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Úloha reklamy v bankovom marketingu. 

1.časť 

Cieľom tejto práce je zhodnotenie úlohy reklamy v bankovom marketingu.. Na zhodnotenie 

danej problematiky sme zvolili dotazník, ktorého zámerom je zistiť, či reklama vplýva na 

rozhodovanie spotrebiteľa pri výbere bankového produktu/ služby, prípadne na výber jeho 

súčasnej banky. Kľúčovou ideou bolo taktiež prepojenie úspechu banky s jej reklamou. Ďalej 

sme si stanovili doplňujúce otázky na vyhodnotenie parciálnych cieľov práce. Zisťovali sme 

aké druhy bankových reklám ľudia zaevidovali za posledný rok a ktorý z nich ovplyvnil ich 

rozhodovanie. Zamerali sme sa aj na pochopenie postoja opytovaných osôb k 

bankovým reklamám, ich vnímanie trhu s bankovými reklamami a posúdenie dostatočnosti 

poskytovaných informácií v reklamách zo strany bánk. Dotazník uzatvárali otázky súvisiace 

s preferenciami respondentov, v ktorých sa mohli vyjadriť, čo uprednostňujú a čo by naopak 

zmenili. Pred realizáciou prieskumu sme si stanovali hypotézy, ktoré sme na základe výsledkov 

dotazníka overili a vyhodnotili.  

1. Charakteristika objektu skúmania. 

Objektom nášho skúmania boli najväčšie banky na Slovensku: 

a/ SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA 

Slovenská sporiteľňa je v súčasnosti s takmer 2,4 milióna klientov najväčšou komerčnou 

bankou na Slovensku, s úplnou devízovou licenciou a povolením na vykonávanie 

hypotekárnych bankových obchodov. Bola založená v roku 1825 ako vôbec prvá sporiteľničná 

inštitúcia na Slovensku. Má najväčší podiel na trhu vkladov, najrozsiahlejšiu sieť vlastných 

obchodných miest a dominantné postavenie v oblasti vydávania bankových platobných kariet. 

Svojim klientom poskytuje širokú škálu produktov a služieb.1  Prístup ku klientom : 

                                                 
1 Slovenská sporiteľňa, a.s. Výročná správa 2016 [online]. [ cit. 2017.4.28]. Dostupné na internete: 

<https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www-slsp-sk/documents/financne-ukazovatele/vyrocna-sprava-slsp-

2016.pdf> 
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Slovenská sporiteľňa si vytvára dlhodobé vzťahy s klientmi vo všetkých segmentoch. Stavia na 

komplexnom poradenstve, na dostupných, kvalitných a transparentných produktoch a službách. 

Už piaty rok za sebou získala prestížne ocenenie TREND TOP 2016 v kategórii Banka roka.2 

 

b./ VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA 

VÚB je na  Slovensku  druhá najväčšia banka s 1,2 milióna klientov a jediná univerzálna 

banka s licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu, firemným 

a inštitucionálnym klientom. V ponuke prevládajú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitné 

a platobné produkty a služby, firemné bankovníctvo a financovanie zahraničnoobchodných 

aktivít.3  Prístup ku klientom : 

Ich víziou je byť najlepšou bankou na Slovensku v spokojnosti klientov, naďalej excelovať 

v dosahovaní ziskovosti a prevádzkovej efektivity, vytvoriť pocit spolupatričnosti medzi 

zamestnancami a komunitou a na trhu súťažiť so zmyslom pre fair play a podporovať 

udržateľný rast a výsledky. Zastávajú názor, že kvalita, dôvera a úcta prejavená klientom 

predstavujú kľúčové hodnoty, ktoré je potrebné neustále ochraňovať.4 

Pre zlepšenie kvality ich služieb a  budovanie pevného vzťahu so svojimi klientmi vytvorili 

program „Počúvame vás na 100 %“, prostredníctvom ktorého sa snažia zisťovať potreby ich 

klientov a hľadať konkrétne zlepšenia v súvislosti s ich spokojnosťou. Údaje o spokojnosti 

klientov získavajú hlavne prostredníctvom telefonických dotazníkov na náhodne vybranej 

vzorke kupujúcich, ale aj vďaka aplikácii STAFFINO. Vďaka tejto aplikácii môže klient 

ohodnotiť svoje skúsenosti s VÚB bankou a jej zamestnancami a zanechať bezprostrednú 

spätnú väzbu ihneď po návšteve.5  

c./ TATRA BANKA 

Tatra banka vznikla v roku 1990 ako prvá súkromná banka na Slovensku. V súčasnosti je 3. 

najväčšia slovenská banka s viac ako 700 tisíc klientmi. Označujú sa za modernú univerzálnu 

                                                 
2 Slovenská sporiteľňa, a.s. Fact sheet [online]. [ cit. 2017.4.28]. Dostupné na internete: 

<https://www.slsp.sk/downloads/factsheet_slsp_sk.pdf> 
3 Všeobecná úverová banka, a.s. Profil banky [online]. [cit. 2017.4.28] Dostupné na internete: 

https://www.vub.sk/sk/o-banke/profil-banky/ 
4 Všeobecná úverová banka, a.s. Misia a hodnoty [online].  [cit. 2017.04.28.] Dostupné na internete < 

https://www.vub.sk/sk/o-banke/misia-hodnoty/> 
5 Všeobecná úverová banka, a.s. Starostlivosť o klientov [online]. [ cit. 2017.04.28] Dostupné na internete: 

https://www.vub.sk/sk/o-banke/starostlivost-klientov/  
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banku s komplexnou ponukou bankových služieb a inovatívnych riešení v oblasti spravovania 

financií pre firemných aj individuálnych klientov.  Prístup ku klientom : 

Za svoju misiu považujú posúvanie hraníc bankovníctva. Stavajú na hodnotách ako je 

náročnosť, pretože priemer im nestačí; tvorivosť, pretože podporujú odvážne a inovatívne 

myslenie a nové riešenia a nadšenie, pretože sa usilujú prekonávať očakávania ľudí. 

Vynikajúcu kondíciu a vysoký štandard služieb Tatra banky potvrdzujú aj ocenenia od 

viacerých slovenských a zahraničných renomovaných inštitúcií. Britský finančný časopis 

Euromoney už dvanástykrát vyhlásil Tatra banku za „Najlepšiu banku na Slovensku“. Titul 

najlepšej banky získala Tatra banka v uplynulom roku aj od magazínov EMEA Finance a The 

Banker. Získali titul Best Private Bank od The Banker aj Global Finance. Magazín Global 

Finance ocenil ich online bankovníctvo už štrnástykrát ako najlepšie na Slovensku. Dizajn ich 

webovej stránky a stratégiu na sociálnych sieťach dokonca označil ako najlepšie v regióne 

strednej a východnej Európy.6 

d./ ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA 

Československá obchodná banka je poprednou slovenskou bankou s vyše 50-ročnou tradíciou. 

Patrí medzi najvýznamnejšie a najsilnejšie bankové domy na slovenskom trhu. ČSOB je 

univerzálnou bankou, ktorá poskytuje služby pre všetky segmenty klientov: fyzické osoby, 

živnostníkov, malé a stredné podniky, firemných klientov, ako aj inštitucionálnych či 

privátnych klientov. Svoje služby ku koncu roka 2016 poskytovala retailovým klientom v 113 

pobočkách, korporátnym klientom v 10 pobočkách a privátnym klientom v 8 pobočkách.7 

Prístup ku klientom : 

Prvoradým je u nich osobný prístup, pretože dôvere klienta prikladajú mimoriadny význam. 

Ako hovorí ich slogan: S našimi inováciami, kompletnou finančnou starostlivosťou 

a profesionálnymi službami ste vždy o krok vpred.  

Vo vzťahu ku klientovi vyznávajú hodnoty ako efektivita, nakoľko hľadajú a ponúkajú riešenia, 

ktoré sú pre klientov optimálne z hľadiska podmienok aj ceny a snažia sa ich procesy neustále 

zefektívňovať. Ďalšími kľúčovými hodnotami je inšpirácia a rešpekt, pretože názory, 

                                                 
6 Tatra banka, a.s. O Tatra banke[online ]. [cit. 2017.04.29] Dostupné na internete:  < 

https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/o-tatra-banke/#tatra-banka> 
7 Československá obchodná banka, a.s. ČSOB banka [online].  [cit. 2017.04.29] Dostupné na internete < 

https://www.csob.sk/o-nas/banka> 
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požiadavky a potreby ich klientov sú pre nich motiváciou pre ďalšie zlepšovanie a preto k nim 

a ich požiadavkám pristupujú s náležitým rešpektom a dôležitosťou. 

Môžu sa chváliť ocenením ako je Najlepšia banka v obchodovaní na devízovom trhu na 

Slovensku (Best Foreign Exchange Provider 2016) alebo Najlepšia banka s obchodným 

financovaním na Slovensku (Best Trade Finance Bank 2016), obe od renomovaného 

zahraničného ekonomického magazínu Global Finance.8 

 

Náklady na reklamu jednotlivých bánk 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa výročných správ ( 2012 - 2016) jednotlivých bánk 

Komparáciou nákladov na reklamu jednotlivých bánk za posledných päť rokov sme zisťovali, 

ktorá z uvedených bánk investuje najvyšší objem peňažných prostriedkov do reklamy. Na 

základe uvedeného grafu môžeme pozorovať, že jednotlivé banky investujú rozličnú výšku 

finančných prostriedkov do reklamy a aktivít s ňou spojených. Najvyššie náklady na reklamu 

a reprezentáciu má Tatra banka. Za posledný rok sa jej náklady vyšplhali na sumu 16 913 tisíc 

EU, čo odráža aj fakt, že Tatra banka sa riadi heslom „Inovácie, ktoré menia váš svet.“ Druhé 

najvyššie výdavky na reklamu a marketing má Slovenská sporiteľňa. Do propagácie a reklamy 

                                                 
8 Československá obchodná banka, a.s. Kariéra [online]. [cit. 2017.04.29] Dostupné na internete: < 

https://www.csob.sk/o-nas/kariera/vizia-a-hodnoty> 
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SLSP 13 279 13 483 14188 14483 14213

VÚB 12713 10148 10565 10627 10670

TATRA BANKA 10214 13113 17187 18308 16913

ČSOB 8641 7815 8265 9627 10043

7 000

9 000

11 000

13 000

15 000

17 000

19 000

N
ák

la
d

y 
v 

ti
s.

 E
U

R

Náklady na reklamu

SLSP

VÚB

TATRA BANKA

ČSOB



 

FOR FIN, Odborný dvojmesačník pre financie a investovanie, Bratislava,  
Fin Star 2017, ISSN 1339-5416, Číslo 4, Júl - August 2017 

 

 

investuje najmenšiu sumu ČSOB, ktorej náklady  za posledných päť rokov sú výrazne nižšie 

v porovnaní s ostatnými konkurentmi. 

 

2. Inovácie najväčších bánk 

 

Na prvom mieste v oblasti inovácií na slovenskom trhu je jednoznačne Tatra banka. 

Táto banka, sa môže pochváliť viac ako dvadsiatimi piatimi rokmi prinášania inovácií na 

slovenský bankový trh. Dvadsaťpäť rokov neustálej snahy posúvať hranice bankovníctva 

a prekonávať očakávania ich klientov a prinášať tie najmodernejšie služby na Slovensku im 

prinieslo viac ako 100 ocenení. 

Medzi najznámejšie bankové inovácie patria: 

➢ Internet banking (1998) 

➢ SMS a email notifikácie (1999) 

➢ kreditná karta (2000) 

➢ mobilné bankovníctvo –aplikácia pre iPhone so službou Internet banking (2010) 

➢ bezúčelový úver nonstop (2012) 

➢ bezkontaktná platobná karta 

➢ bezkontaktné mobilné platby (2013) 

➢ výber z bankomatu mobilom 

➢ aplikácia Tatra banky pre inteligentné hodinky (2015) a pre Google glass (2014) 

➢ investovanie – ponúkajú pre svojich klientov nové možnosti investovania, jeho 

ochranu a sporenie: profilové fondy (2005), Tatra banka bola prvá banka 

predávajúca zlato (2009), nástroj na ochranu vkladov proti inflácií (2010) 

➢ Call centrum DIALOG (1999) 

➢ digitalizovaný podpis (2011) 

➢ hlasová biometria (2013) 

 

Pokračovanie. 


