PL 4 – Riziko
1. Definujte pojem riziko: možnosť vzniku nepriaznivej udalosti
2. Charakterizujte riziká a uveďte príklady:
živelné: sú spôsobené prírodou, napr.: požiar v dôsledku blesku
neživelné: sú spôsobené človekom, technikou, napr.: vlámanie
ovplyvniteľné: môžeme zabrániť ich vzniku, prípadne obmedziť následky, napr.: pracovné úrazy
neovplyvniteľné: ťažko sa predvídajú, nemôžeme ich ovplyvniť, napr.: zemetrasenie
poistiteľné: dajú sa poistiť, napr.: krádež auta
nepoistiteľné: špekulatívne, nedajú sa poistiť, napr.: kúpa akcie, pes
3. Podmienky poistného rizika:
identifikovateľnosť rizika a vyčísliteľnosť straty a
náhodnosť udalosti a ekonomická únosnosť
4. Priraďte rizikové faktory k jednotlivým druhom rizík a navrhnite opatrenia:
a. krádež auta
b. fluktuácia
c. povodeň
d. strata z kúpy cenného papiera
f. úraz
g. požiar z dôvodu zlej elektroinštalácie
h. prietrž mračien a krupobitie
Druhy rizika
Ovplyvniteľné
Neovplyvniteľné
Živelné
Neživelné
Poistiteľné
Nepoistiteľné

Riziko
a
b

e. politické zmeny
i. vlámanie do predajne

Opatrenia
alarm, kamerový systém, zamknutá garáž, bezpečnostné zariadenie
dobré pracovné podmienky, odmeňovanie

h
c

regulácia vodných tokov, čistenie potoka

f
i

školenia, ochranné pracovné pomôcky, dodržiavanie predpisov
alarm, kamerový systém, ohybový senzor

g

kvalitná elektroinštalácia, pravidelné revízie

d
e

investovať do niečoho iného
sledovať situáciu

5. Zakrúžkujte, či platí tvrdenie:
a. „Čím väčšie ciele si podnikateľ kladie, tým je väčšie nebezpečenstvo, že ciele nedosiahne“.

Áno – Nie

b. Riziko je len možnosť vzniku nepriaznivej odchýlky, nie reálna hrozba.

Áno – Nie

6. Uveďte príklady na možné riziká vo Vašej firme:
.........................................................................................., ................................................................................................
.........................................................................................., ................................................................................................
.........................................................................................., ................................................................................................

7. Uveďte 4 možnosti vymedzenia podnikateľského rizika (z akého dôvodu vzniká podnikateľské riziko):
neinformovanosť, variabilita výsledkov
nebezpečenstvo chybného rozhodnutia, nebezpečenstvo straty
8. Priraďte rizikové faktory k jednotlivým druhom rizík a navrhnite opatrenia:
a. vývoj nových materiálov
b. platobná neschopnosť
c. zmena spotrebiteľských preferencií
e. pracovný úraz pri páde z lešenia
f. rast nákupných cien
Druhy rizika
Technické
Výrobné
Ekonomické
Trhové
Finančné
Politické

Riziko
a

Opatrenia
sledovať inovácie v odbore
kupovať, vyvíjať nové technológie

e

poučenie o bezpečnosti, kontrola dodržiavania bezpečnosti,
ochranné pracovné pomôcky

f

kvalitná dodávateľsko-odberateľská zmluva,
v zálohe viacero dodávateľov

c

sledovanie zmien dopytu,
flexibilita pri uspokojovaní potrieb zákazníka

b

sledovanie Cash-flow, úhrada faktúr,
kontokorentný úver

d

sledovať legislatívu

9. Významnosť rizikových faktorov sa posudzuje podľa pravdepodobnosť výskytu
a intenzita negatívneho dopadu (závažnosť)
10. Uveďte možnosti redukcie (obmedzenia) rizika rozdelenie (diverzifikácia) rizika a
presun (transfer) rizika a flexibilita a
tvorba rezerv a poistenie
11. Uveďte 3 možné postoje podnikateľa k riziku averzia k riziku a
neutrálny postoj a sklon k riziku
12. Uveďte faktory, ktoré vplývajú na ochotu podnikateľa riskovať osobnosť podnikateľa a
právna forma a finančná situácia a výška investície a
predošlé skúsenosti a náročnosť investície a riziká investície

d. zmena zákonov

