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Počet listov:1 

Charakteristické znaky dopadu rizika 

 

Dopad 

rizika 
Charakteristické znaky dopadu rizika 

 

 

Vysoký 

 

Výskyt rizikovej udalosti by mohol odôvodnene spôsobiť stratu ľudského života alebo 

ťažké zranenie osôb s trvalými následkami alebo spôsobiť úplné zlyhanie funkcie 

produktu. 

Na identifikáciu produktov alebo charakteristík s touto črtou sa zvyčajne používajú 

také ukazovatele, ako napríklad položka so zvýšenými požiadavkami na bezpečnosť 

a spoľahlivosť, letecká bezpečnostná položka, prostriedky osobnej ochrany 

jednotlivca, munícia a výbušniny, prostriedky systému varovania pri úniku radiácie, 

biologických látok alebo chemickej kontaminácii územia. 

Vážne dlhodobé alebo trvalé poškodenie životného prostredia, napríklad únik radiácie, 

biologických látok alebo značné rozšírenie chemickej kontaminácie. 

Významná strata kľúčových charakteristík ktoré sa nedajú automaticky nahradiť iným 

produktom s dopadom na aktuálne vojenské operácie, alebo s dopadom na únik tajných 

informácií. 

Úplné zlyhanie funkcie produktu a produkt nie je možné nahradiť alternatívnymi 

prostriedkami, napr. iným výrobkom alebo systémom. Vysoké dodatočné náklady na 

udržiavateľnosť produktu. 

Dodacia lehota produktu ma dopad na potrebu aktuálneho operačného nasadenia, je 

možný len jeden zdroj dodávky alebo je vysoká finančná náročnosť produktu. 

Oneskorenie dodávky predmetu zmluvy by malo dopad na aktuálne vojenské operácie. 

Stredný 

 

Výskyt rizikovej udalosti by spôsobil ťažké zranenie osôb s /alebo bez trvalých 

následkov,  alebo časovo obmedzené zlyhanie kľúčových funkcií a charakteristík 

produktu, ktoré by malo za následok nesplnenie operačnej úlohy, významné 

oneskorenie v plnení úloh alebo značné požiadavky na  zvýšené finančné náklady na 

údržbu a prevádzku produktu. 

Vážne krátkodobé poškodenie životného prostredia napr. chemická kontaminácia alebo 

únik ropných produktov. 

Funkčnosť produktu by bola obmedzená, takže by neplnil jednu alebo viac kľúčových 

funkcií alebo špeciálne požiadavky. 

Dodacia lehota produktu ma dopad vzhľadom k potrebe budúceho operačného 

nasadenia alebo  vyžaduje predĺžiť životnosť existujúcich systémov, sú obmedzené 

zdroje dodávky alebo je produkt finančne náročný. 

Oneskorenie dodávky má dopad na pripravované vojenské operácie 

Nízky 

 

Výskyt rizikovej udalosti by spôsobil ľahké zranenie osôb bez trvalých následkov 

alebo zlyhanie menej významných, nekľúčových charakteristík produktu, ktoré nemajú 

dopad na charakteristiky produktu a plnenie operačných úloh. 

Ľahko napraviteľné krátkodobé poškodenie životného prostredia.  

Funkčnosť produktu by bola obmedzená, produkt by neplnil jednu alebo viac 

doplňujúcich  funkcií, ktoré nemajú vplyv na  jeho kľúčové funkcie. 

Dodacia lehota produktu nemá dopad na pripravované operačné nasadenie produktu, 

produkt je široko dostupný a nie je finančne nákladný, takže je možné ho ľahko 

nahradiť, napríklad položky spotrebného charakteru, komerčne dostupné produkty 

a služby 

Oneskorenie dodávky nemá dopad na pripravované vojenské operácie 

 


