

 poradie pôsobenia (vzniku a odstrániteľnosti): 
o primárne 
o sekundárne - tieto druhy rizík vznikajú pri eliminácii primárnych rizík 
o zvyškové (zostatkové, reziduálne) - tento druh rizika zostáva po eliminácii rizika, jedná sa o 

riziko, ktoré je subjekt ochotný niesť 
 veľkosť rizika: malé – stredné - veľké 
 miera akceptovateľnosti (prijateľnosti, únosnosti): 

o nevyhnutná (nutná) 
o únosná (prijateľná) 
o neúnosná (neprijateľná) 

 pravdepodobnosť vzniku a pôsobenia: 
o nepravdepodobná 
o málo pravdepodobná 
o pravdepodobná 
o veľmi pravdepodobná 
o takmer istá 

 rozsah pôsobenia: 
o systematické - tento typ rizika platí pre všetky podnikateľské subjekty 
o nesystematické - tento typ rizika platí len pre určitý odbor podnikania. 20 

 
 
Ak  firma nechce také dopady, s akými sú spájané pojmy riziko, nehoda, škoda a pod. nechať na seba pôsobiť, 
musí aktívnym spôsobom túto problematiku riadiť. Za prvky vonkajšieho ohraničenia v podstate definujúceho 
„správanie“ firmy je možné označiť trh, sociálno-politické a ekonomické podmienky spoločnosti, obmedzenia a 
požiadavky vyplývajúce z medzinárodnej integrácie firmy, ale aj spoločnosti. Z vonkajších ohraničení musí 
firma stanoviť svoju celkovú stratégiu a najmä stratégiu finančnú, marketingovú a operačnú vrátane 
vykonávacích plánov týchto stratégií. Prostredníctvom týchto stratégií a ich vykonávacích plánov, ale aj plánov 
operatívneho riadenia všetkých svojich aktivít, môže firma vytvoriť systém aktívneho prístupu hľadania 
rovnováhy medzi rizikom a jeho riadením 21. 
 
Riadenie rizika obsahuje najmä tieto činnosti 22: 

 stanoviť účel, pre ktorý sa analýza vykonáva,  
 zostavenie časového plánu a stratégie posudzovania rizík,  
 stanovenie pracovnej skupiny a ďalších osôb, ktoré sa budú podieľať na procese posudzovania a 

riadenia rizík a zabezpečenie ich prípravy,  
 zabezpečenie potrebných podkladov, informácií pre posudzovanie rizík,  
 popis použitej metódy posudzovania rizika,  
 zainteresovanie vedúcich pracovníkov do realizácie výsledkov posudzovania a kontroly rizík,  
 zavedenie výsledkov posudzovania rizík do organizácie práce a vzdelávania pracovníkov,  
 zabezpečenie systematického opakovaného posudzovania rizika.  

 
Riziko môže byť kvantifikované identifikáciou možných negatívnych dopadov na zdravie, majetok, 

prostredie a podobne so súčasným zhodnotením týchto dopadov, ich veľkosti, intenzity, amplitúdy, časového 
prehľadu týchto dopadov a ich následkov a pravdepodobnosti ich vzniku. 23 
 
 

                                                           
20 Riziká. -  [on-line] Available on - URL:  https://managementmania.com/sk/rizika 
21 ZELENÝ, J. – SLOSIARIK, J., 2000. Manažérstvo rizika. Zvolen : Vydavateľstvo TU vo Zvolene. Prvé vydanie,  374 s., ISBN 80-228-
0892-X, s. 17 
22 SINAY, J. - MAJER, I. - ORAVEC, M. - PAČAIOVÁ, H. - SLOBODA, A., 1997. Riziká technických zariadení: Manažérstvo rizika. 
Košice :  Technická univerzita v Košiciach.  ISBN 80-967783-0-7, 212 s. 
23 RUSKO, M., 2006. Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo. - Bratislava: VeV et Strix, Edícia EV-7, Prvé slovenské vydanie, ISBN 
80-969257-9-2, 389 s. 
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Záver 
 
Manažment rizika sa stáva neoddeliteľnou súčasťou procesu zvyšovania bezpečnosti a má významný podiel na 
ochrane človeka, materiálnych a kultúrnych hodnôt. V súčasnosti je snaha o elimináciu potenciálnych rizík a 
zlepšovanie pracovného prostredia, napriek tomu dochádza k pracovným úrazom. Podstatou manažovania rizika 
je usmerňovanie procesov, ktorých výsledkom je odhaľovanie rizika, jeho cieľavedomé znižovanie a 
minimalizovanie pravdepodobnosti vzniku mimoriadnej udalosti a jej dôsledkov. Taktiež umožňuje reálne 
oceniť slabé a silné stránky riadiacich činností a tvorivých procesov, skvalitniť technologické a pracovné 
procesy a tým skvalitniť fungovanie dotknutých systémov. 
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