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 ÚVOD 

Ani v súčasnom modernom svete presýtenom novými technologickými 

a inovačnými postupmi nestrácajú tradičné postupy svoj význam. Elektronizácia 

bankových procesov síce spôsobila revolúciu v poskytovaní služieb klientom, ale aj 

napriek tomu komerčné banky naďalej siahajú po overených postupoch predaja 

prostredníctvom pobočkových sietí. Pobočka predstavuje aj v súčasnosti základný 

a významný distribučný kanál, prostredníctvom ktorého komerčné banky realizujú väčšinu 

svojich obchodov. Nevyhnutnosť udržania rozvinutých pobočkových sietí komerčnými 

bankami je jedným z hlavných dôvodov výberu tejto témy práce.  

Práca je zameraná na posúdenie hustoty pobočkových sietí komerčných bánk 

v Slovenskej republike pomocou teritoriálneho rozmiestnenia a jeho konfrontáciu jednak  

s existujúcou konkurenciou reprezentovanou pobočkami iných komerčných bánk a jednak 

s ekonomickými a sociografickými charakteristikami okresov, v ktorých sú pobočky 

situované. Cieľom práce je skúmať hustotu a koncentráciu pobočiek komerčných bánk  

v okresoch Slovenskej republiky a posúdiť, či ich rozmiestnenie a koncentrácia 

korešponduje s ekonomickými, demografickými a sociálnymi charakteristikami 

jednotlivých okresov. Výstupom práce je návrh optimalizácie rozmiestnenia pobočiek 

do oblastí s lepšími možnosťami cross-sellingu bankových produktov s ohľadom na 

expanzné alebo konsolidačné možnosti trhu a na ekonomické predpoklady a konkurenciu  

v jednotlivých okresoch.  

Po teoreticko-metodologickom úvode práca skúma hustotu pobočiek v okresoch 

a ich koncentráciu v slovenskom bankovom sektore v roku 2016. Zameranie sa na situáciu 

v roku 2016 vyplýva zo skutočnosti, že na práci sa pracuje už istú dobu a v slovenskom 

bankovom sektore či vo všeobecnosti v rámci mikro- a makroekonomického prostredia 

nedošlo za ostatnú dobu k relevantným zmenám. Pri meraní koncentrácie sú v práci 

využité najznámejšie miery koncentrácie, t. j. Herfindahlov-Hirschmanov index a Hallov-

Tidemanov index. Grafická deskripcia je realizovaná pomocou kartogramu ako 

univerzálneho grafického nástroja. Využitie metód korelačnej a regresnej analýzy vyplýva 

z potreby skúmania vzájomnosti vzťahov medzi počtom pobočiek a vytypovanými 

okresnými charakteristikami. Zameranie práce súvisí so skúmaním dôvodov a preferencii 

jednotlivých komerčných bánk pri rozmiestňovaní svojich pobočiek do jednotlivých 

okresov. Okresy Slovenskej republiky sú diverzifikované v základných charakteristikách, 

čo umožňuje komerčným bankám optimalizovať svoje lokalizačné prefencie.  
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1. CHARAKTERISTIKA POBOČKOVÝCH SIETÍ 

Pobočka nie je prioritne iba sprostredkovateľským a informačným kanálom, ale 

taktiež aj podporným nástrojom pri úverových, depozitných či akumulačných činnostiach 

komerčných bánk. Pobočka ako hlavný sprostredkovateľský subjekt a hlavný distribučný 

kanál plní sprostredkovateľskú funkciu nielen pri predaji bankových produktov, ale taktiež 

pri predaji produktov nebankového charakteru prostredníctvom cross-sellingu. Komplexné 

poskytovanie produktov bankového aj nebankového typu pomocou pobočkovej siete 

vytvára väčšie možnosti komerčných bánk na získanie nových klientov, resp. udržanie si 

súčasných klientov a zároveň umožňuje poskytovať vyšší štandard svojich služieb. 

Komerčné banky sa snažia optimalizovať svoje pobočkové siete nielen na základe svojich 

poskytovaných služieb, ale aj pomocou geografického rozmiestnenia.  

Prvá kapitola práce je venovaná teoretickým východiskám týkajúcim sa 

všeobecných charakteristík pobočkových sietí a spôsobom merania koncentrácie 

v bankovom sektore. Prvá podkapitola tejto teoretickej časti je venovaná predaju 

bankových produktov prostredníctvom pobočkových sietí. Identifikácia a sumarizácia 

faktorov ovplyvňujúcich geografické rozmiestnenie pobočkových sietí je súčasťou druhej 

podkapitoly, pričom v tomto sa práca zameriava na faktory ekonomického, 

sociodemografického, technologického a urbanizačného charakteru. Nástroje pre 

hodnotenie priestorového rozmiestnenia a koncentrácie pobočkových sietí sú priblížené 

v poslednej tretej podkapitole. V rámci tejto podkapitoly sú priblížené grafické prostriedky 

(kartogram), korelačná a regresná analýza a základné miery koncentrácie (Herfindahlov-

Hirschmanov a Hallov-Tidemanov index). 

1.1.  Predaj bankových produktov cez pobočkové siete 

Dynamický technologický rozmach spôsobil zmeny v distribúcii bankových 

produktov, čo sa prejavilo orientáciou komerčných bánk na využívanie aj alternatívnych 

možností distribúcie pre svoje produkty. Aj napriek alternatívnym formám sú pobočkové 

siete aj naďalej významnou distribučnou cestou. Ako uvádza Národná banka Slovenska 

(2018, s. 10), významnosť pobočky ako distribučného kanála potvrdzuje fakt, že 90 % 

obchodov komerčných bánk je realizovaných prostredníctvom pobočkových sietí. 

Ako uvádza Nguyen (2014, s. 3), pobočky pre banky nestrácajú na význame ani 

napriek klesajúcemu trendu fyzickej návštevnosti predajných miest klientmi bánk. Prudký 

rozvoj technológií spôsobil zvýšený záujem klientov o alternatívne formy distribučných 

kanálov, avšak koncepcia fyzického kontaktu klienta s bankou ostáva zachovaná.  
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Pagano (2014, s. 36-39) zastáva názor, že potenciálne vyššie zisky, ktoré je možné 

dosiahnuť redukciou pobočkovej siete, predstavujú pre banku stabilnejší príjem s nižším 

stupňom rizika v porovnaní s výnosmi z expanzie bankových aktivít. Od konsolidácie 

spojenej s poklesom počtu jednotlivých bánk, trendov ako zánik či zlučovanie bankových 

pobočiek s prirodzeným poklesom zamestnancov sa očakáva zníženie nákladov a zvýšenie 

ziskovosti jednotlivých subjektov. Rastúci tlak na úsporu prevádzkových nákladov je 

spojený aj s vytváraním väčších bankových celkov vo forme fúzií a akvizícií. Tieto 

spôsoby optimalizácie pobočkových sietí vedú k zníženiu nákladov, využitiu synergických 

efektov a posilnenie pozície na trhu či získanie vyšších nákladov.  

Vysoký počet pobočiek a súčasný trend napredovania bankového sektora spôsobil, 

že klientska lojálnosť klesá. Cielenými prieskumami realizovanými komerčnými bankami 

sú zisťované faktory najviac ovplyvňujúce rozhodovanie klientom bánk pri výbere banky 

a distribučného kanála. Dombret (2016, s. 5-7) konštatuje, že v krajinách s vysokou mierou 

koncentrácie pobočiek sú pobočkové siete zamerané na požiadavky klienta, nie na 

konkurenčný boj.  

1.2. Plánovanie rozmiestnenia pobočiek komerčných bánk 

Podrobná analýza trhu, na ktorý banka vstupuje, identifikovateľnosť aktuálnych 

trendov na lokálnej úrovni a odlišnosť vnímania týchto trendov v rámci národného 

hospodárstva podnecuje komerčné banky k tomu, aby umiestňovali svoje pobočky do 

oblastí s maximálnymi možnosťami predaja svojich produktov a služieb. Pri rozhodovaní 

sa o optimálnom rozmiestnení a lokalizácií svojej pobočkovej siete komerčné banky 

zvažujú všetky faktory, ktoré určitým spôsobom ovplyvňujú predajnosť produktov 

a dosahovanie zisku. Strategické budovanie distribučných kanálov predstavuje dlhoročný 

proces a je náročné ho meniť. Vplyv týchto faktorov na prostredie, v ktorom komerčné 

banky ako ekonomické subjekty pôsobia, ponúka množstvo príležitostí, ktoré môžu 

v budúcom období pozitívne ovplyvniť ďalší predaj produktov a služieb pomocou využitia 

pobočkovej siete.  

Ako zhodnotili Manganelli a Popov (2013, s. 118-121), vplyv faktorov je 

individuálny a závislý od geografickej oblasti, v ktorej sa bankový trh nachádza. Pri 

lokalizácii pobočkovej siete je potrebné získať informácie predovšetkým  

o cieľovej klientele, t. j. o veku, zložení obyvateľstva, ekonomickom statuse, segmentovom 

zaradení pre danú skúmanú oblasť. Ďalšími informáciami, ktorými musí disponovať 

komerčná banka pred rozmiestnením svojich pobočiek, je konkurenčná úroveň, možnosti 



6 
 

substitúcie bankových produktov a služieb, možnosti voľby alternatívnych distribučných 

kanálov a predovšetkým veľkosť dopytu po jej službách v danej ekonomickej oblasti. 

Kotler a Keller (2013, s. 273) rozčlenili základné charakteristické faktory vplyvu 

prostredia medzi faktory sociodemografického, ekonomického, urbanizačného  

a technického charakteru. Aj v prípade vhodného geografického rozmiestnenia pobočiek je 

možným problémom uplatňovanie neadekvátnej formy predajných techník a metód, ktoré 

by mohli mať na klienta negatívny vplyv. Typické lokalizačné faktory, ktoré ovplyvňujú 

rozhodovanie komerčných bánk pri umiestňovaní pobočkových sietí prezentuje tabuľka 1. 

Tabuľka 1 Členenie lokalizačných faktorov 

Ekonomické faktory 
hrubý domáci produkt, miera inflácie, miera nezamestnanosti, konkurenčné prostredie, 
legislatívne nastavenie, disponibilný príjem domácností 

Sociodemografické faktory hustota obyvateľstva, vekové zloženie obyvateľstva, vzdelanostná úroveň obyvateľstva, 
etnické zloženie obyvateľstva 

Technologické faktory online bankové služby, dostupnosť internetu, nové formy e-bankovníctva 

Urbanizačné faktory 
urbanizačný proces spoločnosti, infraštruktúra, developerský potenciál miest, 
dostupnosť bývania a obslužnosť 

Zdroj : Vlastné spracovanie 

1.2.1. Ekonomické faktory 

Ekonomický potenciál, ktorý sa komerčná banka v rámci jednotlivých regiónov 

snaží využiť, v súčasnosti nie je možné realizovať bez správneho nastavenia legislatívneho 

rámca a udržovania stability makroekonomických ukazovateľov. Ako uvádzajú Medveď et 

al. (2012, s. 364), politické faktory sú nástrojmi vytvárajúcimi legislatívne prostredie 

jednotlivých krajín s podporným rámcom, a prostredníctvom ktorých prebieha regulácia 

zahraničnoobchodnej politiky, politiky daňových zaťažení a protimonopolného zamerania 

vlád. Ďalšie legislatívne nastavenia majú za úlohu správne nastavenie a ochranu stability 

krajiny v ekonomickej oblasti a zároveň sa podieľať na ochrane záujmových skupín 

komerčných bánk, akými sú interní zamestnanci, klienti, sprostredkovatelia. Správne 

legislatívne nastavenie vytvára symbiotické prostredie pre komerčnú banku, ako aj pre 

daný štát.  

1.2.2. Sociodemografické faktory 

Demografický vývoj v krajine je jedným z faktorov, ktorý vplýva na rozhodovanie 

komerčnej banky pri rozmiestňovaní pobočkovej siete. Pri lokalizovaní pobočiek zohráva 

demografická prognóza dôležitú úlohu, najmä z dôvodu skúmania populácie, ktorá je 

základnou zložkou všetkých trhov, na ktorých komerčná banka pôsobí. Medzi 

najdôležitejšie oblasti skúmania v rámci demografických charakteristík sa zaraďujú zmeny 
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vo vekovej štruktúre obyvateľstva, počet členov v domácnosti, rozloženie populácie na 

zákade geografickej pôsobnosti a hustoty obývaných oblastí. Ďalším z faktorov je aj 

vzdelanostná úroveň v jednotlivých regiónoch. Sledovanie a predikcia vývoja populácie 

v sledovanom regióne predstavujú nevyhnutnú súčasť strategického plánovania, 

segmentácie klientely a rozmiestňovania pobočiek komerčných bánk.  

Rast populácie a reprodukcia v demografickom kontexte v globálnom hospodárstve 

ovplyvňujú politiku komerčných bánk na národnej úrovni, čo sa prejavuje diferenciáciou 

bankových služieb a poskytovaním špecializovaných produktov vybranej klientele. Každá 

z demografických skupín obyvateľstva disponuje špecifickými potrebami, ktoré musí 

komerčná banka zvážiť pri nastavovaní parametrov produktov a služieb. Od toho sa odvíja 

aj spôsob distribúcie a nastavenie marketingovej kampane, ktorým komerčná banka 

oslovuje svojich klientov. 

1.2.3. Technologické faktory  

Vývoj technológií umožnil vznik a vstup do slovenského bankového sektora aj tzv. 

online bankám, ktoré operujú a poskytujú služby retailového bankovníctva výhradne 

prostredníctvom informačných a komunikačných kanálov. Vstup online bánk do 

slovenského bankového sektora spôsobil zmeny v poskytovaní, ako aj v celkovej ponuke 

bankových produktov a služieb. Väčšia dostupnosť služieb online bánk pozitívnym 

spôsobom vplýva aj na celkovú konkurenčnú úroveň v slovenskom bankovom sektore. 

Vznik online bánk spôsobil značný nárast využívania služieb elektronickej komunikácie 

a zdokonaľovanie zabezpečovacích prvkov elektronickej komunikácie.  

Aj keď masový vývoj internetu podnietil komerčné banky k investíciám do 

elektronických foriem bankovníctva, za optimálne riešenie je potrebné zvoliť 

multikanálový prístup pri preferencii nízkonákladových distribučných kanálov. Pobočka 

bude aj naďalej plniť funkciu najdôležitého distribučného kanálu. Zmeny nastanú 

v štruktúre realizovaných obchodov a väčšej zameranosti na investičné poradenstvo 

s predajom sofistikovanejších bankových produktov. Množstvo operácií realizovaných 

prostredníctvom pobočky sa zníži, pričom pobočka bude primárne orientovaná na 

zlepšenie vzťahu s klientom, budovanie imidžu a dôveryhodnosti banky.  

1.2.4. Urbanizačné faktory 

Komerčné banky sú pri lokalizačných rozhodnutiach prevažne orientované na 

urbanistické oblasti s dobrou infraštruktúrou, obytné zóny s vysokou koncentráciou 

obyvateľstva a miestami s dobrým investičným potenciálom. Výsledkom súčasného 
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urbanizačného procesu nie je len prelínanie sa urbárnnych a rurálnych oblastí, ale aj zmeny 

v stratifikácii populácie. Skúmanie pozitívnych aj negatívnych dopadov vplyvu 

komerčných bánk na regionálne oblasti a následná podpora regiónov pomocou 

pobočkových sietí pozitívne vplýva na rast mobility obyvateľstva, tovarov a služieb. Je 

prirodzené predpokladať, že komerčné banky preferujú lokalizovať svoje pobočky do 

atraktívnych regiónov spĺňajúcich podmienky hospodárskeho, sociálneho 

a enviromentálneho charakteru. Funkčné a koncentračné členenie regiónov 

a optimalizovaná pobočková sieť komerčných bánk napomáhajú znižovaniu regionálnych 

disparít a podporujú ich rovnovážny ekonomický rozvoj.  

Podľa Olgu (2011, s. 90-91) lokalizačné tendencie bánk nie sú založené výhradne 

na možnostiach a potenciáloch prostredia, v ktorom komerčná banka pôsobí, ale zároveň aj 

na dĺžke a kvalite infraštruktúry. Jednotlivé determinanty rastu kľúčových faktorov 

urbanizačného charakteru úzko súvisia s koncentráciou a priestorovou dimenziou 

pobočkových sietí. 

1.3. Nástroje analýzy koncentrácie a priestorového rozmiestnenia 
pobočiek komerčných bánk 

S konkurenčným prostredím v bankovom sektore úzko súvisí aj stupeň jeho 

koncentrácie a teritoriálne rozmiestnenie pobočiek komerčných bánk. Koncentrácia sa 

meria rôznymi charakteristikami, ktoré zohľadňujú počet a veľkosť subjektov pôsobiacich 

na trhu daného odvetvia. Autori zaoberajúci sa problematikou merania koncentrácie na 

bankovom trhu sa rozchádzajú v názoroch o optimálnej úrovni koncentrácie.  

Allen a Gale (2000, s. 152) zastávajú názor, že vyššia miera koncentrácie 

a monopolné, resp. oligopolné postavenie jednotlivých komerčných bánk na bankovom 

trhu sú pozitívnym vplyvom. Komerčné banky s veľkým trhovým podielom dosahujúce 

nadštandné zisky sú schopné vytvárať dostatočne veľké kapitálové rezervy, čím 

napomáhajú redukcii krehkosti bankového systému. Odporcovia vyššej koncentrácie sa 

prikláňajú k názoru, že nižšia miera koncentrácie je pozitívnejším javom aj z pohľadu 

národného hospodárstva, aj klientskych segmentov. Tieto názory zastávajú Stavárek 

a Šulganová (2009, s. 12). Odporcovia vyššej miery koncentrácie upozorňujú na 

skutočnosť, že komerčné banky by sa mohli stať príliš veľkými na plnenie regulatórnych 

požiadaviek orgánov bankového dohľadu, čo by následne viedlo k deformácii bankového 

trhu. 
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1.3.1. Kartogram 

V kartografii existujú rôzne nástroje grafickej vizualizácie číselných údajov, ktoré 

sú využívané aj v oblasti bankovníctva. Aj v súčasnosti je za najznámejší nástroj 

považovaný kartogram. Kartogram bol oficiálne uznaný ako interpretačný nástroj v 19. 

storočí. Pravda (2004, s. 278) prezentuje kartogram ako jednoduchú mapu, ktorá je 

grafickým vyjadrením intenzity javu na určitom území, pričom jeho hlavnou výhodou 

v porovnaní s ostatnými kartografickými nástrojmi je schopnosť prezentovať a lepšie 

interpretovať priestorové umiestnenia rozlohových alebo nerozlohových ukazovateľov. 

Grafická realizácia kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov je realizovaná 

prostredníctvom farebnej škály, ktorá poskytuje lepšiu orientáciu a posúdenie skúmaného 

ukazovateľa. Grafická vizualizácia prostredníctvom kartogramu umožňuje hĺbkovú 

analýzu skúmaných údajov a napomáha lepšie porozumieť skúmanej problematike. 

Komplexnejší pohľad o skúmanom území je dotváraný pomocou kartodiagramu, 

ktorý je taktiež jedným z kartografických nástrojov spadajúcich do kategórie štatistických 

máp. Ako konštatuje Pravda (2004, s. 281), kartodiagram predstavuje kombináciu 

kartografickej mapy a rôznych typov diagramov, pričom je využívaný najmä pri 

zložitejších kombináciách vstupných údajov nie matematicko-štatistického charakteru.  

1.3.2. Korelačná a regresná analýza 

Elementárny prístup k skúmaniu vzťahov medzi kvantitatívnymi premennými 

predstavujú regresné a korelačné analýzy. Väčšina korelačných analýz je realizovaná 

súčasne s regresnou analýzou, pričom predmet skúmania vzájomných vzťahov je odlišný. 

Zámerom regresných analýz je kvantifikácia vzájomného vzťahu medzi jednotlivými 

premennými, úlohou korelačnej analýzy je skúmanie intenzity vzájomných vzťahov. 

Vzájomné dopĺňanie sa korelačných a regresných analýz plynie predovšetkým z ich 

vzájomnej kontinuity čím sa poskytuje detailnejší pohľad na skúmanú problematiku. 

Výskyt korelačných koeficientov v regresných modeloch zlepšuje vypovedaciu schopnosť 

modelov a zároveň eliminuje obmedzenia tradične využívaných korelačných koeficientov. 

Za tieto obmedzenia Plešivčák (2011, s. 4-5) považuje nedostatočnú absorbčnú vlastnosť 

abnormálnych hodnôt v dátovom súbore. Nižšiu interpretačnú schopnosť korelačných 

koeficientov v takýchto kritických prípadoch je možné eliminovať aplikáciou 

exploratívnych postupov a grafickým doznázorňovaním analyzovaných premenných.  

V prípade regresných modelov je vo všeobecnosti možné uvažovať o dvoch 

premenných – závislej (vysvetľovanej) a nezávislej (vysvetľujúcej) premennej. Metódy 
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regresných analýz sa delia z pohľadu kvantity skúmaných premenných na jednorozmernú, 

tzv. jednoduchú a viacnásobnú regresiu. V prípade jednorozmernej regresie je 

kvantifikovaný vzťah výhradne medzi dvoma skúmanými premennými. Pri viacnásobnej 

regresii sa jedná o kvantifikáciu vzťahu závislej premennej a viacerých nezávislých 

premenných. 

Najčastejším spôsobom realizácie korelačných analýz je analýza prostredníctvom 

pearsonovských korelačných koeficientov. Korelačné koeficienty dosahujú hodnoty 

z intervalu [-1,1]. Krajná hranica intervalu naznačuje dokonalú (matematickú) lineárnu 

súvislosť, kladné hodnoty vypovedajú o priamej súvislosti, zatiaľ čo záporné hodnoty 

nepriamu lineárnu súvislosť medzi skúmanými premennými. Nulová hodnota korelačného 

koeficientu vypovedá o absencii lineárnej súvislosti medzi skúmanými premennými.  

1.3.3. Herfindahlov-Hirschmanov index 

Na ohodnotenie stupňa koncentrácie v bankovom sektore sú využívané viaceré 

metodologické postupy, ktoré sa vyznačujú rôznymi spôsobmi použitia a vyjadrovacou 

schopnosťou. Ako uvádzajú Brezina a Pekár (2013, s. 735-736), za najznámejšiu a najviac 

používanú mieru koncentrácie sa považuje Herfindahlov-Hirschmanov index.  

Pomocou Herfindahlovho-Hirschmanovho indexu sa určuje stupeň koncentrácie aj 

absorbčná schopnosť trhu akceptovať vstup ďalších komerčných bánk na bankový trh. 

Hodnoty indexu sú z intervalu (0,1], pričom maximálna hodnota indikuje existenciu 

absolútneho monopolu a spodná hranica silné (dokonalé) konkurenčné prostredie. 

Existencia monopolu podporuje vytváranie administratívnych alebo ekonomických bariér, 

čo v konečnom dôsledku negatívne vplýva na celý bankový trh.  

Určenie koncentrovanosti sektora pomocou Herfindahlovho-Hirschmanovho 

indexu sa líši v závislosti od toho, kto je autorom jednotlivých stupňov škál. Podľa 

klasifikácie Federálnej obchodnej komisie (1997) je bankový sektor koncentrovaný 

v prípade, ak hodnota indexu dosahuje hodnoty vyššie ako 0,18. Škálovým medzistupňom 

je stredne koncentrovaný trh s hodnotou indexu z intervalu [0,1;0,18]. Európska komisia 

určila za medzník koncentrovateľnosti, resp. nekoncentrovateľnosti trhu hodnotu indexu 

0,1.  

Matematickým vyjadrením Herfindahlovho-Hirschmanovho indexu (HHI) podľa 

Brezinu a Pekára (2013, s. 58) je nasledujúci vzťah. 
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kde si je trhový podiel ekonomických subjektov a n počet ekonomických subjektov 

pôsobiacich na vybranom relevantnom trhu. Trhové podiely sa do vzťahu pre 

Herfindahlov-Hirschmanov index dosadzujú reletívne ako hodnoty z intervalu (0,1].  

1.3.4. Hallov-Tidemanov index  

Ďalšou zo špecifických mier určených na posudzovanie koncentrácie v bankovom 

sektore je Hallov-Tidemanov index, ktorý bol navrhnutý Hallom a Tidemanom (1967). Pri 

meraní koncentrácie sa by sa mal klásť dôraz na to, aby poradie trhových podielov 

(usporiadanie ekonomických subjektov podľa veľkosti) bolo súčasťou indexu. Zoradenie 

bánk by malo zostupné. Index dosahuje hodnoty v intervale [0,1]. Horná hranica indikuje 

monopolné postavenie v bankovom sektore, spodná hranica vysoko konkurenčné 

prostredie bez väčších obmedzení vstupu nových komerčných bánk na bankový trh. 

Kočišová (2013, s. 109) a Bikker a Haaf (2002, s. 10) definujú vzťah pre výpočet 

Hallovho-Tidemanovho indexu nasledovne :  

 

kde n je celkový počet ekonomických subjektov a si je trhový podiel ekonomického 

subjektu i a i je zároveň zostupné poradie tohto subjektu podľa trhového podielu. 

Ekonomický subjekt s najvyšším trhovým podielom v súbore má potom priradené poradie 

1, pričom ekonomickému subjektu s najnižším trhovým podielom bude priradené poradie 

n. Bez ujmy na všeobecnosti sa predpokladá, že s1 ≥ s2 ≥ sn. 

2. ANALÝZA HUSTOTY A KONCENTRÁCIE POBOČIEK 
KOMER-ČNÝCH BÁNK V OKRESOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Druhá kapitola práce sleduje teritoriálne rozmiestnenie pobočiek slovenských 

komerčných bánk v roku 2016 vzhľadom na vybrané ekonomické, sociálno-demografické, 

technické a urbanizačné okresné charakteristiky. Analýza hodnotí nasýtenie jednotlivých 

okresov pobočkami komerčných bánk a posudzuje súvislosť medzi hustotou pobočkovej 

siete a vytypovanými okresnými charakteristikami.  

Delenie komerčných bánk, ktoré bolo prijaté pre potreby ďalšej analýzy, je 

obsahom kapitoly 2.1. Obsahom podkapitol 2.2. a 2.3. sú korelačná a regresná analýza. 

Koncentrácia pobočkovej siete meranej pomocou Herfindahlovho-Hirschmanovho 
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a Hallovho-Tidemanovho indexu je obsahom kapitoly 2.4. Táto podkapitola taktiež dopĺňa 

zistené výsledky o grafickú vizualizáciu pomocou kartogramov.  

Analýza bola vykonaná na základe údajov o pobočkových sietiach slovenských 

komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na území Slovenskej 

republiky v roku 2016. Údaje boli spracovávané na pravidelnej báze Národnou bankou 

Slovenska, ktorá publikuje pre jednotlivé bankové subjekty prehľad o teritoriálnej štruktúre 

ich pobočiek. Teritoriálne rozmiestnenie je v tomto prípade zastúpené jednotlivými 

okresmi Slovenskej republiky, v ktorých sú pobočkové siete komerčných bánk a pobočiek 

zahraničných bánk situované. Dôvodom zahrnutia pobočiek zahraničných bánk do 

vykonanej analýzy bola snaha eliminovať skreslený pohľad na bankový sektor zastúpený 

výlučne komerčnými bankami so sídlom v Slovenskej republike. Z tohoto istého dôvodu 

boli do analýzy zahrnuté okrem pobočiek zahraničných bánk aj špecializované inštitúcie, 

ako Slovenská záručná a rozvojová banka. Údaje, ktoré tvorili základ vykonanej analýzy, 

boli získané zo sekundárnych databáz Štatistického úradu Slovenskej republiky, Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky a spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ako jedného 

z najväčších poskytovateľov mobilných a internetových služieb na Slovensku. Údaje boli 

zistené k 31. decembru 2016.  

2.1. Delenie komerčných bánk 

Pre lepšie pochopenie skúmanej problematiky a potreby komplexnejšej analýzy 

bolo zavedené podrobnejšie delenie komerčných bánk v závislosti od rôznych kritérii, t. j. 

veľkosti, druhu činnosti a klientskej orientácie. Toto delenie je obsahom tabuľky 2, ktorá 

uvádza nielen delenie komerčných bánk podľa zvolených kritérii, ale taktiež aj uvádzanie 

počtu pobočiek jednotlivých komerčných bánk pre lepšie posúdenie situácie v slovenskom 

bankovom sektore. To umožňuje vytvoriť si jednoduchšiu predstavu o zameraní 

komerčných bánk, hustote pobočkových sietí a vzájomnej konkurencii v bankovom 

sektore. 

Za kritérium posudzujúce veľkosť komerčnej banky bol stanovený celkový počet 

zamestnancov. Za veľké komerčné banky sú na základe tohto kritéria považované 

komerčné banky zamestnávajúce viac ako 1000 zamestnancov, stredne veľké banky sú 

komerčné banky s počtom zamestnancov v rozhraní 500 – 1000 zamestnancov. Malé 

komerčné banky sú, vzhľadom na prijaté veľkostné kritérium, banky, ktoré zamestnávajú 

menej ako 500 zamestnancov. Z dôvodu nízkeho počtu a rozdrobenosti malých a stredne 
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veľkých komerčných bánk, práca v ďalšom texte posudzuje tieto komerčné banky 

spoločne. 

Ďalším kritériom delenia komerčných bánk je druh činnosti a spôsob, akým 

komerčné banky vykonávajú svoju bankovú činnosť. V tomto ponímaní sú komerčné 

banky rozdelené na univerzálne banky a špecializované banky (vrátane internetových 

bánk). Univerzálne komerčné banky sú charakteristické orientáciou na kamennú 

pobočkovú sieť s komplexnou ponukou bankových produktov a služieb. Špecializované 

internetové banky sa vyznačujú preferenciou nových, alternatívnych spôsobov 

komunikácie a distribúcie, ako aj obmedzenou ponukou bankových produktov a služieb. 

Produktové portfólio týchto bánk sa odlišuje určitým stupňom špecializácie na vybraný 

klientsky segment, prípadne špecifickými parametrami týchto produktov a služieb či 

odlišným spôsobom ich distribúcie.  

Klientska orientácia predstavuje ďalšie, posledné kritérium delenia komerčných 

bánk. Správna klientska orientácia a jej produktové zameranie predstavuje jeden 

z mnohých faktorov úspechu v silne konkurenčnom prostredí bankového sektora. Na 

základe tohoto kritéria sú komerčné banky delené medzi retailové a veľkoobchodné 

komerčné banky. Retailové komerčné banky sú orientované na masový, málo adjustovaný 

predaj, čomu prispôsobujú spôsob komunikácie a distribúcie ako aj svoje produktové 

portfóliá. Jedná sa o štandardný segment vyznačujúci sa priemerným príjmom a dopytujúci 

sa po štandardných bankových produktoch a službách. Klientskou orientáciou 

veľkoobchodných (corporate) komerčných bánk sú podniky a veľké finančné skupiny, 

ktoré sú charakteristické veľkou majetkovou účasťou, zložitou organizačnou štruktúrou 

a veľkými finančnými obratmi. Ponuka bankových produktov a služieb pre tento segmet je 

zaťažená vysokým stupňom individuality a špecifickosti, čomu zodpovedá aj spôsob 

komunikácie a prístupom k riešeniu bankových operácii.  

Tabuľka 2 Delenie komečných bánk 

Kritérium Kategórie a komerčné banky 

Podľa veľkosti 

Veľké komerčné banky (925) 
Československá obchodná banka (133), OTP Banka 
Slovensko (71), Slovenská sporiteľňa (290), Tatra 
banka (192), VÚB banka (239) 

Malé a stredne veľké komerčné banky (374) 
Sberbank (44), Privatbanka (13), Slovenská záručná a 
rozvojová banka (10), Wüstenrot stavebná sporiteľňa (31), 
UniCredit Bank Slovakia (69), Oberbank (4), Citibank 
Europe (1), KDB Bank (1), Československé úvěrní družstvo 
(3), Mbank (12), BKS Bank (3), ING Bank (2), J&T Banka 
(4), Komerční banka (1), Commerzbank Aktiengesellschaft 
(1), Fio banka (14), Banco Mais (1), ZUNO Bank (1), BNP 
Paripas Personal finance (1), Poštová banka (48), Prima 
banka Slovensko (110) 

Podľa druhu činnosti 

Univerzálne komerčné banky (1211) 
Československá obchodná banka (133), OTP Banka 
Slovensko (71), Prima banka Slovensko (110), 
Poštová banka (48), Slovenská sporiteľňa (290), Tatra 
banka (192), UniCredit Bank Slovakia (67), VÚB banka 

Špecializované komečné banky (82) 
Privatbanka (12), Slovenská záručná a rozvojová banka 
(10), Wüstenrot stavebná sporiteľňa (30), BNP Paripas 
Personal finance (1), Citibank Europe (1), Česko-
slovenské úvěrní družstvo (3), KDB Bank (1), ING Bank 
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(239), Sberbank (42), Oberbank (4), Komerční banka 
(1), Fio banka (14) 

(2), J&T Banka (4), Commerzbank Aktiengesellschaft (1), 
BKS Bank (3), Banco Mais (1), Mbank (12), ZUNO Bank 
(1) 

Podľa klientskej orien-

tácie 

Retailové komerčné banky (913) 
Sberbank (42), OTP Banka Slovensko (71), Poštová 
banka (48), Prima banka Slovensko (110), Slovenská 
sporiteľňa (290), Wüstenrot stavebná sporiteľňa (30), 
VÚB banka (239), UniCredit Bank Slovakia (67), 
Mbank (12), ING Bank (2), ZUNO Bank (1), BNP 
Paripas Personal finance (1) 

Veľkoobchodné komerčné banky (380) 
Československá obchodná banka (133), Slovenská 
záručná a rozvojová banka (10), Tatra banka (192), 
Oberbank (4), KDB Bank (1), Československé úvěrní 
družstvo (3), BKS Bank (3), Komerční banka (1), Banco 
Mais (1), Privatbanka (12), Citibank Europe (1), J&T Banka 
(4), Commerzbank Aktiengesellschaft (1), Fio banka (14) 

Zdroj : Vlastné spracovanie 

 Obrázok 1 je grafickým spracovaním údajov prezentovaných v tabuľke 2. Grafická 

deskripcia poskytuje detailnejší pohľad na zloženie a skladbu slovenského bankového 

sektora. Nerovnomerné rozdelenie je spôsobené najmä vysokým zastúpením pobočiek 

zahraničných bánk, ktoré sú charakteristické nerozvinutou pobočkovou sieťou a nízkym 

počtom pobočiek v okresoch.  

V porovnaní s pobočkovou sieťou malých a stredných komerčných bánk je možné 

konštatovať rôznu orientáciu komerčných bánk na pobočkové siete. V prípade nižšieho 

počtu pobočiek malých a stredne veľkých bánk je jedným z mnohých dôvodov ich kratšia 

pôsobnosť na bankovom trhu, nedostatočný kapitál na prudkú pobočkovú expanziu, 

administratívne bariéry, ako aj skutočnosť, že zahraničné banky na slovenskom trhu 

obvykle pôsobia iba jedným pobočkovým zastúpením. 

Podľa delenia komerčných bánk na základe druhu činnosti na univerzálne 

a špecializované banky je rozdelenie komerčných bánk takmer rovnomerné. V prípade 

pobočkového rozdelenia je možné sledovať značné rozdiely v celkovom počte pobočiek 

prislúchajúcom jednotlivým skupinám komerčných bánk. Zásadným rozdielom  

v porovnaní so špecializovanými komerčnými bankami je fakt, že v prípade týchto 

komerčných bánk pobočková sieť nepredstavuje hlavný distribučný kanál a komerčné 

banky sa orientujú na inovatívnejšie, modernešie postupy distribúcie bankových produktov 

a služieb.  

Rozdelenie komerčných bánk na základe klientskej orientácie je taktiež, ako aj 

v predchádzajúcom prípade, takmer rovnomerné. Na retailový segment sú poväčšine 

zamerané komerčné banky vystupujúce v pozícii lídrov s teritoriálne širokou pobočkovou 

sieťou a vysokým kapitálovým imaním, keďže retailový segment predstavuje 

najrozšírenejší a najziskovejší segment. Lídrami medzi retailovými bankami sú Slovenská 

sporiteľňa, VÚB banka a Prima banka. Aj keď retailové banky dosahujú nižší počet 

v porovnaní s veľkoobchodnými bankami, je to najmä z dôvodu, že súčasťou skupiny 

veľkoobchodných bánk sú aj pobočky zahraničných bánk poväčšine zamerané na 

podnikateľský segment. 
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Obrázok 1 Hustota pobočkovej siete v okresoch 

 

Zdroj : Vlastné spracovanie 

Celkovo je možné hodnotiť regionálne disparity v hustote pobočkových sietí 

v jednotlivých okresoch ako veľké. Odchýlky v počte pobočiek v okresoch sú značné, 

čomu môže zodpovedať rozdielna intenzita vplyvu jednotlivých okresných faktorov 

a lokalizačnej politiky komerčných bánk. Komerčnými bankami expandujúcimi do 

každého okresu boli v roku 2016 Slovenská sporiteľňa a Prima banka. Okresmi 

s najhustejšou pobočkovou sieťou boli v roku 2016 okresy Bratislava I a III. Naopak, 

okresmi s najmenej rozvinutou pobočkovou sieťou boli okresy Košice IV a Košice-okolie.  

2.2. Korelačná analýza počtu pobočiek v okresoch 

Pomocou korelačnej analýzy práca ďalej hodnotí nasýtenie okresov pobočkami 

komerčných bánk v závislosti od vybraných štrnástich ekonomických, 

sociodemografických, technologických a urbanizačných charakteristík. Tabuľka 3 

predkladá výsledky korelačnej analýzy a prezentuje hodnoty korelačných koeficientov, 

ktoré hodnotia vzájomnú súvislosť medzi hustotou pobočkovej siete v okrese a skúmanými 

okresnými charakteristikami. Pre detailnejšie hodnotenie pobočkovej siete tabuľka 3 

uvádza nielen korelačné koeficienty pre všetky banky komplexne, ale taktiež aj korelačné 

koeficienty pre najpočetnejšie skupiny komerčných bánk, t. j. univerzálne, veľké 

a retailové komerčné banky.  
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Tabuľka 3 Korelačné koeficienty medzi počtom pobočiek v okresoch a okresnými charak-
teristikami 

Charakteristika Komerčné banky spolu Veľké banky Univerzálne banky Retailové banky 
Priemerná nominálna mesačná mzda (€) 0.6595 0.6293 0.6599 0.6297 
Evidovaní uchádzači o zamestnanie (počet) 0.1537 0.1718 0.1608 0.1978 
Miera evidovanej nezamestnanosti (percento) -0.3966 -0.3901 -0.4031 -0.3730 
Obyvatelia poberajúci sociálne dávky (počet) -0.0230 -0.0073 -0.0156 0.0240 
Práceneschopné obyvateľstvo (percento) -0.4314 -0.4108 -0.4305 -0.4186 
Hustota obyvateľstva (počet/km2) 0.4820 0.4233 0.4472 0.4136 
Priemerný vek (rok) 0.2723 0.2434 0.2676 0.2623 
Stav trvale bývajúceho obyvateľstva (počet) 0.6838 0.7049 0.7022 0.7286 
Absolventi vysokých škôl (počet) 0.8017 0.7909 0.7896 0.7819 
Zistené trestné činy (počet) -0.5337 -0.5179 -0.5318 -0.4981 
Pobočky Slovak Telekom, a.s. (počet) 0.1291 0.1383 0.1270 0.1512 
Dokončené byty (počet) 0.4306 0.4530 0.4481 0.4446 
Nepoľnohospodárska pôda (m2) -0.0866 -0.0719 -0.0896 -0.0735 
Dlžka cestnej infraštruktúry (km) 0.0735 0.1017 0.0867 0.1355 

Zdroj : Vlastné spracovanie 

Najviac korelovaným ekonomickým faktorom s počtom pobočiek komerčných 

bánk v okresoch Slovenskej republiky v roku 2016 je výška priemernej nominálnej 

mesačnej mzdy. Na základe tabuľky 3 je možné sledovať iba minimálne rozdiely 

v korelačných koeficientoch jednotlivých skupín komerčných bánk. Všetky korelačné 

koeficienty dosahujú kladnú a pomerne vysokú hodnotu, čo napovedá o pomerne silnej 

lineárnej súvislosti medzi výškou priemernej nominálnej mesačnej mzdy a hustotou 

pobočkových sietí komerčných bánk v okresoch.  

Naslabšiu korelačnú súvislosť je možné pozorovať medzi počtom evidovaných 

uchádzačov o zamestnanie a počtom pobočiek všetkých komerčných bánk (korelačný 

koeficient 0.1537). Slabšia intenzita môže byť spôsobená celkovým zložením komerčných 

bánk v slovenskom bankovom sektore, ich rôznorodou klientskou segmentáciou  

s príznačnou ponukou bankových produktov a služieb, napr. banková ponuka pre 

privátnych alebo korporátnych klientov.  

V prípade zvyšných ekonomických charakteristík sa jedná o stredne silnú nepriamu 

lineárnu súvislosť. Na túto skutočnosť poukazuje záporná hodnota koeficientu korelácie 

medzi počtom pobočiek a hodnotami ekonomických okresných charakteristík. Najviac 

korelovanými faktormi spomedzi vybranej skupiny sociodemografických charakteristík 

s pobočkami komerčných bánk je hustota obyvateľstva a stav trvale bývajúceho 

obyvateľstva v danom regióne. Silná korelácia medzi počtom absolventov vysokých škôl  

a pobočkami komerčných bánk prostredníctvom vysokej hodnoty korelačného koeficientu 

0.8017 pre všetky komerčné banky poukazuje na silnú priamu lineárnu súvislosť medzi 

vzdelanostnou úrovňou v okresoch a hustotou pobočkovej siete.  
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V ďalšom texte práca hodnotí vzájomnú súvislosť medzi koncentračnými indexami 

a štrnástimi okresnými charakteristikami prostredníctvom korelačných koeficientov 

obsiahnutých v tabuľke 4.  

Tabuľka 4 Korelačné koeficienty medzi indexami koncentrácie a okresnými charakteristi-
kami 
Charakteristika Herfindahlov-Hirschmanov index Hallov-Tidemanov index 
Priemerná nominálna mesačná mzda (€) -0.4235 -0.4280 
Evidovaní uchádzači o zamestnanie (počet) -0.0913 -0.1320 
Miera evidovanej nezamestnanosti (percento) 0.4109 0.4078 
Obyvatelia poberajúci sociálne dávky (počet) 0.0146 -0.0290 
Práceneschopné obyvateľstvo (percento) 0.2831 0.2783 
Hustota obyvateľstva (počet/km2) -0.2882 -0.2784 
Priemerný vek (rok) -0.2648 -0.2651 
Stav trvale bývajúceho obyvateľstva (počet) -0.3805 -0.4180 
Absolventi vysokých škôl (počet) -0.2951 -0.3326 
Zistené trestné činy (počet) 0.3663 0.3691 
Pobočky Slovak Telekom, a.s. (počet) -0.0609 -0.0653 
Dokončené byty (počet) -0.2458 -0.2683 
Nepoľnohospodárska pôda (m2) -0.0901 -0.1115 
Dlžka cestnej infraštruktúry (km) -0.0243 -0.0714 

Zdroj : Vlastné spracovanie 

Nízka, ale záporná hodnota väčšiny korelačných koeficientov napovedá o slabej 

nelineárnej súvislosti medzi koncentračnými indexami a okresnými charakteristikami. 

Rozdiely v hodnote korelačných koeficientov pre Herfindahlov-Hirschmanov index  

a Hallov-Tidemanov index sú minimálne. Záporná hodnota korelačných indexov medzi 

okresnými charakteristikami a koncentračnými indexami napovedá o nelinárnej vzájomnej 

súvislosti. Najviac záporne korelovanou okresnou charakteristikou je priemerná nominálna 

mesačná mzda. Hodnota korelačného koeficientu je -0.4235 a vyjadruje stredne silnú 

nelineárnu súvislosť.  

Najsilnejšiu lineárnu korelačnú súvislosť (korelačný koeficient 0.4109 a 0.4078) je 

možné pozorovať medzi percentom miery nezamestnanosti a koncentračnými indexami. 

Silná lineárna súvislosť môže byť spôsobená neochotou komerčných bánk expandovať do 

oblastí s vysokou mierou nezamestnanosti.  

Najviac kladne korelovanou urbanizačnou charakteristikou s hodnotou 

koncentračných indexov je počet zistených tresných činov v okrese. Kladná hodnota 

korelačného koeficientu 0.3663 a 0.3691 poukazuje na stredne silnú lineárnu súvislosť 

medzi koncentračnými indexami a počtom zistených trestných činnov. Kladná hodnota 

korelačného koeficientu napovedá o snahe komerčných bánk neexpandovať do oblastí 

zaťažených trestnou činnosťou. Okresy zaťažené vysokým stupňom kriminality sú 

poväčšine charakteristické vysokou hodnotou koncentračného indexu. 
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2.3. Regresná analýza počtu pobočiek v okresoch 

V ďalšom texte práca kvantifikuje vzájomný vzťah medzi počtom pobočiek 

v okresoch (závislá premenná) a vybranými okresnými charakteristikami (nezávislé 

premenné) pomocou Poissonovho regresného modelu. Vybranými okresnými 

charakteristikami sú priemerná nominálna mesačná mzda (wage), vek (age), populácia 

v okrese (pop), počet absolventov (grad) a Hallov-Tidemanov index (HTI). Výber modelu 

bol podmienený jeho jednoduchosťou, pri ktorej je aj naďalej zachovaná robustnosť 

modelu.  

Obrázok 2 Poissonov regresný model  

 

Zdroj : Vlastné spracovanie 

 Vysoká predikčná schopnosť modelu, zistená pomocou koeficientu determinácie 

R2, indikuje dobrú výpovednú hodnotu modelu a takmer absolútne pozitívny vzťah medzi 

počtom pobočiek a skúmanými regresormi. V danom lineárnom regresnom modeli je 

možné podľa Cox-Snell a Nagelkerkeho koeficientu determinácie takmer 100 % zmien 

v počte pobočiek vysvetlených zmenami vytypovaných regresorov.  

Jednotlivé regresné koeficienty, okrem Hallovho-Tidemanovho indexu, sú 

významné na všetkých bežných hladinách významnosti. V prípade Hallovho-Tidemanovho 

indexu je štatistická významnosť dosiahnutá iba na hladine významnosti 10 %. 

Výchadzajúc zo zistení na obrázku 1 je možné predpokladať v priemere 0,1340-násobne 

menej počet pobočiek v okresoch, kde koncentrácia vzrastie v priemere o 1 p.b.  

Na základe výstupu je možné konštatovať, že v okresoch, kde je obyvateľstvo  

v priemere staršie o 1 rok, sa v priemere dá očakávať 1.0502-násobne väčší počet 

pobočiek. Z pohľadu mzdy je možné v priemere predvídať 1,001-násobne viac pobočiek 

v okresoch, kde priemerná nominálna mesačná mzda vzrastie v priemere o 1 €. 

V okresoch, kde sa nachádza v priemere o 1 absolventa viac, je možné v priemere 
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očakávať až 1,0002-násobne väčší počet pobočiek. Pre porovnanie, v okresoch, kde je 

populácia v priemere väčšia o jedného obyvateľa, je možné predpokladať v priemere iba 

1,0000-násobne viac pobočiek. Je pozoruhodné, že počet absolventov v okrese vplýva na 

lokalizačnú politiku komerčných bánk viac ako celková populácia v okrese.  

2.4. Kartogramová analýza hustoty a koncentrácie pobočkovej siete 

Nasledujúca časť práce pomocou grafických nástrojov hodnotí teritoriálne 

rozmiestnenie a koncentráciu pobočiek komerčných bánk v jednotlivých okresoch. Pre 

komplexnejší pohľad sa osobitne posudzuje teritoriálne rozmiestnenie univerzálnych, 

retailových a veľkých komerčných bánk. Dôvodom výberu týchto typov bánk je ich 

všeobecná rozšírenosť v okresoch Slovenskej republiky. Z dôvodu rozdrobenosti a malej 

rozlohy boli okresy Bratislava I – V zlúčené a ďalej v texte prezentované ako Bratislavský 

región. Okresy Košice I – IV boli taktiež zlúčené z dôvodu lepšej grafickej prezentácie  

a vypovedacej schopnosti kartogramu.  

Na základe grafu 1 je možné konštatovať, že univerzálne banky ako realizátori 

širokej ponuky bankových produktov sú situované vo všetkých slovenských okresoch. 

Väčší počet pobočiek tohto typu bánk je lokalizovaný prevažne v západnej časti 

Slovenska. Výrazne dominantným regiónom je región Bratislavy, v ktorom sa nachádza 

najväčší počet pobočiek univerzálnych komerčných bánk.  

 

 

Graf 1 Kartogram teritoriálneho rozmiestnenia univerzálnych komerčných bánk  
Zdroj : Vlastné spracovanie 
 
  Ďalšími pobočkami univerzálnych bánk zastúpenými okresmi sú trnavský, 

nitriansky a žilinský okres. Trnavský okres je pre komerčné banky atraktívnym najmä pre 
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vyššiu populačnú úroveň a prepojenosť na iné okresy. Bohatá pobočková sieť 

univerzitných komerčných bánk v okrese Žilina je opätovne podmienená výhodnou 

polohou regiónu, ktorá sa nachádza na križovatke významných obchodných ciest. 

Dominantným okresom z hľadiska hustoty pobočkovej siete stredoslovenského regiónu je 

okres Banská Bystrica. Medzi zvyšnými okresmi je možné na základe farebného 

rozlíšenia konštatovať pomerne vyrovnaný počet pobočiek univerzálnych bánk. 

Teritoriálne rozmiestnenie retailového typu komerčných bánk ilustruje graf 2. 

Rozmiestnenie pobočiek retailových komerčných bánk je obdobné ako v prípade 

univerzálnych bánk. Najväčšie počty pobočiek tohto typu komerčných bánk sú situované  

v bratislavskom, trnavskom, nitrianskom a žilinskom okrese. Dôvodmi vyššieho počtu 

pobočiek nachádzajúcich sa v týchto okresoch je ich prevažne mestský charakter, vyššia 

prepojenosť okresov na zahraničné trhy, nižšie ekonomické bariéry vstupu investorov 

a celková obchodná otvorenosť okresov.  

 

 

Graf 2 Kartogram teritoriálneho rozmiestnenia retailových komerčných bánk 
Zdroj : Vlastné spracovanie 

Okresy s nižšími počtami pobočiek komerčných bánk zameraných na retailový 

segment sa nachádzajú prevažne na východnom Slovensku. Nižší počet pobočiek 

v okresoch môže byť zapríčinený nižšou populáciou spôsobenou migráciou obyvateľstva 

do produktívnejších a ekonomicky silnejších okresov, ktoré sa vyznačujú lepšími 

pracovnými príležitosťami a lepším mzdovým ohodnotením. Z východných okresov je 

najväčší počet pobočiek komerčných bánk umiestnený v košickom a prešovskom okrese. 

Je to spôsobené najmä väčšou populáciou obyvateľstva, lepšou obslužnosťou a lepšími 

pracovnými možnosťami. 
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Graf 3 je zobrazením teritoriálneho rozmiestnenia pobočiek veľkých komerčných 

bánk. Okresmi s najväčšou hustotou pobočkovej siete sú opätovne bratislavský, trnavský, 

nitriansky a trenčiansky okres. Na základe grafu 3 je možné sledovať najväčšie okresné 

disparity teritoriálneho rozmiestnenia veľkých komerčných bánk medzi okresmi 

východného a západného Slovenska. Pri bližšom skúmaní jednotlivých okresov 

východného Slovenska je možné konštatovať približne vyrovnaný počet pobočiek veľkých 

komerčných bánk v týchto okresoch. 

  
Graf 3 Kartogram teritoriálneho rozmiestnenia veľkých komerčných bánk 
Zdroj : Vlastné spracovanie 

Ďalší pohľad na teritoriálne rozmiestnenie pobočiek udáva koncentrácia 

pobočkových sietí v jednotlivých okresoch. Celkovú koncentráciu zistenú pomocou 

Herfindahlovho-Hirschmanovho indexu zobrazuje graf 4. Vysoká koncentrácia 

sprevádzaná menšou konkurenciou je charakteristická pre ekonomicky slabšie okresy, 

ktoré sú charakteristické nižším počtom trvale bývajúceho obyvateľstva, nižším hrubým 

domácim produktom a nižšou priemernou mzdou. Medzi vysokokoncentrované okresy 

patria okresy Košice-okolie, Tvrdošín a Krupina. Stredne koncentrovanými okresmi sú 

okresy severného, južného a východného Slovenska. 

Okresy dosahujúce nízku hodnotu Herfindahlovho-Hirschmanovho indexu sú 

ekonomicky silné okresy charakteristické nízkou koncentráciou, čomu môže zodpovedať 

vysoká konkurencia v okrese. Jedná sa prevažne o okresy bratislavského, trnavského 

a nitrianskeho regiónu. Dôvodom vysokej konkurencie v týchto okresoch je pôsobenie 

väčšieho počtu menších bánk žiadnej z komerčných bánk pôsobiacou v danom okrese.  
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Graf 4 Kartogram koncentrácie meranej pomocou Herfindahlovho-Hirschmanovho indexu 
Zdroj : Vlastné spracovanie 

Graf 5 je zobrazením koncentrácie pobočkových sietí v slovenskom bankovom 

sektore pomocou Hallovho-Tidemanovho indexu. Dosiahnuté výsledky sú podobné ako 

v prípade Herfindahlovho-Hirschmanovho indexu. Koncentrácia pobočiek je 

nerovnomerná a okresné rozdiely sú pomerne veľké. Okresy západného Slovenska 

vyznačujúce sa priaznivými podmienkami pre rozvoj a budovanie pobočkových sietí 

dosahujú nízke hodnoty Hallovho-Tidemanovho indexu. Okresy dosahujúce najvyššiu 

koncentráciu pobočkových sietí sú okres Krupina, Tvrdošín a okres Košice-okolie.  

 

 

Graf 5 Kartogram koncentrácie meranej pomocou Hallovho-Tidemanovho indexu 
Zdroj : Vlastné spracovanie  
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ZÁVER 

Problematika teritoriálneho rozmiestnenia a koncentrácie pobočkových sietí 

v okresoch je rozsiahlou a v slovenských podmienkach málo spracovávanou témou. Práca 

vo svojom texte priblížila teoretické základy týkajúce sa charakteristiky pobočiek, ich 

funkcií a trendov predaja bankových produktov prostredníctvom pobočkových sietí. Práca 

ďalej poskytla podrobný opis okresných faktorov ekonomického, sociodemografického, 

urbanizačného a technického charakteru a ich vplyvu na hustotu a koncentráciu 

pobočkových sietí v slovenskom bankovom sektore. Práca poukázala na skutočnosť, že aj 

napriek prudkému technologickému pokroku a digitalizácii bankových procesov, je 

pobočka aj naďalej hlavným distribučným kanálom predaja bankových produktov 

a poskytovania bankových služieb. V nadväznosti na tieto poznatky analytická časť práce 

skúmala hustotu a koncentráciu pobočkových sietí vo všetkých slovenských okresoch. Pri 

skúmaní hustoty a koncentrácie boli zohľadnené vybrané ekonomické, sociálno-

demografické, technologické a urbanizačné faktory.  

Prijaté delenie komerčných bánk a celková hustota pobočkových sietí zastúpená 

počtom pobočiek v okresoch poukázali na okresné disparity spôsobené rozdielne silným 

vplyvom okresných charakteristík. Následne pomocou korelačnej a regresnej analýzy bol 

kvantifikovaný vzťah a intenzita vplyvu týchto vytypovaných okresných faktorov na 

hustotu pobočiek v okresoch. Z výsledkov korelačnej analýzy vyplýva, že najviac 

korelovanými okresnými charakteristikami s počtom pobočkových sietí v jednotlivých 

okresoch sú priemerná mesačná nominálna mzda, stav trvale bývajúceho obyvateľstva, vek 

obyvateľstva a počet absolventov vysokých škôl. Silná priama lineárna súvislosť napovedá 

o zvyšujúcom sa počte pobočiek v okresoch zaznamenávajúcich rast týchto okresných 

charakteristík.  

Rôzny stupeň koncentrácie pobočiek v okresoch taktiež potvrdil existenciu 

okresných disparít a lokalizačné uprednostňovanie určitých okresov zo strany komerčných 

bánk. Zo zistení analytickej časti práce sú komerčné banky prioritne zamerané na okresy 

s možnosťami masívneho predaja bankových, resp. nebankových produktov pomocou 

cross-sellingu. Sú to okresy umožňujúce komerčným bankám vyššiu ziskovosť 

a efektívnosť predaja bankových produktov a služieb. Ako bolo uvedené vyššie v texte 

práce, jedná sa prevažne o okresy bratislavského, trnavského, trenčianskeho, nitrianskeho 

a banskobystrického regiónu. Vysoká koncentrácia obyvateľstva a hustá pobočková sieť 

v týchto regiónoch je podmiená predovšetkým dobrými ekonomickými podmienkami 
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v okrese, investičným a rozvojovým potenciálom regiónu, kvalitnou infraštruktúrou 

a celkovo lepšími možnosťami distribúcie bankových produktov a služieb. Naopak, 

v prípade vysokokoncentrovaných okresov charakteristických riedkou pobočkovou sieťou 

je možné uvažovať nízku konkurenciu spôsobenú určitými ekonomickými, či 

administratívnymi bariérami vstupu. V tomto prípade sú to poväčšine okresy južného 

a východného Slovenska.  

Úzka konexia pobočkového rozmiestnenia a individuálnych charakteristík okresov 

sa zintenzívňuje pri snahe komerčných bánk optimalizovať ich pobočkové siete. 

Zameraním svojej expanznej pobočkovej politiky do slabších oblastí by komerčné banky 

optimalizovali celkové teritoriálne rozmiestnenie svojich pobočkových sietí a zároveň 

pozitívne vplývali na rozvoj okresov pomocou znižovania miery nezamestnanosti, 

zvyšovania miezd a znižovania počtu obyvateľov migrujúcich do západných okresov ako 

centier ekonomickej sily krajiny. 

Z pohľadu optimalizácie pozitívnym výsledkom nebude výlučne plne 

optimalizované pobočkové rozmiestnenie, ale taktiež aj rast ziskovosti komerčných bánk 

podmienená vyšším dopytom a predajnosťou bankových produktov. Pri navrhovaní 

optimalizačných riešení je potrebné zohľadniť širší kontext, v ktorom sa komerčné banky 

pri hľadaní adekvátrnych riešení rozhodujú. Nezohľadnenie širších súvislosti s okresnými 

charakteristikami by sa prejavilo nekomplexným riešením vedúcim ku kontra-

produktívnym rozhodnutiam. Čiastočná optimalizácia pobočkových sietí v okresoch, ale 

nedostatočný dopyt po bankových produktoch a službách by viedol k finančným stratám na 

strane komerčných bánk.  

Vzhľadom na široký záber a prepojenosť skúmanej problematiky na iné oblasti 

hospodárskeho života spracovaná téma môže byť rozšírená v mnohých pohľadoch 

a poskytnúť ešte komplexnejší pohľad na skúmanú problematiku. Jednou z možností 

rozšírenia skúmanej problematiky je zahrnutie nebankových ekonomických subjektov 

poskytujúcich rôzne substitúty bankových produktov do dátovej vzorky. V tomto smere by 

bolo možné vzájomne komparovať lokalizačné preferencie, výšky úrokových sadzieb 

kvázi bankových produktov, poplatky za spracovanie a celkové možnosti čerpania.  

Väčšie zameranie sa možnosti cross-sellingu a vzájomného vzťahu medzi 

bankovým a poistným trhom je ďalším z možných rozšírení tejto práce. Prienik 

teritoriálneho rozmiestnenia pobočiek komerčných bánk a poisťovní by bol zaujímavou 

voľbou pre meranie a grafické zobrazenie celkovej hustoty a koncentrácie v bankovom 

sektore. Následné porovnanie výsledkov pod vplyvom rôznych faktorov všeobecného aj 
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individuálneho charakteru by poskytlo komplexnejší pohľad na vzájomné vzťahy medzi 

bankovým a poistným trhom. V tejto sfére existuje veľa ďalších možných spôsobov 

rozšírenia a doplnenia skúmanej problematiky. Z dôvodu malej rozpracovanosti skúmanej 

problematiky v akademickom svete, ako aj v záverečných prácach, práca prináša nový, 

nestranný pohľad na slovenský bankový sektor. 
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