
Ekonomické a právne aspekty rizika v podnikaní 

(sylabus) 

1. týždeň: Úvodný seminár 
Úvodný seminár. Oboznámenie sa s organizáciou, metódami a obsahom seminárov. 
Účasť na seminároch, aktivita. Spôsob hodnotenia – formy a obsah priebežných 
hodnotení. Cieľ  význam a obsah predmetu so zreteľom na využitie v právnej praxi. 
 

2. týždeň: Podstata, význam a členenie rizika 
Vývoj pojmu riziko. Definícia rizika. Prístupy k vymedzeniu rizika. Riziko 
a nebezpečenstvo. Súvislosť rizika s právom. 
 

3. týždeň: Podnikateľské riziko 
Predpoklady, podstata a cieľ podnikania. Faktory pôsobiace na riziko podnikania. 
Kauzalita a racionálna činnosť. Náhodnosť a racionálne riskovanie v podnikateľskej 
činnosti vo vzťahu k očakávanému výsledku. Informácie a ich význam pre 
podnikateľské riziko. 
 

4. týždeň:  Kvantifikácia rizika. Riziko a pravdepodobnosť. 
Identifikácia a meranie rizika. Jednotlivé druhy rizík – podnikové riziká. Kritériá 
hodnotenia rizikovosti podniku. Určenie významu rizika na základe analýzy činnosti. 
 

5. týždeň: Riadenie rizika 
Oblasti riadenia rizík: prírodné katastrofy, havárie, pandémie a pod. Riziká týkajúce sa 
ochrany životného prostredia. Projektové riziká, obchodné riziká, technologické 
a technické riziká. Model riadenia rizík. Znižovanie rizika. 
Ekonomicky akceptovateľné a právne prípustné riziko. Metodológia riadenia rizika. 
Systém riadenia rizík. 
 

6. týždeň: Nástroje riadenia rizika 
Analýza podnikateľských rizík. Faktory vplývajúce na mieru rizika ich identifikácia. 
Metódy identifikácie rizika: brainstorming, Delphi metóda, SWOT analýza. 
 

7. týždeň: Riziková politika, politické riziko 
Obsah pojmov riziková politika a politické riziko. Postupy a prostriedky na zvládnutie 
rizík. Kompenzácie a tolerancia odchýlok  skutočnosti od plánovaných rizík. Opatrenia 
na zvládnutie rizík. 
 

8. Priebežné hodnotenie 

  



9. týždeň: Investičné riziko 
 
Podstata investovania z makroekonomického a mikroekonomického pohľadu. Druhy 
investičného rizika.  Oblasti investovania. Investovanie domácností. Podnikateľské 
investičné riziko.  Faktory ovplyvňujúce podnikateľské riziko – vonkajšie a vnútorné. 
 

10. týždeň: Úverové riziko  
Úver ako nástroj v rámci politiky ovplyvňovania ponuky peňazí na trhu. Podstata 
úverového rizika. Insolventnosť. Morálny hazard. Aktíva vystavené úverovému riziku. 
Ochrana pred úverovým rizikom. Úverové riziko v banke. 
 

11. týždeň: Úrokové riziko 
Úrok ako nástroj monetárnej politiky. Princíp „lacných“ a „drahých“ peňazí.  Podstata 
a pochopenie úrokových sadzieb. 
Správanie sa podnikov a domácností pri rôznych úrovniach úrokových sadzieb.  
 

12. týždeň: Menové riziko 
Mena, devízy, valuty. Devízové menové obchody a s nimi spojené riziká. Menový 
swap. Menový Forward. Menové opcie. Makroekonomické ukazovatele ovplyvňujúce 
devízový kurz. Podstata menového rizika. 
 

13. týždeň: Opatrenia zamerané na dedukciu príčin rizika 
Právna úprava ako nástroj na zníženie rizika.  Identifikácia právneho rizika 
v niektorých oblastiach obchodné práva a finančného práva. 
 

14. týždeň: Záverečné priebežné hodnotenie 
Podmienky absolvovania predmetu v zmysle Informačného listu s konkretizáciou na 
prvom, úvodnom seminári. 

  

 


