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Vplyv vysokej miery konkurencie na kumuláciu rizík v sektore 

bankovníctva s možným dopadom na reálnu ekonomiku1 

The effect of high competition rate on risk cumulation in the banking sector with possible 

impacts on the real economy 

 

Igor DVORNICKÝ 

 

Abstrakt:  

V príspevku sa zaoberáme vplyvom vysokej miery konkurencie retailového bankovníctva, 

ktorého fenomén pôsobnosti sme identifikovali na našom území v historickom meradle. 

Pracujeme s hypotézou, že vysoká miera takejto konkurencie môže prispievať ku kumulácií 

rizík v bankovom sektore, čo v prípade šokov generovaných ekonomikou môže znásobiť 

negatívne následky a tieto riziká môžu reálnu ekonomiku naďalej spomaľovať či do konca 

stáť za príčinou finančnej krízy. Ďalej upozorňujeme na pridružené rizika, poskytujeme 

vyhodnotenia a odporúčania.     
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Abstract:  

 

The paper deals with the impact of the high competition in retail banking, which phenomenon 

has been identified in our territory on a historical scale. We hypothesize that the high level of 

such competition may contribute to the accumulation of risks in the banking sector, which 

may exacerbate the negative effects during economic shocks, and may further slow down the 

real economy or result in financial crisis. In addition, we draw attention to associated risks, 

provide complex analysis and recommendations. 
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1 Tento príspevok je výsledkom projektov 

VEGA (1/0239/19) Implikácie behaviorálnej ekonómie pre zefektívnenie fungovania súčasných ekonomík. 

VEGA (1/0215/18) Finančná pozícia sektora domácností vo väzbe k rodovo citlivému rozpočtovaniu a sociálnej 

nerovnosti 
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1 Úvod 

Prostredie extrémne nízkych úrokových sadzieb, ktoré sa postupne stalo definujúcim 

znakom situácie na domácom finančnom trhu, so sebou prináša viaceré riziká pre finančnú 

stabilitu. Ide najmä o nadmerný rast zadlženosti domácností, dlhodobý vplyv na zhoršovanie 

ziskovosti bánk a poisťovní, rastúcu citlivosť na ekonomický cyklus, zvyšovanie tlaku na 

ceny nehnuteľností a  nevyhnutnosť posunu k  rizikovejším alebo menej likvidným 

investíciám v podielových fondoch. Tieto riziká sú navyše zvýraznené špecifikami 

slovenského finančného sektora. Špecifiká ako výrazná miera konkurencie v retailovom 

bankovníctve, podporovaná vysokým podielom finančných agentov na novej produkcii 

úverov na bývanie (ale i v poisťovníctve) a s tým súvisiace najnižšie úrokové sadzby pre 

úvery na bývanie v oblasti strednej a východnej Európy. Ďalej výrazné zníženie poplatku za 

predčasné splatenie úverov na bývanie, ktoré odštartovalo hypotekárny boom a hypotekárnu 

vojnu bánk, kedy od marca 2016 úvery na bývanie rástli dvojciferným číslom v medziročnom 

porovnaní. Či ďalšie špecifiká vyplývajúce z legislatívneho prostredia ako sú daň, bankový a 

poistný odvod. 

2 Hospodárska súťaž v bankovom sektore na našom území 

Všeobecne máme za to, že konkurencia je pre trh prospešná. Hospodárska súťaž 

jednotlivých subjektov v určitom sektore vplýva pozitívne na inovatívnosť technológií, 

variabilitu možností vo výbere produktu či služby, flexibilitu cenovej ponuky, kvalitu služieb 

či extra benefitov.  

Podľa Vincúra je konkurencia základnou_súčasťou zdravého fungovania trhového 

mechanizmu a vytvárania trhovej rovnováhy. Vyplýva z trhových princípov ako je rovnosť 

podmienok a rovnosť šancí. Ovplyvňuje transparentnosť prostredia, a preto potrebuje ochranu 

(2005, s. 192). 

Na našom území sa činnosť a konanie podnikateľských subjektov v oblasti zdravej 

hospodárskej súťaže musí riadiť zákonom o ochrane hospodárskej súťaže č. 136/2001 Z. z. 

Legislatíva pracuje s pojmami ako dohoda, pri ktorej dozerá na nezákonné snahy dohôd alebo 

zosúladených postupov podnikateľských subjektov za účelom obmedzovania hospodárskej 

súťaže. Určuje podmienky koncentrácie, teda ekonomického spájania subjektov a dozerá na 

prípadné zneužívanie dominantného postavenia určitého ekonomického subjektu. 

V legislatíve však dlhodobo absentovali opatrenia na zabránenie prenášania rizík 

bankovými domami na spoločnosť, ako napríklad predchádzanie nezodpovedného úverovania 

domácností v prostredí vysokej miery konkurencie retailového bankovníctva na našom trhu.  
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Carletti a Hartman vo svojej štúdii dokumentujú skutočnosť, že vzťah medzi 

hospodárskou súťažou, rizikom vyplývajúcim zo zodpovednosti a optimálnou reguláciou boli 

ignorované tvorcami legislatívy, ale i odbornou verejnosťou a literatúrou. Na základe 

hĺbkovej štúdie svetovej literatúry, konštatujú, že väčšina príspevkov o riadení bánk a 

systémovom riziku, venujú veľmi malú pozornosť strategickej interakcii medzi bankami, 

ignorujúc účinky rôznych trhových štruktúr na stabilitu bánk a na efektívnosť a účinnosť 

opatrení obozretnej politiky na makroúrovni. Väčšina tradičných modelov totižto 

predpokladá, že banky pôsobia v dokonalom konkurenčnom prostredí alebo v monopolnom 

nastavení (2002). 

Na našom území až v roku 2018 s následnou úpravou a sprísnením v rokoch 2019 a 2020 

vstúpili do platnosti legislatívne zmeny pre poskytovanie hypotekárnych úverov a úverov na 

bývanie, prijaté miestnym regulátorom trhu NBS ako krízová reakcia na spomalenie 

neúmerného zadlžovania obyvateľstva. 

Ide o mimoriadne legislatívne zmeny:   

- obmedzenia týkajúce sa maximálnej výšky úveru v pomere k hodnote založenej 

nehnuteľnosti (tzv. parameter LTV) 

- maximálne úverové zaťaženie jednotlivca vo vzťahu k ročnému čistému príjmu 

žiadateľa (tzv. parameter DSTI) 

- vo veľkosti finančnej rezervy po odpočítaní životného minima každého žiadateľa 

o úver (tzv. parameter DTI) 

Musíme konštatovať, že tieto nariadenia vydala NBS na báze postihov a obmedzení pre 

komerčné banky, pretože tie od marca 2016 vstúpili do hypotekárnej vojny a paradoxne 

v podstatnej miere zrušili svoje dovtedy striktné požiadavky na riziko a v tomto boji o klienta 

boli ochotné pokračovať do dnes a riziká zlyhaní tak stále zväčšovať.   

Priaznivé makroekonomické údaje, rast nominálnych miezd, ale hlavne vplyv poklesu 

úrokových sadzieb mali na našom území veľký vplyv na výnimočný rast zadlženosti 

súkromnému sektoru. Zadlženosť slovenských domácností dosiahla najvyššie hodnoty 

spomedzi štátov strednej a východnej Európy. Ochota Slovákov zadlžiť sa, tak prerástla do 

fenoménu, ktorý v rámci behaviorálnej ekonómie označujeme ako stádovitosť chovania 

spotrebiteľov. Medziročný rast úverov domácnostiam zároveň po niekoľko rokov tvoril 

dvojciferné čísla a prekročil tak úroveň 45% zadlženia v pomere k HDP.   
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Graf 1 

Medziročný rast úverov domácnostiam (v % a v mld. EUR) 

 

Zdroj: NBS, 2019; https://www.nbs.sk/_img/Documents/ZAKLNBS/PUBLIK/SFS/protected/SFS_112019.pdf 

2.1 Bankové domy vykonávajúce podnikateľskú činnosť na našom území 

Štúdia ECB potvrdzuje, že vysoká miera konkurencie v bankovníctve (na našom území 

v retailovom), môže zvyšovať kumuláciu rizík. Nadmerná konkurencia a súperenie bánk, 

môže mať za následok zníženú averziu voči riziku a kumuláciu rizík v bankovom sektore 

s následným dopadom na reálnu ekonomiku (Carletti, Hartman, 2002). 

Ak hovoríme o pomerne vysokej miere konkurencie bánk na našom území, je vhodné tieto 

bankové domy zoradiť k vizualizácii. Pre zobrazenie sme použili vlastný prieskum a databázu 

NBS. V tabuľke sa nachádzajú aktívne peňažné domy, vykonávajúce podnikateľskú činnosť 

na území SR. S výnimkou troch farebne odlíšených spoločností sa všetky banky sústreďujú 

v poskytovaní služieb aj nášmu výskumnému okruhu spotrebiteľa - domácnostiam.  
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Tabuľka 1 

Zoznam bánk pôsobiacich na území SR  

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa prieskumu a NBS, 2020; 

https://subjekty.nbs.sk/?aktdinput=&aa=select_categ&bb=4&cc=&qq= 

Evidujeme teda 24 subjektov, z ktorých každý chce udržať či zväčšovať svoj podiel na 

trhu v produktoch pre fyzické osoby za účelom tvorby zisku. Počet týchto podnikateľských 

subjektov bol pri tom i vyšší, kde za mnohé spomeňme napríklad banku Sberbank či Zuno, 

ktoré prešli fúziou pod iné podnikateľské subjekty.  

Z pohľadu rizika je pre nás najkritickejšia oblasť produktovej škály poskytovanie úverov 

domácnostiam. Pričom tie najvyššie úverové limity umožňujú úvery na bývanie, ktoré 

zároveň ovplyvňujú realitný trh. Podľa NBS aktuálna zadlženosť domácností patrí medzi 

najvýznamnejšie riziká finančnej stability. Kritickú situáciu regulátor spája hlavne 

s prehrievaním ekonomiky a prípadnými šokmi, čomu prispôsobil z pozície regulátora svoju 

činnosť politiky obozretnosti na makroúrovni, ktorá je sústredená vo finančnom sektore. Je 

nevyhnutné podotknúť, že i keď NBS v rámci svojich analýz dlhodobejšie varuje 

- pred spomalením ekonomiky v dôsledku jej prehrievania, 

- prechodu ekonomického cyklu do recesie  

- a zabezpečuje i vytváranie kapitálových rezerv bánk formou makroprudencionálnych 

nástrojov na zmiernenie dopadov výkyvov v ekonomike, 
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nikto nerátal s aktuálnym bezprecedentným scenárom, keď vírus Covid 19 prerástol do 

svetovej pandémie a ochromil celý svet. Indexy na svetových trhoch sa prepadli cez 20% a 

poklesli do fázy medvedích trhov, ktorých korekcia z pravidla trvá i niekoľko rokov.  

Feng zoskupujúc štúdie od 80. rokov 20. storočia, zamerané na americký bankový systém 

testuje hypotézu, že vyššia konkurencia (opísaného typu) koreluje s vyššou frekvenciou 

bankových kríz (2018). Autor konštatuje, že testovanie tejto hypotézy je empiricky náročné a 

vplyv na reálnu ekonomiku zostáva často nejasný, avšak zároveň zhromažďuje niekoľko 

dôkazov a štúdii  vedeckých pracovníkov, ktorí danú hypotézu potvrdzujú. Hypotézu zároveň 

sám testuje na situácii veľkej finančnej krízy. Kde prierezovými rozdielmi v konkurencii na 

miestnom hypotekárnom trhu a v hodnote lokálnych nehnuteľností a výkyvoch týchto hodnôt, 

potvrdzuje ochotu bánk v hospodárskej súťaži, podstupovať vysoké riziká v oblasti pomeru k 

predmetu zabezpečenia. Ďalej nachádza silné dôkazy, že banky v prostredí vysokej miery 

konkurencie v USA v rokoch 2000 – 2005 boli ochotné masívne znížiť štandardy podmienok 

rizík pri poskytovaní úverov na bývanie v porovnaní s bankami pôsobiacimi v nižšej miere 

konkurencie.   

Čo sa týka počtu bankových domov pôsobiacich na našom území, už na prvý pohľad sa 

vzhľadom na geografickú rozlohu a demografický potenciál Slovenska, môže zdať tento počet 

priveľký.  Že je tomu naozaj tak by vedela potvrdiť povolaná odborná verejnosť či pracovníci 

bánk, respektíve tvorcovia obchodných stratégií bánk, ktorí sa musia naozaj snažiť získať či 

udržať klienta v bohatom konkurenčnom prostredí na tomto obmedzenom trhu.  

Ako sa však banky správajú v mimoriadnej situácii? V našej štúdii mimoriadnou situáciou 

menujeme obdobie od marca 2016 po súčasnosť, nazývaného hypotekárny boom. Keď po 

legislatívnej zmene obmedzenia poplatku za predčasné splatenie úveru na bývanie na - 

nanajvýš 1% (z pôvodných 3 až 4%) naštartovala druhá najväčšia banka hypotekárnu vojnu 

bezprecedentnou zmenou cenotvorby úročenia úverov, rovnako bezprecedentným 

obmedzením posudzovania rizika. Ak by sa ostatné bankové domy neprispôsobili tejto 

politike, bola by len otázka času, kedy by stratili celé portfólio klientov s úverom prechodom 

do banky iniciátora. Takže na trhu nastal boj o klienta - hypotekárna vojna. 

Rizikovým faktorom tejto etapy je, že neviazaní finančný agenti, hovorovo finanční 

sprostredkovatelia, motivovaní vysokou a nesprávne nastavenou odmenou sústavne a veľmi 

aktívne podnecovali obyvateľstvo nie len k čerpaniu nových úverov, ale i refinancovaniu 

pôvodných. Pri tomto refinancovaní pri tom nabádali klientov k využitiu navýšenia úveru na 
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nové hodnoty ich nehnuteľností, ktoré v čase rástli taktiež nad rámec zvyšných 

makrofundamentov.  

 

 

Graf 2 

Podiel jednotlivých druhov úverov na objeme poskytnutých úverov fyzickým osobám v 

danom štvrťroku (v %) 

 

Podľa NBS samotné navýšenie v priemere tvorí približne 40 % poskytnutého 

refinančného úveru na bývanie. Približne 30 % klientov má navýšenie viac ako 25 tis. €, ich 

podiel na celkovom objeme navýšenia úverov je asi 75 % (2019).     

V našom výskume zámerne používame pojem úver na bývanie a nezamieňame ho 

pojmom hypotekárny úver (HÚ), ktorý je definovaný zákonom a má svoje konkrétne 

parametre. Na nešťastie tento pojem medzičasom v komunikácii nerozlišujú ani samotné 

banky a vo väčšine prípadov komunikujú úver na bývanie pojmom hypotéka. Čo je však viac 

podstatné, samotné hypotekárne úvery banky poskytujú len zriedkavo, pretože volia ľahšiu 

cestu a financovanie úveru nahrádzajú spotrebným úverom, na ktorý sa do času vydania 

nedávnych mimoriadnych opatrení NBS neviazali prísnejšie pravidlá. Pri hypotekárnom úvere 

(HÚ), okrem iných charakteristík, je banka povinná k objemu poskytnutého touto formou 
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emitovať hypotekárne záložné listy (HZL). Ďalšou črtou je, že HÚ môže byť poskytnutý iba 

do výšky 70% k hodnote predmetu zabezpečenia (LTV).  Tento model pritom vnímame ako 

proaktívne riešenie, ktorým regulátor už v začiatkoch rozvoja HÚ na našom území myslel na 

finančnú stabilitu. Posledné roky sa však skoro v 100% prípadoch komerčnými bankami volí 

jednoduchšia cesta a tie poskytujú na financovanie bývania produkt klasifikovaný ako 

spotrebný úver na bývanie (založený nehnuteľnosťou), ku ktorému nemá banka v zmysle 

zákona povinnosť vydať emisiu HZL a pomer LTV si určuje sama (pripomíname, že máme 

za sebou niekoľkoročné “rozdávanie“ úverov na bývanie, ktoré boli vydané na 100% 

hodnoty, ktorých rast vykazuje prvky realitnej bubliny). Tento produkt spotrebného úveru 

na bývanie využívali v minulosti banky na uspokojenie dopytu klientov financovať bývanie 

nad 70% financovaných HÚ, kedy ním dofinancovali chýbajúci rozdiel. Takýto klient tak mal 

technicky dva úverové účty, avšak s rovnakými parametrami (cena a splatnosť), ktoré 

nemuseli automaticky znamenať dve separátne splátky (záviselo od technickej vymoženosti 

banky). V každom prípade poradca banky, ako aj klient mali túto problematiku vysvetlenú. 

Dnešná aktivita ľahšej cesty a financovania bývania výhradne formou spotrebného úveru na 

bývanie sa podpísala na tom, že dnes verejnosť nerozlišuje tieto dva pojmy a slovné spojenie 

hypotekárny úver sa používa aj pre zdanlivo podobný produkt. V kombinácii s politikou bánk 

lacnej pracovnej sily, povyšovaním predaja na prioritu č. 1, aktívnym náborom bánk 

pracovníkov ľudí bez ekonomického vzdelania či skúseností, ako napr. čašník, barmanka, 

predavačka. Kedy pracovníci pri kolosálnom návale nových informácií, tento rozdiel často ani 

netušia. Produkt spotrebného úveru sa tak homogenizuje a stáva hypotékou, aj keď licenciu 

na poskytovanie hypotéky v jej pravom zmysle slova, získala od NBS len tretina 

peňažných domov, poskytujúcich financovanie bývania na našom území. 

2.2 Riziká ovplyvňujúce podnikanie v bankovom sektore  

V prípade prebiehajúcej pandémie, v dôsledku ktorej sa takpovediac zastavila ekonomika 

SR, sa na prvom mieste bankám naskytá otázka, aký to bude mať dopad na objem zlyhaných 

úverov? Táto otázka nachvíľu predčila i špecifiká za náš bankový sektor, ako sú legislatívne 

opatrenia a  zvýšená banková daň, ktoré majú výraznejší dopad na podnikanie v tomto 

sektore.  

Všeobecne  za celú eurozónu zavládol v bankovníctve fenomén nízkej ziskovosti. 

Hlavným faktorom bolo zníženie príjmov z retailového sektora pre klesajúce úrokové marže. 

Tu zároveň upriamujeme pozornosť na ďalšie špecifikum slovenského bankového sektora, 

ktorý ešte do roku 2016 patril k najziskovejším v regióne. Za posledné obdobie sa však tento 
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sektor prepadol na chvost výnosnosti, keď hodnota výnosnosti kapitálu (ROE) k júnu 2019 

bola druhá najnižšia z 11 krajín tohto regiónu.  

 

 

 

Graf 3  

Výnosnosť kapitálu – ROE (%) 

Pozícia slovenských bánk z hľadiska ziskovosti sa v rámci regiónu strednej a východnej časti 

EÚ zhoršuje 

 

Zdroj: ECB In NBS, 2019 

Poznámka: Graf zahŕňa celkový zisk vrátane mimoriadnych výnosov za predaj podielov spoločnosti VISA v r. 

2016. SVE – stredná a východná časť EÚ okrem Slovenska. 

Čistý zisk bánk k septembru 2019 medziročne poklesol o 5 %. Výnosnosť kapitálu (ROE) 

medziročne klesla z 9,3 % na 8,0 %. Pokles ROE nastal najmä v skupine významných bánk, 

kde ziskovosť klesla na najnižšiu hodnotu od globálnej finančnej krízy v rokoch 2009 – 2010. 

V dlhodobejšom horizonte sa tak môže znižovať atraktivita slovenských bánk z pohľadu ich 

materských skupín, čo môže vyústiť z ich strany do poklesu investícií. Podľa štúdie 

Európskeho výboru pre bankovníctvo až 70 % akcionárov požaduje ROE na úrovni 8 % až 10 

%, ďalších 15 % akcionárov požaduje 10 % až 12 % (Risk Assessment Questionnaire – 

Summary of Results, December 2018). 

Graf 4  

Ziskovosť medziročne poklesla, najmä v skupine významných bánk 

Výnosnosť kapitálu – ROE (%) 
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Zdroj: NBS, 2019  

Poznámka: Graf nezahŕňa mimoriadne výnosy z predaja podielov spoločnosti VISA a z rozpustenia rezerv na 

súdne spory. Hodnota ROE bola vypočítaná ako podiel súčtu štvrťročných čistých ziskov/strát za obdobie 

jedného roka k hodnote vlastného imania. 

Záver 

 

V príspevku sme skúmali vplyv zvýšenej miery konkurencie v bankovníctve na 

kumuláciu rizík v danom sektore s možným dopadom na reálnu ekonomiku. Poukázali sme na 

oblasť, o ktorej chýbajú vedecké či analytické pojednávania na domácej scéne, napriek 

dlhodobému výskytu daného fenoménu. Identifikovali sme obdobie na našom území, ktoré 

potvrdzuje našu hypotézu o tom ako nadmerná konkurencia a súperenie bánk, má za následok 

zníženú averziu voči riziku a kumuláciu rizík v bankovom sektore. Prácou so zahraničnou 

literatúrou sme vo vzťahu k bankovému trhu USA našli potvrdenie tejto hypotézy i v jej 

plnom znení a síce, že prepuknutie rizík v bankovom sektore môže mať dopad na reálnu 

ekonomiku.  

Ekonomický cyklus SR podobne ako svetovej ekonomiky sa dlhodobo a nad očakávania 

nachádzal vo svojej expanzívnej fáze, ekonomika sa prehrievala a odborná verejnosť čím viac 

skloňovala pojem a očakávania recesie.  

V bežnom režime pred poznaním pandémie vírusu Covid 19, podľa vyjadrení NBS 

zostávala rastúca zadlženosť slovenských domácností jedným z najvýznamnejších rizík pre 

finančnú stabilitu ako celku.  

V súčasnosti nám ešte nie je známy výsledok ekonomických škôd v dôsledku svetovej 

pandémie či vyjdeme zo situácie s ekonomikou v recesii alebo prejdeme do nejakého druhu 
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finančnej krízy, pričom tento scenár by mohol mať vplyv i na kumulované riziká 

v bankovníctve s multifikačným efektom na reálnu ekonomiku.    

Naše návrhy a riešenia vidíme v prvom rade v poznaní a obsiahnutí problematiky rizík 

vyplývajúcich z vysokej koncentrácie konkurencie v bankovom sektore. Veľký prínos vidíme 

v opatreniach prijatých regulátorom k obmedzeniam podmienok poskytovania úverov na 

bývanie, ktorých nástup sa však prejavuje až v čase. Potrebné je dohliadnuť, aby banky 

nenachádzali cestu, ako tieto podmienky obchádzať, pretože máme identifikovaný tento druh 

aktivít na ich strane. Ako nevyhnutné uvádzame prostredníctvom politiky obozretnosti 

potrebu obmedzenia odmeňovania finančných agentov, ktorí pôsobia ako multifikátor 

v prostredí vysokej miery konkurencie. Vývoj budeme naďalej podrobne sledovať.    
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