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MATERIÁLY TRÉNERA 
 
MODUL:  PROJEKTOVÝ MANAŽMENT. PROJEKTOVÝ CYKLUS, 

MONITOROVANIE A HODNOTENIE, FINANČNÉ RIADENIE, 
MEDZIKULTÚRNE ASPEKTY. 

 
TÉMA 6:  RIADENIE PROJEKTOVÉHO CYKLU. MANAŽOVANIE RIZÍK. 
 

PRÍRUČKA TRÉNERA PRE TRÉNING 
 

TRVANIE TRÉNINGU: 120 MINÚT 
 

 
 

 

Čas Obsah Ako 

15' Úvod do témy. 

PCM a manažmente rizík 
 
Toto stretnutie, rovnako ako to predchádzajúce o hodnotení 
projektov, bude založené na prípadovej štúdii - pozrieme sa na 
riadenie rizík v konkrétnom projekte: Entrepreneurial Youth for 
Green Europe.  
Týmto návrhom sme sa už zaoberali na zasadnutí o monitorovaní, 
takže si určite pamätáme, o čom to bolo. 
Ako pripomienku si pozrite webovú stránku projektu  
https://greeneurope.uni.lodz.pl/  
Pozrite si prezentáciu o projekte. 
 

Príhovor trénera / 

prezentácia / 

projektová 

webstránka 

50' Čo znamená manažment rizík projektu?  

Brainstorming v skupinách 

Diskusia 

Definícia riadenia rizík: 

Budeme sa odvolávať na manažovanie rizík, ako je opísané v 

metodike PMI - Project Management Institute 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Metodyka_PMI 

Brainstorming 

Diskusia 

 

 

 

 

 

https://greeneurope.uni.lodz.pl/en-gb/
https://mfiles.pl/pl/index.php/Metodyka_PMI
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Najprv uvidíme, kde riadenie rizík zapadá do štruktúry riadenia 
projektov ( príručka účastníka) 

Potom porovnáme teóriu riadenia rizík PMI s tým, ako je riadenie rizík 
opísané v projekte Green (príloha " Entrepreneurial Youth for Green 
Europe -") 

"Metodika PMI - je všeobecný súbor princípov riadenia projektov 
kodifikovaných Inštitútom projektového manažmentu a 
publikovaných vo forme príručky PMBOK®, ktorá bola všeobecne 
uznávaná ako vedomostná základňa profesionálneho projektového 
manažéra. 

 V roku 1983 sa PMI pokúsilo zhodnotiť skúsenosti s riadením 
projektov. 

 O niekoľko rokov neskôr boli oblasti vedomostí o projektovom 
manažmente formulované na základe zozbieraného materiálu 
a výskumu. 

 V roku 1996 PMI vyvinul štandard riadenia projektov, "Guide 
to the Project Management Body of Knowledge (A Guide to 
the Project Management Body of Knowledge, The PMBOK® 
Guide) alebo PMBOK® v skratke. 

 Odvtedy sa norma PMI neustále zlepšovala, čo sa premietlo do 
po sebe nasledujúcich vydaní PMBOK®, ktoré boli vydané v 
štvorročných intervaloch. 

 Koncom roka 2012 a začiatkom roka 2013 bola uverejnená 
piata verzia štandardu PMI. Zaviedla riadenie 
zainteresovaných strán ako desiatu kľúčovú oblasť znalostí 
projektu. 

 V roku 2017 bola vydaná šiesta verzia metodiky. Zahŕňala 
ďalšie odkazy na agilné riadenie projektov. 

 Siedma verzia metodiky bola vydaná v roku 2021. 

Príručka PMBOK® je súbor všeobecne uznávaných osvedčených 
postupov v riadení projektov, ktorý bol vytvorený s cieľom vytvoriť 
spoločný jazyk, súbor konceptov v tejto oblasti. Jeho popularita ako 
šablóny pre procesy riadenia projektov bola preukázaná okrem iného 
výskumom, ktorý uskutočnil nemecký inštitút pre riadenie projektov 
GPM a medzinárodná poradenská spoločnosť 
PricewaterhouseCoopers. V oboch prípadoch ukázali, že 41 – 43 % 
skúmaných organizácií používa príručku PMBOK® ako metodiku 
riadenia projektov. (M. Trocki et al. 2017, pp. 99-100)" 

 

 

Príručka účastníka 

Príloha: Riadenie rizík 

v projekte Green 
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"Podľa príručky PMBOK® si projektové riadenie vyžaduje realizáciu 47 
procesov podrobne opísaných, pokiaľ ide o ich odôvodnenie a rozsah. 
Podľa metodiky projektové riadenie zahŕňa aplikáciu procesov v 
kombinácii so znalosťami, zručnosťami, technikami a nástrojmi. Každý 
proces je sprevádzaný súborom zdrojov, t. j. informáciami a 
dokumentmi potrebnými na začatie procesu, súborom techník a 
nástrojov užitočných pri jeho vykonávaní a súborom výsledkov, ktoré 
sú dôsledkom jeho vykonávania. Na úspešné dokončenie projektu je 
potrebné prispôsobiť metodiku potrebám špecifickosti projektu, t. j. 
vybrať potrebné procesy z prezentovaných skupín procesov, preložiť, 
prispôsobiť konečný produkt projektu špecifickosti projektu, realizovať 
požiadavky stanovené projektovým prostredím vrátane jeho 
zainteresovaných strán a vyvážiť rozsah,  náklady, čas, kvalita, zdroje 
a riziko s cieľom dosiahnuť ciele stanovené na začiatku." (M. Trocki et 
al. 2017, pp. 100-101) 

Štruktúra procesu je založená na dvoch kritériách zoskupenia (M. 
Trocki et al. 2017, pp. 101-103): 

 prvý rozmer zoskupovania procesov - zoskupuje procesy 
do desiatich vedomostných oblastí, ktoré zahŕňajú: 

1. Riadenie rozsahu v projekte. 
2. Riadenie času v rámci projektu. 
3. Riadenie nákladov projektu. 
4. Riadenie kvality projektu. 
5. Riadenie ľudských zdrojov v projekte. 
6. Riadenie projektovej komunikácie. 
7. Riadenie rizík projektu. 
8. Riadenie obstarávania projektov. 
9. Riadenie zapojenia zainteresovaných strán do 

projektu. 
10. Riadenie integrácie projektov. 

 druhá dimenzia zoskupovania procesov - je založená 
na cykle riadenia projektov, v ktorom môžeme rozlíšiť: 

 skupina iniciačných procesov - vrátane procesov formulovania 
cieľov, tvorby predpokladov, plnenia kľúčových úloh v projekte 
a zabezpečenia formálneho schválenia projektu v organizácii, 

 skupina plánovacích procesov - pokrývajúca procesy prípravy 
a plánovania činností potrebných na realizáciu projektu, 

 skupina procesov vykonávania - vrátane procesov 
vykonávania, ktoré zabezpečujú, aby sa práca a pokrok 
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projektu vykonávali podľa vypracovaného plánu, 
 skupina monitorovacích a kontrolných procesov – vrátane 

procesov monitorovania pokroku projektu a interpretácie 
odchýlok s cieľom prijať vhodné preventívne a/alebo nápravné 
opatrenia v prípade potreby, 

 skupina procesov dokončenia (uzatvorenia) - zahŕňajúca 
procesy uzatvárania a účtovníctva všetkých činností 
realizovaných v projekte a získania formálneho prijatia 
projektu. 

Manažment rizík  projektu je oblasť, prostredníctvom ktorej môže 
projektový manažér systematicky odhadnúť šance na úspech 
projektového plánu a vopred identifikovať a pripraviť sa na situácie, 
ktoré môžu ovplyvniť projekt. Úlohou tejto oblasti je vykonať analýzu 
rizík, identifikovať a charakterizovať riziká, vypracovať plán na 
predchádzanie rizikám (tzv. proaktívna stratégia) a reagovať na 
riziká, keď sa vyskytnú (tzv. reaktívna stratégia), ako aj monitorovať 
riziká a dohliadať na ne. Každý typ rizika možno opísať z hľadiska jeho 
pravdepodobnosti a sily vplyvu na projekt, zatiaľ čo procesy zahrnuté 
do oblasti riadenia rizík sú navrhnuté tak, aby maximalizovali 
pravdepodobnosť a silu príležitostí a minimalizovali hrozby.. (M. 
Trocki et al. 2017, pp. 130-132)" 
 
 
Skupinová úloha: 
Po oboznámení sa s teóriou riadenia rizík a miestom riadenia rizík v 
štruktúre projektu by sa mali analyzovať "riziká" opísané v dodatku k 
projektu Green, pokiaľ ide o tieto otázky: 
- Sú riziká prierezové - pokrývajú celý projekt? 
Sú plánované preventívne opatrenia dostatočné? 
- Ako možno tento plán riadenia rizík zlepšiť?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinová práca a 

prezentácia záverov 

jednou osobou zo 

skupiny 

Discussion 
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50' Krízová situácia a manažovanie rizík 

Pozrime sa najprv na fázy riadenia rizík identifikované PMI: 

"Plánovanie manažovania rizík - prvým krokom je príprava plánu pre 
štúdie týkajúce sa rizika špecifického pre projekt. Odporúča sa, aby sa 
pripravili vhodné postupy, dokumentácia a techniky. 

Kvalitatívna analýza rizík - pozostáva z posúdenia významu rizík, 
ktoré sa môžu vyskytnúť počas realizácie projektu. Môže sa použiť aj 
štatistické testovanie rizikových faktorov, aj keď je zvyčajne zahrnuté 
v ďalšej fáze. 

Kvantitatívna analýza rizík - zameriava sa na meranie 
pravdepodobnosti výskytu jednotlivých rizikových faktorov. Túto 
pravdepodobnosť možno považovať za objektívnu alebo subjektívnu. 

Plánovanie opatrení na predchádzanie rizikám – hlavným cieľom je 
vytvoriť plán na prevenciu alebo zníženie potenciálnych rizík. 
Zameriava sa na vývoj vhodných techník, metód a materiálnych záruk 
proti faktorom, ktoré predstavujú riziko. 

Monitorovanie a kontrola rizík - Pozostáva z dvoch aspektov. Po 
prvé, zavádza systém riadenia rizík. Na druhej strane pozostáva z 
vykonávania preventívnych a dozorných činností týkajúcich sa 
príslušného projektu. " 

A ako táto teória súvisí so skutočnosťou krízovej situácie ? 

Kríza - čo to je? 

"náhla, nepredvídateľná zmena v spoločnosti, sociálnom, ekonomickom 
alebo politickom prostredí, v ktorom spoločnosť pôsobí, je to zmena, 
ktorá spôsobuje napätie, čo môže oslabiť imidž spoločnosti.. 
(Pływaczewski W., Kędzierska G., 2001)" 

 "udalosť, ktorá predstavuje ohrozenie života a zdravia ľudí a majetku, 
kombinácia udalostí a okolností vedúcich k strate kontroly nad vývojom 
situácie" 

 

Vyhýbanie sa rizikám a znižovanie rizika - dve stratégie kontroly rizík 

 

Prevrátená učebňa 

Úloha pre skupinu - 

nájsť informácie v 

príručke účastníka a 

na internete, čo je 

krízová situácia 
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v ére pandémie COVID-19. 

Vyhýbanie sa riziku. Vyhýbanie sa rizikám je primárny spôsob, ako 
znížiť potenciálne straty spôsobené prírodnými katastrofami, ako je 
napríklad nepostavenie domov v oblastiach náchylných na záplavy. 

Zníženie rizika. "Celkom príznačné pre zníženie rizika sú pokusy o 
kontrolu prírody, ktoré sa prejavujú výstavbou hrádzí alebo 
retenčných rezervoárov a v prípadoch, keď niektoré prvky prírody 
nemôžu byť vystavené ľudskému vplyvu (dážď, sneh a krupobitie, 
búrky, hurikány atď.) sa vytvárajú systémy včasného varovania a 
krízového riadenia.. " 

Skupinová úloha: 

Manažovanie rizík projektu Green Europe bolo pripravené pred 
vypuknutím pandémie. 

Akú pandemickú stratégiu - vyhýbanie sa alebo znižovanie rizika - 
prijať?  

Práca v skupinách - jedna skupina analyzuje dôsledky stratégií 
vyhýbania sa riziku, druhá skupina znižuje riziko. Po prvé - ako projekt 
funguje v tomto prípade. Potom - aké sú dôsledky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca v skupinách 

Dva workshopy 

(bloky papiera na 

stene) 

Prezentácia každej 

skupiny 

Diskusia  

5' Závery 

Manažovanie rizík v projektoch závisí od rozsahu projektu. V prípade 

projektov menšieho rozsahu sa zdá, že monitorovacie nástroje sú 

úplne dostatočné na kontrolu rizík. V prípade veľkých a 

viacrozmerných projektov však môže byť potrebná dodatočná 

stratégia riadenia rizík. Treba tiež poznamenať, že finančné riadenie 

podporuje aj riadenie rizík. V situácii, keď sa zaoberáme projektmi 

Programu Erasmus+ s pevným rozpočtom a neočakáva sa žiadna 

krízová situácia, riadenie rizík patrí do "skupiny monitorovacích a 

kontrolných procesov", ktorá zahŕňa procesy monitorovania priebehu 

projektu a interpretácie odchýlok s cieľom prijať vhodné preventívne 

a/alebo nápravné opatrenia v prípade potreby" 

Stojí však za to uvedomiť si krízové situácie a potom prijať zvolený 

postup - vyhýbanie sa riziku alebo zníženie rizika -, ktorý by mal byť 

sprevádzaný dlhým procesom posudzovania stavu, ktorý kríza 

spôsobuje, a možných dôsledkov. Môže sa ukázať, že zníženie rizika 

Trénerov príhovor  
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nestačí, ak v dôsledku krízy nie je možné vykonať žiadne činnosti a 

projekt prinesie len straty. Vyhýbanie sa rizikám až do konca krízy - t. 

j. nerobiť nič - môže byť jedinou životaschopnou stratégiou.  

 


