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 Procesné riadenie rizík v ARCM 

Definovaním procesov dokážeme rýchlo identifikovať možné riziká, miesto ich 
vzniku a navrhovať kontroly na redukciu rizík. 

Riziko predstavuje situáciu, ktorá môže negatívne ovplyvniť schopnosť dosiahnuť  cieľ.  
Systém riadenia rizík je kombináciou postupov, zdrojov a štruktúr na identifikáciu, implementáciu a hodnotenie rizík. 
Obsahuje aj postupy pre overovanie účinnosti a efektívnosti systému riadenia rizík.    

 
Pomocou platformy ARIS dokážeme definovať aktivity ako zdroje rizík, identifikovať ich a navrhnúť spôsob ich riadenia 
prevencie. Samotné riadenie rizík je vykonávané v nástroji ARCM (Risk and Compliance Manager), ktorý na základe 
nastavenia parametrov automatizovane upozorní jednotlivé role o začatí monitorovania rizika alebo vykonávania 
preventívnych kontrol.   Princíp 4 očí zabezpečuje neustálu kontrolu a schvaľovanie vykonaných aktivít. ARCM je 
nastavený tak, aby spĺňal všetky legislatívne požiadavky z oblasti financií, ako je BASEL a SOX.   

 

Pridanú hodnotu tvorí  zobrazenie výsledkov pomocou nástroja Mashzone do požadovaných tabuliek a interaktívnych 
manažérskych diagramov, z možnosťou filtrovania jednotlivých lokalít,  procesov, pozícií, zodpovedností.  

 

Riadenie rizík 
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itelligence Slovakia,  s.r.o. ponúka nielen systémovú podporu platformy ARIS, ale aj metodické usmernenie a riadenie 

rizík od ich identifikácie cez monitoring až po vykonanie preventívnych kontrol a testov.  

1. Identifikácia rizík 

Predpokladom je vytvoriť zoznam situácií,  ktoré by mohli spôsobiť narušenie prebiehajúcich procesov a tým 

nedosiahnutie stanoveného cieľa. 

2. Analýza rizík 

Analyzovaním rizík stanovujeme dopad rizika a jeho pravdepodobnosť výskytu. 

 
3. Hodnotenie rizík 

Významnosť rizika nám určuje priority z pohľadu dopadu a pravdepodobnosti výskytu rizika. To umožňuje 

zamerať zvýšenú pozornosť na kľúčové rizikové oblasti.  

 

4. Aktívne riadenie rizík 

Hlavnou úlohou je zabezpečiť prevenciu proti rizikám rôznymi taktikami, napr. elimináciou, znížením, 

prenesením, odstránením. 

 

5. Monitorovanie rizík 

Monitorovanie rizika je založené na pravidelnom operatívnom sledovaní konkrétneho rizika vlastníkom 

rizika a posudzovaní opatrení na jeho zvládnutie. 

6. Nastavenie kontrol 

 

Hlavným cieľom je nastaviť kontroly tak, aby sme ich pravidelným vykonávaním zabezpečili predchádzaniu 

rizika. Jednu z možností predstavujú zadefinované testy (oblasti testovania) na posúdenie prijatých opatrení 

na zvládanie rizík.
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