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Dnes banka, zajtra digitálna firma  
 

Zrejme každý Slovák s e-mailovou schránkou sa už stal cieľom phishingu – kybernetického 

útoku, ktorý sa od neho pokúšal vymámiť údaje do internetového bankovníctva. 

Bezpečnostných rizík vo všeobecnosti pribúda, banky na ne upozorňujú klientov, nakupujú 

prostriedky elektronickej ochrany. V skutočnosti však investície do IT bezpečnosti tvoria 

menšiu časť ich výdavkov do ítečkovej infraštruktúry.  

Slovenské banky do IT ročne investujú desiatky miliónov eur. Presné číslo známe nie je, napríklad 

Národná banka Slovenska ho vyslovene nezisťuje. Ale napríklad direktor konzultačnej spoločnosti 

PwC Slovensko Pavol Adamec, ktorý v minulosti pôsobil aj ako IT stratég Slovenskej sporiteľne, 

hovorí, že ítečko je druhou-treťou najväčšou nákladovou položkou bánk. Závisí od profilu banky, 

veľkosti pobočkovej siete, orientácie na online kanály. Do čoho teda smeruje väčšina bankových IT 

rozpočtov? 

Spotrebiteľ sa mení 

Banky do IT investujú z viacerých dôvodov a za veľkou časťou z nich naozaj stoja ich klienti. Nie však 

v zmysle, že sa vždy nájdu nešťastníci, ktorí naletia phishingovým podvodníkom. Predovšetkým sa 

mení štruktúra populácie a očakávania ľudí, modely spotrebiteľského správania sú čoraz 

nepredvídateľnejšie, do života prudko zasahujú technológie, najmä internet a smartfóny. 

Malú ochutnávku toho, čo banky čaká, predstavoval nástup internetového bankovníctva. Za pol druha 

dekády sa z neho stal jeden z najvýznamnejších komunikačných kanálov. Podľa lanského globálneho 

prieskumu konzultačnej spoločnosti Accenture ho aspoň raz mesačne využíva 80 percent klientov 

bánk. Sú medzi nimi zástupcovia mladšej generácie, ale aj ľudia v strednom veku, ktorí si s internet 

bankingom pred rokmi stihli „potykať“. 

Medzičasom sa vzťah ľudí k bankám posúva na nový level. „Klient nepotrebuje banku. Potrebuje 

bývať, chce sa zabaviť. Skrátka, uspokojovať svoje potreby, ktoré si potrebuje odfinancovať. A jednou 

z možností je banka,“ vysvetľuje P. Adamec. Klient je menej lojálny, je zvyknutý hľadať najlepšiu 

ponuku, je menej trpezlivý, chce mať všetko poruke. 

Do hry tiež vstupuje konkurencia, s ktorou sa peňažné ústavy v predchádzajúcich dekádach nestretali. 

Objavili sa zásadné disruptívne inovácie, ktoré zaužívané obchodné modely postavili na hlavu a 

tradičných hráčov do pozoru. Napríklad PayPal zásadne zjednodušil finančné prevody. V súčasnosti 

má 162 miliónov aktívnych účtov, pôsobí vo viac než dvesto krajinách (viac, než je členov OSN) a 
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denne spracuje 11,5 milióna transakcií v hodnote 624 miliónov dolárov. Na celosvetovom obrate 

elektronického obchodovania sa podieľa jednou pätinou. 

Vydolovať hodnotu z dát 

Banka musí hľadať spôsoby, ako sa dostať do zmeneného hodnotového reťazca spotrebiteľa. Inými 

slovami, prichádzať s novými formami proaktívneho predaja svojich služieb. Nie je to ľahká, ale ani 

nerealizovateľná misia. Jedna z ciest sú partnerstvá s externými poskytovateľmi, napríklad 

internetovými obchodmi. Najnovšie sa banky spájajú s mobilnými operátormi v snahe nájsť 

obojstranne výhodný model využitia mobilu ako platobného prostriedku. 

Ďalšou cestou sú existujúce dáta o klientoch – o ich transakciách, preferenciách, príjmoch, výdavkoch. 

Z nich sa banky snažia pomocou analytických softvérových nástrojov a CRM softvérov vydolovať 

možné požiadavky toho-ktorého klienta. Vedia mu potom v reálnom čase ponúknuť na mieru šitú 

pôžičku alebo kreditnú kartu. Prípadne odhadnúť, že sa chystá odísť ku konkurencii. 

Vďaka rastúcemu využívaniu platobných kariet majú finančné domy informácie aj o klientoch iných 

bánk – zo svojich POS terminálov v obchodoch či na pumpách. Do analýzy môžu tiež zapojiť 

neštruktúrované údaje zo sociálnych sietí. Zdá sa, že dáta o klientovi začnú mať pre banku väčšiu 

hodnotu ako jeho peniaze. Vo výsledku sa banky čoraz viac menia na digitálne firmy. 

Online verzus kameň 

Digitalizácia pre banku znamená aj to, že sa púšťa do koordinovaného využívania viacerých 

obchodných kanálov. V brandži sa táto stratégia nazýva omnichannel. „Čoraz väčší počet klientov 

vyžaduje kontakt s bankou pomocou smartfónov a tabletov. To si vyžaduje technologické zmeny v 

konsolidácii dát a procesov v dosiaľ nevídanej miere,“ konštatuje biznis konzultant spoločnosti SAP 

Miroslav Červenka. 

Aj ítečkoví manažéri slovenských bánk potvrdzujú, že omnichannel patrí ku kľúčovým rozvojovým 

projektom v uplynulých rokoch a ostane ním aj v budúcnosti. Člen predstavenstva VÚB Peter Novák 

označuje nárast očakávaní klientov na nepretržitú dostupnosť a jednoduchosť používania bankových 

služieb za jeden z top faktorov ovplyvňujúcich ítečkové investície banky. V rámci stratégie 

omnichannelu sa v predstavenstvách bánk diskutuje aj o (ne)nahraditeľnosti siete kamenných 

pobočiek. Špekuluje sa, či ľuďom bude alebo nebude chýbať fyzický kontakt. Skúsenosti sú zatiaľ 

rozporuplné. V zahraničí pribúda projektov čisto internetových bánk. Naopak, na Slovensku chýbajúcu 

sieť kamenných pobočiek označujú analytici ako jeden z hlavných dôvodov strát online banky Zuno, 

ktorá je v súčasnosti na predaj. Tak či onak, aj čiastočný odklon od konceptu kamenných pobočiek si 

vyžiada veľké technologické investície. 

SEPA aj väčšie písmo 

Hoci rozvojové projekty typu omnichannel sú investične náročné, ešte vždy nemusia pohltiť najväčšiu 

časť ítečkového rozpočtu bánk. P. Adamec odhaduje, že viac než polovicu IT nákladov vynaložia 

slovenské bankové domy na udržanie prevádzky a na to, aby sa prispôsobili regulácii, novým 

zákonom a európskym smerniciam. 

Z tohto súdka bol aj projekt jednotného európskeho platobného systému (Single European Payments 

Area – SEPA). Pôvodne išlo o dobrovoľnú iniciatívu bánk, no keďže jej realizácia meškala, Európska 

komisia stratila trpezlivosť a prechod na nový systém administratívne nariadila. SEPA, ktorá funguje v 

ostrej prevádzke od 1. februára minulého roka, v hlavnej fáze zamestnávala stovky ľudí (najmä 

ítečkárov, ale nielen tých) a stála milióny eur investícií. Rozsahom a veľkosťou sa dá porovnať s 

prijímaním eura. 

Veľké dodatočné náklady na IT však vyvolávajú aj na pohľad kozmetické legislatívne zmeny, 

upozorňuje P. Adamec. Vlani sa takto novelou Občianskeho zákonníka upravila minimálna veľkosť 
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písma v spotrebiteľských zmluvách na 1,9 milimetra. Jej nedodržanie sa sankcionuje absolútnou 

neplatnosťou zmluvy, banky (a aj spoločnosti z iných sektorov) si ju preto netrúfli zanedbať. „Banky 

majú stovky formulárov. Museli ich redizajnovať, otestovať v IT systémoch, zabezpečiť ich masové 

vytlačenie či distribúciu na pobočky,“ vyratúva P. Adamec nákladové položky. 

Bankoví ítečkári očakávajú, že regulácia sa im bude o prácu starať aj v budúcnosti. Plánuje sa 

napríklad sprísnenie dohľadu nad ochranou spotrebiteľa, detailnejšie sledovanie plnenia kapitálových 

požiadaviek, ako aj zvýšené štatistické vykazovanie. 

V oblakoch a bez papierov 

IT oddelenie banky, podobne ako v podniky z iných sektorov, čoraz viac lavírujú medzi dvoma 

mlynskými kameňmi. Z jednej strany musia poskytovať podporu pre nové biznis modely a 

prispôsobovať sa regulačných novinkám. Z druhej strany zasa topmanažment tlačí na efektívnosť IT 

nákladov – aj preto, že konkurencia a regulácia ohryzuje príjmy spoločnosti. 

Väčšina slovenských bánk patrí do nadnárodných skupín s pôsobnosťou vo viacerých krajinách. V 

rámci nich sa snažia konsolidovať biznis procesy, ktoré sa napríklad z legislatívnych dôvodov 

vykonávajú rovnako. Alebo je pre skupinu výhodné, aby ich harmonizovala. 

Pri skupinovej konsolidácii ítečka sa k slovu dostávajú nové technológie, predovšetkým cloud. Banky 

pritom z podstaty biznisu patria k najkonzervatívnejším prijímateľom IT trendov. Už však chápu, že 

cloud môže byť z pohľadu celkových nákladov (TCO) vhodnou cestou. „Cloud sa nevyhýba ani 

Slovensku. Niektoré banky ho používajú napríklad pri správe personalistiky. Core aplikácie však zatiaľ 

do cloudu veľmi nepresúvajú,“ konštatuje expert SAP pre finančný sektor Petr Železník. 

Ďalším úsporným trendom je bezpapierová inštitúcia. Pri uzatváraní zmluvy nebude medzi klientom, 

pracovníkom pobočky a schvaľovateľom úveru obiehať množstvo dokumentov, ale všetko sa vybaví 

elektronicky. Zmluvu podpíše klient cez elektronickú čítačku alebo na displeji mobilu, info o schválení 

úveru mu príde esemeskou. „Ušetria sa tým náklady, zníži sa chybovosť, skráti čas potrebný na 

administratívu,“ vymenúva benefity P. Železník. 

Cloud a náhrada papierovej komunikácie pomáhajú nielen finančným výkazom bánk, ale aj novým 

obchodným modelom. Kvôli tým banky investujú aj do technológií in-memory spracovania dát. 

„Umožňujú analyzovať nadštandardne veľké objemy informácií v reálnom čase, čo banky využívajú na 

zefektívnenie riadenia rizík i lepšiemu zacieleniu marketingových ponúk,“ uzatvára M. Červenka. 

 

 


