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ABSTRACT:
Young people play a specifi c role in fi nancial institutions. Their role depends on the group, to which they fall into. 
The fi rst group are young people who have not established any commercial relationship with a bank yet. They are 
infl uenced by several factors arising from internal and external environments, in which young people exist. The 
second group are young people who are already customers of the bank. This group has the biggest fl uctuation. 
The aim of the research study is to analyze current issues and problems in communication of the banks with young 
people. The results of the survey indicate that most young people aged 15 to 24 have entered into a commercial 
relationship with the bank. This age group is by the selection of banks infl uenced by the views and experiences 
of parents.
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1  Úvod
 V posledn!ch desa"ro#iach dochádza k prudkému technologickému v!voju a vyu$ívaniu modern!ch infor-
ma#n!ch technológií. To má za následok rozvoj informa#nej spolo#nosti, ktorá získava obrovské mno$stvo infor-
mácií. Dnes sú informácie z poh%adu podnikate%sk!ch subjektov neodmyslite%nou sú#as"ou úspe&ného obchodu. 
Informa#n! tok sa zr!ch%uje a #asto dochádza k tomu, $e sa v tomto tempe skr!va preh%ad o aktivitách podniku. 
K%ú#ov!m úspechom v podnikaní u$ nie je len produkt alebo celkov! trhov! objem. Trendy dokazujú, $e v&etky 
aktivity sa musia prispôsobi" po$iadavkám zákazníka, ktoré zah'(a starostlivos" o zákazníka, vytváranie a udr$a-
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nie dlhodob!ch a blízkych väzieb. Riadenie vz"ahu so zákazníkmi priná&a nové poh%ady, spojené so starostlivos"ou 
o zákazníka. Podniky, ktoré riadia svoj styk so zákazníkom a vytvárajú dlhodob! vz"ah, majú vä#&iu &ancu uspie" 
na trhu ako tie podniky, ktoré sa na*alej primárne orientujú len na trh. 
 Hlavn!m cie%om príspevku je zisti", #i je v bankovom sektore v podmienkach Slovenskej republiky vhod-
ne nastavená marketingová komunikácia s orientáciou na mlad!ch %udí vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov. 
Pre naplnenie hlavného cie%a sme si stanovili nasledovné parciálne ciele:

 - teoretické vymedzenie problematiky z oblasti Customer relationship management (*alej len CRM),
 - anal!za sú#asného stavu CRM na základe existujúcich empirick!ch zistení,
 - anal!za prieskumov CRM doma aj v zahrani#í,
 - stav CRM v bankovom sektore,
 - realizácia v!skumu prostredníctvom dotazníka na vybranej vzorke mlad!ch %udí, zameraného na komuni-

káciu v bankovom sektore,
 - v!sledky v!skumu a diskusia,
 - zhodnotenie marketingovej komunikácie v bankovom sektore.

2  Teoretické v!chodiská a sú#asn! stav 
 rie&enej problematiky
 Pre lep&ie pochopenie rie&enej problematiky si musíme najprv vymedzi" pojem Customer relationship 
management, #o v preklade znamená riadenie vz"ahov so zákazníkmi. V praxi sa #asto stretávame so skratkou 
CRM.Oblas" CRM dop+(a, obohacuje a modifi kuje marketing ako vedu, ale aj ako praktickú disciplínu. 
 Riadiaci pracovníci pochopili u$ dávno, $e riadenie vz"ahov so zákazníkmi je jedna z nevyhnutn!ch aktivít. 
Práve preto sa otázka efektívneho riadenia vz"ahov so zákazníkmi stáva predmetom mnoh!ch podnikov!ch anal!z 
a diskusií.  Neexistuje v&eobecná defi nícia pojmu CRM, preto sa v domácej a zahrani#nej literatúre stretávame 
s viacer!mi defi níciami a názormi na CRM.
 Lesáková vo svojej publikácii defi nuje CRM ako: „nástroj, ktor! získava znalosti o individuálnych zákaz-
níkoch pre informa#n! systém podniku, spracováva ich a navrhuje ich vyu$itie s cie%om dosiahnu" obojstranne 
vy&&iu efektivitu transakcií.“1

 Pod%a Kotlera je to „proces zabezpe#ovania detailn!ch informácií o jednotliv!ch zákazníkoch a starostli-
vou koordináciou v&etk!ch sty#n!ch bodov, ktoré prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi, k maximalizácií vernos-
ti zákazníkov.“2

 Autor Wessling nechápe CRM ako novú fi lozofi u vo vz"ahu k zákazníkom, nepova$uje ju ani za v!zvu 
k zavedeniu prevratnej informa#nej technológie, nevolá ani po zmenách v základnom smerovaní zamestnancov 
a nie je ani novou metódou tzv. mana$mentu. Tvrdí v&ak, $e „ide o komplexnú metodiku vytvárania v!hodn!ch 
a ekonomicky prospe&n!ch vz"ahov so zákazníkmi s dôrazom na cielenú kvalifi káciu personálu s vyu$itím me-
tód sociálnej psychológie, integrácie a *al&om roz&írení sú#asnej technológie a tie$ na správnom nasmerovaní 
obchodn!ch procesov a v!menu hodnôt medzi organizáciou a zákazníkom.“3

 Pod%a Lehtinena „k%ú#ov!m aspektom CRM je vytvorenie takého vz"ahu so zákazníkom, ktor! bude siln! 
a prinesie podniku #o najvä#&iu hodnotu.“4

 ,al&í názor na CRM vyjadruje Dohnal, pod%a ktorého „CRM predstavuje cestu k zv!&eniu obratu a zis-
kovosti podniku prostredníctvom koordinácie, konsolidácie a prepojenia v&etk!ch kontaktov podniku s jeho zá-
kazníkmi, dodávate%mi, obchodn!mi partnermi a zamestnancami, #o integruje v&etky marketingové, obchodné 
a servisné aktivity.“5

1 LESÁKOVÁ, D. a kol.: Strategick! marketingov! mana$ment. Bratislava : Netri. 2004, s. 81.
2 KOTLER, P. – ARMSTRONG, G.: Marketing. Praha : Grada Publishing, 2004, s. 178.
3 WESSLING, H.: Aktivní vztah k zákazník-m pomocí CRM. Praha : Grada Publishing, 2003, s. 16.
4 LEHTINEN, J. R.: Aktivní CRM. .íuení vztah- se zákazníky. Praha : Grada Publishing, 2007, s. 36.
5 DOHNAL, J.: /ízení vztah- sa zákazníky. Praha : Grada Publishing , 2002, s. 38.

 V domácej odbornej literatúre sa stretávame s názorom Korau&a, $e „CRM predstavuje v sú#asnosti dlho-
dobú obchodnú stratégiu, ktorá zasahuje do v&etk!ch procesov, ktoré majú #oko%vek spolo#né s klientmi.“6

 V&etky uvedené defi nície, #i u$ z domácej alebo zahrani#nej literatúry, priná&ajú vlastné poh%ady na defi -
novanie CRM, ale so spolo#nou my&lienkou. V&etky názory kladú dôraz na vytváranie dlhodob!ch vz"ahov so zá-
kazníkmi, preto$e len tie mô$u vies" k zv!&eniu obratu a ziskovosti podniku. Zameriava sa na myslenie a správanie 
zákazníka. Ide o aktívnu tvorbu a udr$iavanie dlhodob!ch vz"ahov so zákazníkmi. Je to komplexná metodika na 
vytváranie prospe&n!ch a ekonomicky v!hodn!ch vz"ahov. Dôraz sa kladie aj na vysokú kvalifi káciu zamestnancov 
a skvalitnenie u$ existujúcich technológií a technick!ch prostriedkov .
 Modern! marketing u$ nezah'(a len „4P“, ale kladie dôraz na starostlivos" o zákazníkov, ktorá pod%a 
Chlebovského zah'(a:

 - trvalú aktualizáciu zákazníckych potrieb, motivácií a zvykov,
 - kvantifi káciu prínosov základn!ch funkcií CRM – marketingov!ch, predajn!ch a servisn!ch aktivít,
 - vyu$ívanie zákazníckych znalostí a skúseností pri inovácii ponúkan!ch produktov,
 - integráciu marketingu, predaja a zákazníckej podpory do jednotného celku,
 - vyu$ívanie modern!ch nástrojov umo$(ujúcich podporu zákazníckych potrieb a kvantifi káciu prínosov CRM,
 - trvalé udr$iavanie rovnováhy medzi marketingov!mi, predajn!mi a servisn!mi aktivitami s cie%om maxi-

malizácie zisku.7

2.1  Systém pre riadenie vz"ahov so zákazníkmi
 Informácie o jednotliv!ch spotrebite%och sa zbierajú a ukladajú v rôznych informa#n!ch systémoch. 
Do nich je mo$né kedyko%vek nahliadnu" a vyu$i" práve potrebné informácie. Tieto systémy sa lí&ia vyu$itím v!po#to-
vej techniky. Chlebovsk! vo svojej publikácii zora*uje informa#né systémy pod%a ich v!voja nasledovne (tabu%ka #. 1).

1. SYSTÉM PAPIEROVEJ DATABÁZY – KARTOTÉKA

Ide o najstar&í spôsob udr$iavania preh%adu o v&etk!ch aktivitách v súvislosti so zákazníkmi. Obchodník mal zvy#ajne &anón, v ktorom mal 
abecedne zoradené karty zákazníkov. Karta zákazníka obsahuje v&etky informácie a záznamy súvisiace s komunikáciou. Dnes sa mô$eme 
s fungujúcou kartotékou stretnú" u v&etk!ch lekároch – zdravotná karta pacienta.

V0HODY NEV0HODY

Je nezávisl! od v!po#tovej techniky. Nulová miera automatizácie #inností 
(ru#né  vyh%adávanie v databáze, ru#ná tvorba &tatistík, 

súhrnn!ch správ, opisovanie údajov).Umo$(uje jednoduché ukladanie dokumentov.

2. BALÍK PROGRAMOV OFFICE – ELEKTRONICKÁ KARTOTÉKA

Systém umo$(uje #iasto#nú automatizáciu niektor!ch procesov a #inností. Po vytvorení elektronickej databázy kontaktov sa jednoduch&ie 
vyp+(ajú &ablóny, tabu%ky, formuláre a doká$e upozorni" na dôle$ité termíny. Najbe$nej&ími pou$ívan!mi produktmi sú Microsof Offi ce alebo 
Lotus Smart Suite.

V0HODY NEV0HODY

Nízka obstarávacia cena (programy sú dnes 
nain&talované vo vä#&ine po#íta#ov). Zviazanos" v&etk!ch prevádzan!ch aktivít s u$ívate%om.

Zautomatizovanie naj#astej&ie opakujúcich sa #inností 
(vyp+(anie údajov do kolónky). Neponúka u$ívate%ovi správu dokumentov, 

analytické a &tatistické nástroje, 
zautomatizovanie tvorby súhrnn!ch správ.Vo%nos" usporiada" si *al&ie nevyhnutné procesy 

pod%a vlastného uvá$enia.

3. PROGRAMY PRE SPRÁVU KONTAKTOV A MANAGEMENT 1ASU

Doká$e dokonale automatizova" procesy vyp+(ania údajov a ich následné ukladanie do histórie. Ukladá nielen kontaktné údaje, ale aj dôle$ité 
obchodné informácie – ve%kos" fi rmy, dopytované produkty, objem nákupu a iné. V databáze je mo$né r!chlo a efektívne vyh%adáva" pod%a 
zvolen!ch kritérií. Systém vyu$íva &iroké väzby na *al&ie programy. Vyu$íva tabu%kov! procesor pre v!po#ty a e-mailov! program pre správu 
elektronickej po&ty.

6 KORAU), A.: Finan#n! marketing. Bratislava : Sprint, 2011, s. 162.
7 CHLEBOVSK0, V.: CRM – /ízení vztah- se zákazníky. Brno : Computer Press, 2005, s. 23.
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V0HODY NEV0HODY

Jednoduchos" obsluhy a údr$by.

Napriek mno$stvu v!hod, systém nie je technologick!m vrcholom 
v odbore.

Pre malé a stredné podniky sú optimálnym rie&ením 
v súvislosti so starostlivos"ou o zákazníkov.

Umo$(uje prístup viacer!ch u$ívate%ov k systému.

4. KOMPLEXNÉ CRM E-SYSTÉMY

Systém zah'(a v&etky &tyri základné moduly pre podporu CRM: Automatizácia predajn!ch #inností. Automatizácia marketingov!ch #inností, 
automatizácia servisn!ch #inností a zákazníckej podpory a elektronické obchodovanie. Tieto systémy sa uplat(ujú predov&etk!m v prípade 
ve%k!ch organizácií.

V0HODY NEV0HODY

Umo$(uje komunikáciu horizontálnu (napr. medzi obchodn!m 
a marketingov!m oddelením) a vertikálnu 

(napr. medzi nadriaden!m a podriaden!m).
Vysoká obstarávacia cena.

Umo$(uje analyzova" náklonnos" zákazníka k nákupu 
alebo sledovanie hodnoty zákazníka. Vy$aduje si dobre za&kolen!ch u$ívate%ov.

Systém sa dá upravi" do podoby, ktorá úplne vyhovuje 
fi remn!m procesom a po$adovanej komunikácii. Vy$aduje sa trvalá údr$ba systému.

Tabu!ka ".1: Historick# v#voj systému CRM

Zdroj: vlastné spracovanie pod!a CHLEBOVSK$, V.: CRM %ízení vzah& se zákazníky. 2005

 Ako u$ bolo vy&&ie spomenuté, noví, perspektívni zákazníci aj existujúci zákazníci znamenajú pre ka$d! 
podnik strategickú informáciu. Dnes internet predstavuje relatívne lacnú komunikáciu, v*aka ktorej sú vyspelé 
trhy prepojené, #o má za následok *al&í rast konkurencie. Firmy sa preto museli preorientova" z lokálnych trhov 
na trhy globálne. 

2.2  Prvky CRM
 CRM je tvoren! jednotliv!mi prvkami, ktoré spolu vytvárajú ucelen! systém potrebn! pre efektívne riade-
nie vz"ahov so zákazníkmi. CRM sa skladá z t!chto prvkov:

 - 2udia – zamestnanci podniku. Na znalostiach a schopnostiach zamestnancov zále$í ich schopnos" vyhovie" 
potrebám zákazníka. Nekvalifi kovaní zamestnanci mô$u u&kodi" nielen zákazníkovi, ale najmä spolo#nos-
ti. Nesta#í kvalifi kovan!ch zamestnancov len získa", ale treba ich znalosti a schopnosti aj *alej rozvíja".

 - Procesy – komunikácia a vybavovanie po$iadaviek zákazníkov musia ma" nastavené jasné procesy, popi-
sujúce sled jednotliv!ch #inností, ktoré je nutné vykona" vo vnútri podniku pre vybavenie po$iadaviek 
zákazníka, a to v #o mo$no najkrat&om #ase.

 - Technológia – ide o informa#nú technológiu podporujúcu a u%ah#ujúcu riadenie vz"ahov aj s vä#&ím 
mno$stvom zákazníkov. Technológiu, ktorá umo$(ujúce zdie%anie dát o zákazníkoch, ich jednoduché 
vyh%adávanie, triedenie a anal!zu.

 - Dáta – informácie o zákazníkoch. Preto, aby bola táto #innos" úspe&ná, je treba vedie", kedy a aké má 
zákazník prianie a v ten správny moment mu jeho prianie splni".

 Získané dáta je dobré pravidelne aktualizova". Nesta#í ma" len dostatok informácií, ale tie$ tieto informácie 
da" k dispozícii zodpovedn!m pracovníkom, ktorí sú v styku so zákazníkom, aby ich mohli v správny okamih vyu$i".
 Samotná implementácia CRM v podniku je najnáro#nej&ia fáza. Ide o spustenie celého kolobehu na seba 
nadväzujúcich #inností. Bez oh%adu na kvalitu dát a technológií, je ich funk#nos" závislá od %udí, ktorí s nimi pra-
cujú. Zamestnancov si je treba pre túto my&lienku získa". ,,Jednotlivé prvky CRM musia by" vzájomne prepojené 
za ú#elom získania maximálneho ú$itku z ka$dého kontaktu so zákazníkom.“8

8 WESSLING, H.: Aktivní vztah k zákazník-m pomocí CRM. Praha : Grada Publishing, 2003, s. 56.

2.3  Úrovne CRM
 Rozsiahly záber #inností riadenia vz"ahov so zákazníkmi mo$no v&eobecne rozdeli" na tri úrovne:

1. Strategická úrove( CRM – CRM je chápané ako jadro fi remnej stratégie, ktorá je zameraná na starostli-
vos" o zákazníkov. Zov&eobec(uje postupy riadenia vz"ahov so zákazníkmi. Stratégia je zameraná na rast 
a udr$anie v!nosn!ch zákazníkov. 

2. Operatívna úrove( CRM – je zameraná na zlep&enie #inností spojen!ch s priamym kontaktom so zákazní-
kom. Rôzne CRM softwarové aplikácie umo$(ujú zlep&enie funkcií marketingu, predaja a slu$ieb. V praxi 
existuje mnoho softwarov!ch rie&ení, v ktor!ch sa uchovávajú informácie o v&etk!ch jednotliv!ch pria-
mych jednaniach so zákazníkom a ich obsah je mo$né zdie%a" medzi oddeleniami podniku, najmä marke-
tingov!m, oddelením obchodu a slu$ieb zákazníkom.9

3. Analytická úrove( CRM – je zameraná na anal!zu zákazníckych dát a ich vyu$itie pre *al&ie strategické 
rozhodnutia, ako sú napríklad tvorba cien, návrh marketingovej kampane a podobne.

2.4 Prínosy CRM
 CRM nie je podmienkou pre úspech v&etk!ch spolo#ností. Stále existuje mnoho produktov, pri ktor!ch 
bude v$dy rozhodujúcim faktorom pre kúpu cena. Ide o produkty najmä koncovej spotreby a %ahko dostupného 
tovaru. Zákazníci, ktorí tieto produkty kupujú, nestoja o vz"ah k spolo#nosti, ktorá im produkt predáva, porov-
návajú len ú$itok, ktor! im kúpa produktu prinesie s cenou, ktorú za( zaplatia. Cie%om spolo#nosti, ktorá CRM 
vyu$íva neb!va v prvom rade skvalitnenie starostlivosti o zákazníkov. Ich hlavn!m cie%om je dosiahnutie, #o naj-
vä#&ieho zisku. Spolo#nos", ktorá CRM u$ pou$íva, dosahuje zisk prostredníctvom zv!&enia príjmov zo styku so 
zákazníkmi, cielenou starostlivos"ou o správneho zákazníka a najmä v správny #as. Je preto treba vedie" správne 
identifi kova" zákazníkov, ktorí spolo#nosti priná&ajú prospech, a ktorí vedia oceni" zv!&enú starostlivos" zo strany 
spolo#nosti. Teda prospech nemo$no chápa" len ako vy&&í príjem z predaja, preto$e v niektor!ch prípadoch mô$e 
ís" aj o zv!&enie referencií, ktoré vhodnou starostlivos"ou o zákazníka mô$eme získa". CRM nám prostredníctvom 
kvalitn!ch dát ponúka vhodn! nástroj, ako #o najlep&ie zákazníkov identifi kova".

2.4.1  V!hody CRM
 V sú#asnosti dochádza k nárastu pou$ívania systémov CRM. Je to aj v*aka situácii na globálnych trhoch. 
Ten donútil fi rmy zameriava" sa na riadenie vz"ahov so zákazníkmi. Spotrebitelia si mô$u jednoduch&ie porovna" 
ceny na internete a zmeni" plán od koho nakupova" z minúty na minútu s minimálnymi nákladmi. Namiesto sprá-
vania sa k zákazníkovi ako k zdroju príjmov sa teraz podniky pozerajú na spotrebite%ov ako na dlhodobé aktíva, 
o ktoré sa treba stara", napríklad pomocou CRM.
 V!hody pou$ívania CRM sú nesporné. Medzi najdôle$itej&ie v!hody jednozna#ne patrí:

 - identifi kácia k%ú#ov!ch zákazníkov,
 - detailn! profi l klienta na základe uchovávania histórie komunikácie, ponúk, nákupov, objednávok a kon-

taktov servisu,
 - ponuka produktov prispôsoben!ch individuálnym po$iadavkám zákazníkov na základe dokonalej znalosti 

ich potrieb,
 - zv!&enie efektívnosti marketingovej kampane,
 - skrátenie predajného cyklu,
 - budovanie lojality zákazníkov,
 - celkové zní$enie nákladov a zv!&enie efektivity starostlivosti o zákazníkov,

9 BUTTLE, F.: Customer Relationship Management : Concept and Tools. Amsterdam : Elsevier, 2004.
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 - spokojn! zákazník neuva$uje o odchode ku konkurencii,
 - schopnos" lep&ie preda" svoje produkty a slu$by,
 - optimalizácia nákladov na komunikáciu so zákazníkmi.

 Pomocou CRM informa#n!ch systémov majú mana$éri predajn!ch oddelení mo$nos" sledova" efektivitu prá-
ce jednotliv!ch pracovníkov, ale aj problémy, ktoré vnímajú zákazníci. Umo$(uje vytváranie unifi kovan!ch postupov 
predaja (ktoré vytvárajú skúsení a úspe&ní predajcovia) pre za#ínajúcich predajcov, #o ur!ch%uje ich zapracovanie sa. 
T!m, $e sú informácie o zákazníkovi ulo$ené v databáze, vie predajca presne a r!chlo reagova" na jeho po$iadavky, 
s"a$nosti a je tak isto mo$né sa na základe rôznych dát a poh%adom na tieto dáta dosta" k informáciám o správaní sa 
daného zákazníka. CRM nie je ur#en! ani tak na zvy&ovanie po#tu zákazníkov, ako na zvy&ovanie spokojnosti u$ 
získan!ch zákazníkov (aj ke* sa tieto dve veci nevylu#ujú, preto$e spokojn! zákazník mô$e privies" *al&ieho zákaz-
níka). Vyu$íva sa a darí sa mu teda hlavne na pres!ten!ch trhoch, kde spokojnos" zákazníka je na prvom mieste.10

2.4.2   Nev!hody CRM
 V súvislosti s riadením vz"ahov s klientmi bánk (ale aj v in!ch podnikate%sk!ch subjektoch) je potrebné 
spomenú" aj niektoré nev!hody (problémy), ktoré sa v praxi mô$u vyskytnú". Pod%a Musovej medzi nev!hody, 
s ktor!mi sa stretávame v praxi, patrí:

 - CRM sa neimplementuje ako komplexn! systém a vyu$íva sa skôr ako nástroj predaja, nesústre*uje sa 
dostato#ne na zákazníka a jeho potreby. 1asto sa CRM zu$uje na softwarové vybavenie, informácie sa síce 
zbierajú, ukladajú, v mnoh!ch prípadoch aj analyzujú, av&ak v!stupy anal!z sa následne nevyu$ívajú pri 
marketingov!ch aktivitách, predaji, vytváraní vz"ahov so zákazníkmi;

 - problémy s informáciami, ktoré b!vajú nedostato#ne podrobné, neaktuálne, roztrie&tené, ulo$ené v #iast-
kov!ch vzájomne nepreviazan!ch systémoch;

 - bezpe#nos" a ochrana osobn!ch údajov klientov a s t!m súvisiace dostato#né zabezpe#enie databáz, vyu-
$ívanie rôznych bezpe#nostn!ch predmetov, monitorovanie prístupu k informáciám, v prípade bánk je to 
udr$iavanie bankového tajomstva;11

 - potreba investícií do implementácie systému CRM;
 - potreba dôkladnej anal!zy zákazníckeho portfólia;
 - dlhotrvajúca implementácia CRM;
 - potreba zmeny myslenia pracovníkov fi rmy v závislosti od CRM.

 V dôsledku zvy&ovania konkurencie v prostredí komer#nej banky a s poklesom vernosti klientov rastú 
náklady na komunikáciu s existujúcimi klientmi, ale aj na získanie nov!ch.

2.5  Znalos" klientskych dát
 Ka$d! bankov! dom si uvedomuje, $e klienti sú to najcennej&ie, #o majú a bez nich by nemali komu po-
skytova" slu$by a nemal by im kto za tieto slu$by plati". Preto sa sna$ia stara" sa o svojich klientov a prispôsobujú 
im aj produktovú ponuku. Potrebujú v&ak získa" a udr$a" klientske informácie aktuálne a presné. Aby sme mohli 
#o najlep&ie pozna" klienta, musíme získa" komplexn! obraz zákazníka a jeho správania. To je ve%mi dôle$itá pod-
mienka. 1asto sa stáva, $e klient dostane ponuku na najrôznej&ie produkty, ktoré sú pre(ho nezaujímavé. T!m 
sú znehodnocované prostriedky, ktoré sú vynalo$ené na skvalitnenie kontaktn!ch dát. Pod%a Lhotskej podmienky 
úspe&ného obchodu spo#ívajú v oslovení správneho #loveka, v správny #as s ponukou, ktorá bude uspokojova" 
jeho aktuálnu potrebu. Tieto podmienky nazna#uje schéma #. 1.

10 IT Solution4you. [online]. [cit. 2011-04-08]. Dostupné na: <http://www.its4you.sk/crm/>
11 MUSOVÁ, Z.: Riadenie vz"ahov so zákazníkmi ako inovatívny prístup k mana$mentu fi nan#nej in&titúcie. [online]. [cit. 2011-04-
09]. Dostupné na: <http://www.derivat.sk/fi les/fsn%202010/Musovova.doc>

Schéma ". 1: Podmienky úspe'ného obchodu

Zdroj: Vlastné spracovanie pod!a LHOTSKÁ, K. a kol., 2010, s. 34.

 Kvalitné kontaktné údaje sú základn!m prvkom úspe&ného riadenia vz"ahu so zákazníkom. Dôle$ité je aj 
správne a vhodné pou$itie t!chto dát. V praxi sa stáva, $e niektoré informácie o klientoch jednoducho ch!bajú. 
Niektoré informácie je mo$né získa" s vyu$itím intern!ch dát, iné je mo$né získa" ich prostredníctvom in!ch 
zdrojov. Informácie, ktoré sa jednoducho získa" nedajú, sa musia #o najpresnej&ie odhadnú". Získa" informácie 
v&ak nesta#í. V nadväznosti na ich získanie je nutné s nimi vykonáva" konkrétne #innosti, ktoré sú v neustálom 
kolobehu:

- získavanie informácií,
- porozumenie informáciám,
- správne vyu$itie informácií,
- aktualizácia a spres(ovanie dát.

Získané informácie mô$eme potom pou$i" v rôznych oblastiach:
 - akvizície,12

 - x-sell,13

 - kampane,
 - contact management,14

 - retencia,15

 - prevencia podvodu,
 - balí#ky produktov.

 O klienta súperia nielen obchodníci, ale aj fi nan#né in&titúcie. Usilujú sa klientov získa", poskytova" im 
slu$by, stara" sa o nich, nie#o z nich vy"a$i" a v neposlednom rade sa sna$ia ich vlastni". V&etky tieto #innosti 
znamenajú pre banky náklad. Boja sa, $e získané kontakty mô$u strati" a tak prís" o mo$nos" získa" budúceho 
potenciálneho klienta. Preto je ve%mi dôle$ité, aby sa vo vnútri fi rmy stanovili pravidlá, kto a ak!m spôsobom bude 
spravova" a *alej poskytova" klientske dáta. 

2.6 Tvorba a rozvoj vz"ahov so zákazníkmi 
  v bankovom sektore
 V&etci, ktorí ponúkajú produkty a slu$by, by si mali polo$i" otázku, ako si získa" a udr$a" zákazníkov 
v sú#asnom tvrdom konkuren#nom boji. Hlavnou úlohou marketingu vz"ahov je identifi kova", vytvori", udr$iava", 
obsiahnu" a v prípade potreby ukon#i" vz"ahy so zákazníkmi tak, aby boli naplnené ciele t!kajúce sa ekonomic-
k!ch a in!ch parametrov v&etk!ch zú#astnen!ch strán. 
 Vä#&ina bánk oslovuje klientov &tandardn!mi produktmi a slu$bami. Dôsledkom toho je, $e rozdiely v po-
nukách jednotliv!ch konkuren#n!ch subjektov sú zanedbate%né a rozhodovacím kritériom sa tak #asto stáva cena. 
V!sledkom je, $e banky musia zv!&i" svoje marketingové náklady na získanie #i udr$anie si zákazníka. Takéto 
náklady sú zna#ne vysoké. 

12 Získavanie nového klienta – obchodník má o klientovi len základné informácie.
13 Generick! cross-sell, získavanie nového klienta – obchodník má o klientovi omnoho viac informácií.
14 Získavanie nového klienta prostredníctvom e-mailu, listu, telefónom.
15 Sledovanie klientskeho správania sa nastavením istého &tandardu a následné sledovanie odch!lok.
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 Práve v bankovom sektore by mal by" kladen! dôraz na individuálny prístup a poznanie klienta, preto$e len 
vybudovanie si kvalitného vz"ahu s ním znamená istú bariéru proti prechodu ku konkurencii. Len spokojn! klient 
tvorí potenciál pre úspe&n! cross-selling. 
 V rámci zefektívnenia nákladov v oblasti fi nan#n!ch trhov je dôle$ité ma" o klientovi relevantné a dôverné 
informácie, na základe ktor!ch mu bude ponúknut! adekvátny produkt, ktor! vyhovuje jeho o#akávaniam a po$ia-
davkám. Banky by sa nemali sústredi" len na získanie nov!ch klientov, ale mali by sa usilova" aj udr$a" si sú#asn!ch. 
Prostriedkom by mali by" benefi ty, akcie, odmeny, kde klient mô$e cíti" príslu&nos" k danej in&titúcii. T!m by sa 
e&te podporili a preh+bili vz"ahy medzi klientom a bankou.
 Proklientsky orientované fi nan#né in&titúcie v sú#asnosti poskytujú slu$by v prostredí tvrdej konkurencie 
a pou$ívajú v&etky mo$né prostriedky na to, aby dôkladnej&ie spoznali svojich klientov (sú#asn!ch a potenciál-
nych) a vyrovnali sa tak s nov!mi úlohami, ktoré im z toho vypl!vajú.16

 Tradi#ne predstavujú vz"ahy so zákazníkom pomyseln! trojuholník, ktorého vrcholy je mo$né pomenova" 
– zákazník, spolo#nos" a produkt. Tieto vz"ahy zobrazuje schéma #. 2. Jeden z t!chto vrcholov sa spravidla zdôraz-
(uje. Napríklad schopnosti a znalosti spolo#nosti, ktorá je orientovaná na produkt, kulminujú práve v produkte 
a organiza#n! model sa vytvára okolo produktu. Takáto spolo#nos" je #asto ozna#ovaná ako spolo#nos" orientova-
ná na produkt.
 Spolo#nos" orientovaná na zákazníka pozerá na svoju #innos" z h%adiska zákazníka. V takejto spolo#nos-
ti má ka$d! zákazník k dispozícii svoju kontaktnú osobu, ktorá dohliada na vzájomn! vz"ah medzi zákazníkom 
a spolo#nos"ou.

zákazník

      spoloþnosĢ produkt 

vzĢah so 
zákazníkom 

Schéma ".2: (truktúra vz)ahov so zákazníkmi

Zdroj: VACULÍK, J. – KRUPPA M., 2006, s. 58.

2.7 O#akávanie mlad!ch klientov 
  od komer#n!ch bánk
 
 V roku 2010 sa po &tvrt!krát v 1eskej republike konala sú"a$ s názvom „Ideálna banka“, v rámci ktorej 
mali mladí %udia, &tudenti stredn!ch a vysok!ch &kôl, vyjadri" svoj názor na tému „starostlivos" o klienta a prístup 
k zákazníkovi“. Svoj názor vtedy vyjadrilo 143 &tudentov prostredníctvom prác a video projektov. )tudenti pri 
rie&ení danej problematiky vychádzali predov&etk!m zo svojich vlastn!ch skúseností.
 Z názorov &tudentov vypl!va, $e nerozumejú mnoh!m termínom a nevedeli si preto predstavi", #o to mô$e 
znamena". Preto by uvítali, aby banky poskytovali dostato#ne zrozumite%né informácie aj pre laikov, &tudentov.
 ,al&ie po$iadavky, ktoré vyslovili dopytovaní &tudenti sa t!kali otváracích hodín po#as obed(aj&ej prestáv-
ky, po$adujú viac bankomatov alebo dokonca vy$adujú pravidelné stretnutia s top mana$mentom.17

 Sú"a$iaci vo svojich úvahách navrhovali aj spestrenie prostredia bankov!ch pobo#iek, ktoré by mali navo-
di" uvo%nenej&iu atmosféru a zárove( spríjemni" #akanie klientov. Ako *alej mesa#ník Bankovnictví uvádza, #eskí 
&tudenti by okrem letáku s produktmi banky napríklad uvítali dennú tla# a #asopisy rôznych druhov. 

16 MEDVE,, J. – KOVÁ1OVÁ, Z.: Finan#n! a bankov! marketing. Bratislava : SPRINT, 2003, s. 153.
17 Niektoré stredné &koly na Slovensku po#as predmetu náuka o spolo#nosti organizujú stretnutia s mana$mentom banky, 
kde prostredníctvom interaktívneho rozhovoru získavajú potrebné informácie o fungovaní banky a poskytovaní slu$ieb.

 V!bavou pobo#iek by pod%a nich mal by" tie$ automat na nápoje, kde by sa mohli klienti zadarmo ob#er-
stvi"18 alebo napríklad detsk! kútik, kam by mohli rodi#ia odlo$i" svoje deti.19

 Zaujímav! nápad ponúkla &tudentka, ktorá navrhuje vyu$i" ve%ké #akacie priestory napríklad na v!stavu 
diel za#ínajúcich umelcov, #ím by sa #akanie spríjemnilo a mladí umelci by mali vä#&iu &ancu, $e sa o ich dielach 
dozvie aj &ir&ia verejnos". 
 Pod%a vyjadrenia Martina Ková3a z Po&tovní spo3itelny, &tudenti #asto navrhovali vylep&enia, ktoré sú u$ 
zavedené alebo ich majú v pláne.20

 Na Slovensku sa podobná &túdia zatia% nerealizovala. Je v&ak potrebné, aby sme poznali aj názory mlad!ch 
slovensk!ch sú#asn!ch alebo potenciálnych klientov bánk na sú#asn! stav v bankovom sektore v podmienkach 
Slovenskej republiky. A$ ke* budú banky pozna" svojich klientov, len vtedy mô$u pou$íva" takú marketingovú ko-
munikáciu, ktorá by zní$ila nielen vysokú fl uktuáciu, ale prostredníctvom nej by získala aj nov!ch, mlad!ch klientov.

3 Metodika práce a formulácia problému
 )pecifi ckou skupinou klientov vo fi nan#n!ch in&titúciách, konkrétne v bankovom sektore, sú mladí %udia, 
&tudenti, vo veku do 15 do 24 rokov. Prvú podskupinu tvoria mladí, ktorí e&te nemajú s bankou $iadny obchodn! 
vz"ah. Tí sú toti$ pri v!bere banky ovplyvnení viacer!mi faktormi, ktoré vypl!vajú z interného a externého prostredia, 
v ktorom mladí %udia existujú. Druhú podskupinu tvoria mladí, ktorí sú u$ klientmi niektorej banky. Práve pri tejto 
skupine klientov sa stretávame s najvä#&ou fl uktuáciou. Tá je #asto ovplyvnená aj nevhodnou komunikáciou so strany 
banky. Pokia% by vedeli banky správne pristupova" k tejto skupine klientov, #asom by s nimi vybudovali dôvern!, 
lojálny a najmä dlhodob! vz"ah, ktor! by bol prínosom pre obe strany. Ak!m spôsobom sa teda mladí %udia správajú 
v bankovom sektore a ak!m spôsobom sa správajú bankové domy k nim? 1o od seba navzájom o#akávajú?
 Nájs" optimálne rie&enie nie je jednoduché. Strana ponuky sa stáva diferencovanej&ia a &peciálnej&ia 
a strana dopytu sa stretáva s nov!m typom zákazníka, ktor! je informovanej&í, kritickej&í, sebavedomej&í a nene-
chá sa %ahko ovplyvni" v&adeprítomnou reklamou.
 Vytvorenie dokonalého vz"ahu so zákazníkom, jeho integrácia a interaktivita do vzájomn!ch vz"ahov je 
dôle$it!m predpokladom dosiahnutia lojálnosti zákazníka. 
 Vo v!skumnej &túdii sme si stanovili dve kvantifi kované pracovné hypotézy; v!chodiskové v!roky, tzv. pre-
misy, ktor!ch pravdivos" verifi kujeme prostredníctvom &tatistick!ch metód. 

H1: So stúpajúcim vekom mlad#ch !udí sa menia faktory, ktoré ich ovplyv*ujú pri v#bere banky.
H2: Ak mlad# "lovek e'te nie je klientom banky, uvítal by mo+nos) náv'tevy zamestnanca banky v 'kole.

 Pre naplnenie cie%a v!skumnej &túdie z metodického h%adiska sme zvolili nasledovn! postup. Pri defi nova-
ní pojmov riadenia vz"ahov so zákazníkmi pou$ijeme indukciu, ktorú chápeme ako poznávací postup od jednotli-
vého k v&eobecnému. 
 Metódu anal!zy pou$ijeme aj pri zis"ovaní sú#asného stavu rie&enej problematiky doma aj v zahrani#í. 
Prieskum na vybranej vzorke mlad!ch %udí bol realizovan! prostredníctvom dotazníkovej metódy. Dotazník je 
najpou$ívanej&ia technika prieskumu, ktor! je spojen! so &tatistickou procedúrou. Práve ten verifi kuje nami sta-
novené &tatistické pracovné hypotézy. 
 Objekt skúmania tvorí základ pre vlastn! empirick! v!skum. Objektom ná&ho skúmania bol retail, kon-
krétne mladí %udia, &tudenti vo veku od 15 do 24 rokov. Tento segment klientov bol zvolen! z dôvodu, $e mladí 
%udia sú pre banky ve%mi perspektívni. Vä#&ina bánk uprednost(uje &tudentov pred mlad!mi %u*mi, ktorí u$ pra-
cujú alebo sú nezamestnaní. Predpokladajú toti$, $e stredo&koláci a neskôr vysoko&koláci budú ma" v budúcnosti 
vy&&í príjem ako %udia s ni$&ím vzdelaním a mali by pre banku v budúcnosti predstavova" aj vy&&í prínos. 

18 Na Slovensku vä#&ie pobo#ky bánk najmä v letn!ch mesiacoch zabezpe#ujú pre klientov pitn! re$im prostredníctvom automatov 
na #istú vodu.
19 Tatra banka na Slovensku túto formu starostlivosti o klientov vyu$íva u$ nieko%ko rokov.
20 Kol. autorov: Ideální banka o#ima #esk!ch student-. In: Bankovníctví. ISSN 1212-4273, 2011. ro#. 44, #. 1, s. 40.
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 Preto sú ochotné do nich viac investova". Snaha získa" mlad!ch, prvoklientov, im zvä#&a vychádza. 
Ich udr$anie je v&ak u$ náro#nej&í proces, ktor! si vy$aduje vhodnú komunika#nú stratégiu, doplnenú systémo-
vou podporou. 
 Dotazník bol distribuovan! osobne, preto uva$ujeme so 100% návratnos"ou. Náhodn!m v!berom sme 
oslovili 400 &tudentov na náhodne vybran!ch stredn!ch a vysok!ch &kolách a v uliciach miest v stredoslovenskom 
kraji. Dotazník tvorili otázky, ktoré boli pridelené do jednotliv!ch tematick!ch okruhov. Posledn! okruh otázok 
tvorili demografi cké údaje dopytovan!ch.
 Prostredníctvom dotazníka sme, okrem iného, zis"ovali, ak! je podiel &tudentov, ktorí majú obchodn! 
vz"ah s bankou a #o ich pri jej v!bere ovplyvnilo alebo ich e&te len pri v!bere ovplyvní. 
 Nako%ko sme po$adovali, aby prieskum vykazoval vy&&iu validitu, pracovali sme s v!berovou vzorkou 
400 respondentov. Tú by sme stanovili na základe &tatistick!ch v!po#tov, ktoré vychádzali z pilotného dotazníka, 
ktor! bol realizovan! medzi 50 respondentmi.
 Dotazník medzi 50 &tudentmi ukázal, $e 34 z nich má obchodn! vz"ah s bankou. V!sledky dotazníka 
v &túdii sme chceli pozna" s presnos"ou +/- 0,05 a vy$adovali sme 95,5 % spo%ahlivos" odhadovaného intervalu. 
Na základe zisten!ch údajov z pilotného dotazníka sme vypo#ítali ve%kos" vzorky pod%a nasledujúceho matematic-
ko-&tatistického vz"ahu21:

1- Į/2 alebo E 1- Į/2  kde [1]

H alebo E (e) – prípustné rozpätie ch!b
1- н/2 – po$adovan! interval spo%ahlivosti
s (н) – &tandardná odch!lka

 Matematickou úpravou uvedeného vz"ahu sme ur#ili rozsah v!berového súboru nasledovn!m vz"ahom:

 [2] 

 Rovnicu sme pou$ili na stanovenie rozsahu vzorky, preto$e sme potrebovali ur#i" podiel základného súbo-
ru. )tandardnú odch!lku podielu sme vyjadrili nasledovn!m matematick!m vz"ahom:

 , kde [3]

p – podiel znaku.

 Po dosadení #íseln!ch údajov do matematick!ch vzorcov [1], [2] a [3] sme vypo#ítali ve%kos" vzorky na 338 
&tudentov. Pre dôveryhodnos" v!skumnej &túdie sme uva$ovali so vzorkou 400 mlad!ch %udí vo veku 15 a$ 24 rokov.

4  Zhodnotenie v!sledkov dotazníka
 Zber údajov prostredníctvom dotazníkovej metódy sme realizovali v mesiacoch október – november roku 
2011 na stredn!ch a vysok!ch &kolách a v uliciach miest v stredoslovenskom kraji.
 Ako sme u$ spomínali, prieskumu sa zú#astnilo 400 respondentov. Z toho 135 op!tan!ch tvorili mu$i 
(33,75 %) a 265 $eny (66,25 %). Toto &tatistické rozdelenie respondentov pod%a pohlavia znázor(uje tabu%ka #. 
2 a graf #. 1.

21 RICHTEROVÁ, K. a kol.: Kapitoly z marketingového v!skumu. Bratislava : Ekonóm. 1999, s. 87.

POHLAVIE PO1ET %

Mu$ 135 33,75 %

4ena 265 66,25 %

Spolu 400 100,00%

Tabu!ka ".2: Rozdelenie respondentov pod!a pohlavia

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu

Graf ". 1: Rozdelenie respondentov pod!a pohlavia

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu

 Z h%adiska vekovej kategórie mladí %udia vo veku od 19 do 21 rokov tvorili najvä#&iu #as" respondentov, 
a$ 45,40 %. Pomerne rovnaké zastúpenie z h%adiska vekovej kategórie boli respondenti vo veku 15 – 18 rokov 
24,75 % a vo veku od 22 – 24 rokov 29,75 %. Tento fakt je znázornen! v tabu%ke #. 3 a v nasledujúcom grafe #.2. 

VEKOVÁ KATEGÓRIA PO1ET %

15 – 18 rokov 99 24,75 %

19 – 21 rokov 182 45,50 %

22 – 24 rokov 119 29,75 %

Spolu 400 100,00%

Tabu!ka ". 3: Respondenti pod!a vekovej kategórie

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu

Graf ". 2: Respondenti pod!a vekovej kategórie

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu

 Z h%adiska vzdelanostnej &truktúry bolo zlo$enie respondentov nasledovné. Vä#&ina op!tan!ch mala 
ukon#enú strednú &kolu s maturitou (63,25 %). Tu mô$eme predpoklada", $e ide najmä o &tudentov vysok!ch 
&kôl, preto$e prieskum bol realizovan! aj na vysok!ch &kolách. Len 4 % zo v&etk!ch op!tan!ch má ukon#ené vzde-
lanie bez maturity. 24,50 % op!tan!ch má základné vzdelanie. Túto #as" tvoria preva$ne stredo&koláci. 7,75 % 
respondentov malo ukon#ené vysoko&kolské vzdelanie I. stup(a a vysoko&kolské vzdelanie II. stup(a malo ukon-
#ené len 0,50 %. Toto pomerne nízke percento je spôsobené t!m, $e mladí %udia vo vekovej kategórii 22 – 24 
rokov e&te &tudujú na druhom stupni vysoko&kolského &túdia (vi* tabu%ka #. 4, graf #. 3).
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VZDELANIE PO1ET %

Základné 98 24,50 %

Stredná &kola bez maturity 16 4,00 %

Stredná &kola s maturitou 253 63,25 %

Vysoko&kolské vzdelanie I. stup(a 31 7,75 %

Vysoko&kolské vzdelanie II. stup(a 2 0,50 %

Spolu 400 100,00%

Tabu!ka ". 4: Vzdelanostná 'truktúra respondentov

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu

Graf ".3: Vzdelanostná 'truktúra respondentov

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu

 Na základe v!sledkov z prieskumu (tabu%ka #. 5, graf #.4) mô$eme skon&tatova", $e a$ takmer 80 % zo 
v&etk!ch respondentov sú u$ klientmi niektorej komer#nej banky. Z toho 36,48 % tvoria mu$i a 63,52 % sú $eny. 
Len 20,50 % op!tan!ch e&te nie je klientom $iadnej banky z toho 23,17 % tvoria mu$i a 76,83 % $eny. Práve táto 
skupina mlad!ch %udí, ktorí e&te nie sú klientmi, predstavuje pre banky v!znamn! potenciál.

POHLAVIE
JE KLIENT BANKY NIE JE KLIENT BANKY

PO1ET % PO1ET %

Mu$ 116 36,48 % 19 23,17 %

4ena 202 63,52 % 63 76,83 %

Spolu 318 100,00 % 82 100,00 %

Tabu!ka ". 5: Obchodné záväzky klientov vo"i banke z h!adiska pohlavia

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu

Graf ". 4: Obchodné záväzky klientov vo"i banke

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu

 Interné a externé prostredie, ktor!m je #lovek obklopen!, ho ovplyv(uje pri jednotliv!ch rozhodnutiach. 
Rovnako je to aj pri v!bere banky. Na otázku, #o ich ovplyv(uje pri v!bere banky, mladí respondenti odpovedali 
v 45,63 % jednozna#ne, $e sú to odporú#ania a skúsenosti rodi#ov. 20,26 % sa rozhoduje pod%a vlastného uvá-
$enia, *alej mlad!ch ovplyv(ujú fi nan#né anal!zy (13,51 %) a len 11,53 % odpovedalo, $e ich ovplyvní reklama, 
billboardy, letáky a ostatná marketingová komunikácia (tabu%ka #. 6, graf #. 7). Tu sa ponúka otázka, #i sú marke-
tingové aktivity na mlad!ch %udí nastavené správne.

 Medzi iné faktory mladí zaradili napríklad: dostupnos" pobo#iek, v!hodnos" poskytovan!ch slu$ieb, pro-
duktov, promptnos", mil! personál, fi nan#n! poradca a iné.

FAKTORY PO1ET %

TV reklama, bilboardy, letáky, internet,... 70 11,53 %

Odporú#ania a skúsenosti rodi#ov 277 45,63 %

Odporú#ania a skúsenosti kamarátov 43 7,08 %

Vlastné rozhodnutia 123 20,26 %

Finan#né anal!zy a v!ro#né správy 82 13,51 %

Iné 12 1,98 %

Tabu!ka ". 6: Faktory ovplyv*ujúce mlad#ch !udí pri v#bere banky

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu

 

Graf ". 5: Faktory ovplyv*ujúce mlad#ch !udí pri v#bere banky

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu

 Samozrejme, faktory, ktoré ovplyv(ujú mlad!ch %udí sa lí&ia pod%a vekovej kategórie. Práve pri tejto kon-
tingen#nej tabu%ke mô$eme verifi kova" nami stanovenú hypotézu, ktorá znie: 

H1: Predpokladáme, +e so stúpajúcim vekom mlad#ch !udí sa menia faktory, ktoré ich ovplyv*ujú pri v#bere banky.

 Ako vypl!va z tabu%ky #. 7, #ím bol respondent star&í, t!m ho menej ovplyv(uje akáko%vek marketingová komu-
nikácia zo strany banky. Ako *alej znázor(uje tabu%ka, rodi#ia zostávajú stále siln!m faktorom, ktor! sa v!raznou mie-
rou podpisuje pri v!bere banky. Je v&ak zaujímavé, $e #ím sú respondenti star&í, t!m dajú viac na názory a skúsenosti 
svojich kamarátov. Rovnako sa potvrdilo, $e mladí %udia vo vekovej kategórii 22 a$ 24 rokov majú u$ viac skúseností 
a vä#&í preh%ad ako ni$&ie vekové kategórie, preto sa rozhodujú na základe vlastn!ch rozhodnutí. Finan#né anal!zy 
a v!ro#né správy zostávajú na rovnakej úrovni pri v&etk!ch vekov!ch kategóriách. Medzi iné faktory, ktoré ovplyv(ujú 
mlad!ch respondentov pri v!bere banky, patria najmä fi nan#ní poradcovia, dôle$it! faktor je aj dostupnos" pobo#iek, 
poplatková politika a preto$e ide o mlad!ch %udí, dôle$itú úlohu zohrávajú aj &tudentské v!hody a poskytované slu$by.
 Na základe uvedeného mô$eme H1 potvrdi".

VEK 15-18 ROKOV 19-21 ROKOV 22-24 ROKOV

TV reklama, billboardy, letáky, internet,... 14,83 % 13,77 % 5,11 %

Odporú#ania a skúsenosti rodi#ov 52,90 % 42,03 % 44,89 %

Odporú#ania a skúsenosti kamarátov 5,81 % 6,16 % 9,66 %

Vlastné rozhodnutia 15,48 % 21,74 % 22,16 %

Finan#né anal!zy a v!ro#né správy 10,32 % 14,86 % 14,20 %

Iné 0,65 % 1,45 % 3,98 %

Tabu!ka ". 7: Faktory ovplyv*ujúce mlad#ch !udí pri v#bere banky z h!adiska vekovej kategórie

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu
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Graf ". 6: Faktory ovplyv*ujúce mlad#ch !udí pri v#bere banky z h!adiska vekovej kategórie

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu

 Banky pou$ívajú rôzne formy marketingovej komunikácie. Niektoré vo vä#&ej miere, niektoré v men&ej. 
Dôle$itou sú#as"ou tejto komunikácie sú aj akvizície zo strany banky, ktorú vykonávajú jednotliví zamestnanci 
banky. 1asto majú tieto akvizície pozitívny charakter a ich úspe&nos" je ve%mi %ahko merate%ná.
 Práve H2 sa zameriava na akvizície, konkrétne na náv&tevy zamestnanca banky v &kole.

H2: Predpokladáme, +e ak mlad# "lovek e'te nie je klientom banky, uvítal by mo+nos) náv'tevy zamestnanca 
banky v 'kole.

 Na základe uveden!ch v!sledkov z prieskumu znázornen!ch v tabu%ke #. 8 a grafe #. 7 mô$eme potvrdi", 
$e nami stanoven! predpoklad sa potvrdil, preto$e a$ 58,54 % z respondentov, ktorí e&te nie sú klientmi bánk, 
by uvítalo mo$nos" náv&tevy zamestnanca banky v &kole.

NÁV)TEVA ZAMESTNANCA BANKY V )KOLE PO1ET %

Áno, mali sme s ním besedu v rámci vzdelávacieho procesu 6 7,32 %

Áno, rozprával v&ak iba on a informoval nás o produktoch vybranej banky 6 7,32 %

Nie, ale túto mo$nos" by som uvítal/a 48 58,54 %

Nie, nemyslím, $e je to potrebné 22 26,83 %

Spolu 82 100,00%

Tabu!ka ".8: Náv'teva zamestnanca banky v 'kole

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu

Graf ". 7: Náv'teva zamestnanca banky v 'kole

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu

Zhrnutie poznatkov z prieskumu
 Na základe v!sledkov z dotazníka mô$eme skon&tatova", $e takmer 80 % respondentov vo veku od 15 do 24 
má uzavret! obchodn! vz"ah s bankou. Pri jej v!bere ich najviac ovplyv(uje okolie, v ktorom vyrastali a stoto$(ujú sa 
s názormi svojich rodi#ov. ,alej mô$eme skon&tatova", $e prebiehajúce reklamné kampane nemajú vysokú úspe&-
nos" medzi mlad!mi %u*mi, preto$e sa rozhodujú najmä pod%a rodi#ovsk!ch rád a usmernení. So zvy&ujúcim sa ve-
kom respondentov dokonca záujem o tieto formy marketingovej komunikácie klesá. Je preto dôle$ité, aby tento fakt 
banky zapracovali do svojich marketingov!ch aktivít a zamerali svoju marketingovú komunikáciu na rodi#ov, ktorí 
ako primárny faktor ovplyv(ujú svoje deti, mlad!ch %udí, ktorí majú záujem uzatvori" obchodn! vz"ah s bankou.
 Získané v!sledky z dotazníka nazna#ujú, $e zo strany bánk nie je vhodne nastavená komunika#ná stratégia 
orientovaná na mlad!ch %udí. Je preto úlohou bánk túto komunikáciu zhodnoti" a navrhnú" takú stratégiu, ktorá 
by pomohla nielen pri získavaní nov!ch mlad!ch klientov, ale aj pri ich starostlivosti a udr$aní ich záujmu a lojality.
 Sledované &tatistické v!sledky ukázali, $e takmer 20 % respondentov nemá uzavret! obchodn! vz"ah 
s bankou, t. j. nemá otvoren! osobn! ú#et alebo sporenie, ktoré by aktívne vyu$ívali. Pre banky to znamená ur#it! 
impulz ako získa" klientov, ako si ich udr$a", ako sa o nich stara", aby si udr$ali #o najdlh&ie ich lojalitu.
 Pre fi nan#né domy je podstatná informácia, #i sú pri v!bere ovplyvnení rodi#mi, kamarátmi alebo reklama-
mi. Práve toto poznanie tvorí základ pre tvorbu efektívnej komunika#nej stratégie vo vz"ahu ku klientom.
 Hypotéza H1 (So stúpajúcim vekom mlad!ch %udí sa menia faktory, ktoré ich ovplyv(ujú pri v!bere ban-
ky.) bola potvrdená.
 Hypotéza H2 (Ak mlad! #lovek e&te nie je klientom banky, uvítal by mo$nos" náv&tevy zamestnanca banky 
v &kole.) sa tie$ potvrdila, preto$e a$ 58 % mlad!ch %udí, ktorí e&te nemajú uzatvoren! obchodn! vz"ah s bankou, 
by túto mo$nos" privítali.

5  Záver
 V sú#asnom tvrdom konkuren#nom prostredí u$ nesta#í orientova" sa len na produkt #i cenu. Rozho-
dujúcim faktorom sa stáva spôsob komunikácie, akou doká$e svojich potenciálnych klientov získa", udr$a", ale 
#asto aj strati". 
 V!raznú úlohu pri správnej komunikácii zohráva aj systém, ktor! túto komunikáciu podporuje. 1oraz 
viac podnikov, ktoré chcú zví"azi" v konkuren#nom boji, sa orientuje na systém riadenia vz"ahov so zákazníkmi. 
Ten pomáha nielen pri zbere, triedení a uskladnení informácií, ale hlavne je dôle$it!m nástrojom pri vyu$ívaní 
t!chto informácií.
 Najmä bankové domy vyu$ívajú vo ve%kej miere systém pre riadenie vz"ahov so zákazníkmi. V*aka tomu 
sa im darí nielen udr$iava" si klientsku základ(u, ale ju aj roz&irova". Je to dôle$ité obzvlá&" pri &pecifi ck!ch sku-
pinách klientov, ako sú napríklad mladí %udia. Faktorov, ktoré ich ovplyv(ujú, je nieko%ko a vychádzajú predo-
v&etk!m z prostredia, v ktorom $ijú. 
 Potreby bánk sú jednozna#né. Noví klienti, zni$ovanie klientskej fl uktuácie a dosahovanie zisku. O#aká-
vajú, $e tieto potreby sa naplnia aj vhodn!m nastavením komunika#nej stratégie. Na druhej strane mladí klienti 
o#akávajú od bánk takú komunikáciu a prístup, kde by cítili, $e sú pre banku dôle$ití, jedine#ní a $e sa o nich bez-
v!hradne stará. V takomto prípade klienti nepoci"ujú potrebu odís" ku konkurencii. Banky pokladajú o#akávania 
za racionálne, pokia% sa vyu$ívajú v&etky dostupné informácie. Tie mô$u zbiera", spracúva" a vyu$íva" prostred-
níctvom vhodne nastaveného systému riadenia so zákazníkmi. V sú#asnosti ka$dá banka disponuje spomenut!m 
systémom, ale v takom re$ime, aby #o najviac kopíroval a nap+(al ich potreby a po$iadavky. Nevyhnutnou po$ia-
davkou na CRM systém je aj prepojenos" s ostatn!mi intern!mi #i extern!mi bankov!mi systémami.
 Dôle$ité je aj rozpozna", ktoré faktory sú dôle$ité pre mlad!ch %udí, a pod%a toho vypracova" marketin-
govú komunikáciu tak, aby oslovila #o najviac potenciálnych klientov, resp. aby dokázala zní$i", v sú#asnosti po-
merne vysokú, fl uktuáciu v bankovom sektore. Na základe prieskumu, ktor! bol realizovan! na jese( roku 2011, 
mô$eme odporu#i" koncipovanie marketingovej komunikácie tak, aby bola primárne orientovaná na mlad!ch %udí 
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so sekundárnym vplyvom na ich rodi#ov, ktorí sú dôle$it!m #inite%om pri ovplyv(ovaní mlad!ch %udí pri v!bere 
banky. Úlohou banky by malo by" podchyti" tieto faktory a vpl!va" na ne tak, aby primárne získali nov!ch klientov 
a sekundárne zvy&ovali ich lojalitu. Jedn!m z nástrojov ako získa" nov!ch klientov, prípadne si udr$a" ich lojalitu, 
by mala by" spolupráca banky so vzdelávacími in&titúciami prostredníctvom akvizícií a participácií na eduka#nom 
procese. V rámci tejto aktivity by sa zvy&ovala nielen fi nan#ná gramotnos" mlad!ch %udí, ale aj povedomie o fun-
govaní fi nan#ného sektora v globálnom meradle. Banky by prostredníctvom tejto aktivity oslovovali mlad!ch %udí, 
komunikovali by s nimi a získavali spätnú väzbu, ktorá by neskôr vyústila do obchodného vz"ahu. Samozrejme, 
banka by musela vytvori" podmienky vz"ahu tak, aby boli akceptovate%né a v!hodné pre mlad!ch %udí a sú#asne 
pre banku. 
 Predmetn! prieskum na#rtol otázky marketingovej komunikácie v podmienkach Slovenskej republiky so 
zrete%om na mlad!ch %udí. Prieskum bol realizovan! v &kolách, v bankách a v uliciach miest a obcí v stredoslo-
venskom kraji. Predpokladáme v&ak, $e ak by bol prieskum realizovan! v rámci celého Slovenska, zaznamenali 
by sme ur#ité odch!lky najmä vo faktoroch, ktoré ovplyv(ujú mlad!ch %udí pri v!bere banky. Taktie$ o#akávame 
diametrálny rozdiel v odpovediach medzi v!chodn!m a západn!m Slovenskom, kde je odli&ná nielen ekonomická 
úrove( obyvate%stva, ale aj ich mentalita, zvyky a tradície. Preto nemô$eme v!sledky s ur#itos"ou generalizova" na 
celé Slovensko.
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