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ÚVOD 

V súčasnom, neustále rastúcom a rozvíjajúcom sa konkurenčnom prostredí, získanie 

výhodnej pozície na bankovom trhu naberá čoraz viac na význame. Bankovníctvo patrí 

medzi odvetvia s najvyššou dynamikou rozvoja, ktorá vyplýva z potreby neustále sa 

prispôsobovať požiadavkám klienta. Banky na slovenskom trhu ponúkajú široké portfólio 

produktov, čím sa pre ne stáva prilákanie potenciálnych klientov a udržanie stálych klientov 

veľkou výzvou.  

Z tohto dôvodu sme v rámci Študentskej vedeckej aktivity vytvorili prácu, cieľom 

ktorej je navrhnúť pre banku projekt, ktorý prinesie na trh inovatívny produkt. Ten umožní 

komerčnej banke získať nových klientov a upevniť vzťah s existujúcimi klientmi. 

Navrhovaný inovatívny produkt spočíva v spojení modifikovaného Geocachingu (hľadanie 

skrytej úlohy) s bonifikáciou zo strany komerčnej banky. Pri spracúvaní tejto úlohy 

využijeme pomôcku „ONE-PAGER“. 

Marketingová stratégia Slovenskej sporiteľne, a.s. je založená na elektronickej 

platforme George, ktorá je implementovaná vo všetkých súčastiach finančnej skupiny Erste 

a teda aj v Slovenskej sporiteľni, a.s. Prostredníctvom nášho projektu  nazvaného „Spoznaj 

Slovensko s Georgeom od Slovenskej sporiteľne, a. s.“ chceme osloviť nie len študentov, 

ale aj širokú verejnosť so snahou získať nových a odmeniť verných klientov, projektom 

chceme tiež a prispieť k rozvoju cestovného ruchu na Slovensku a v neposlednom rade 

chceme tiež prispieť k podpore zdravého životného štýlu. Keďže platformu George využíva 

v Slovenskej sporiteľni, a.s.už viac ako trištvrte milióna klientov, práve Slovenská 

sporiteľňa, a. s. je pre náš projekt tou najvhodnejšou voľbou pre aplikáciu nášho projektu. 
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1. Cieľ ŠVA 

Cieľom ŠVA „Spoznaj Slovensko s Georgeom od Slovenskej sporiteľne, a. s.“ je 

navrhnúť pre banku projekt, ktorý prinesie na trh inovatívny produkt, ktorý umožní 

komerčnej banke získať nových klientov a upevniť vzťah s existujúcimi klientmi. 

Navrhovaný inovatívny produkt spočíva v spojení modifikovaného Geocachingu (hľadanie 

skrytej úlohy) s bonifikáciou zo strany komerčnej banky. Pri riešení celkového cieľa je 

potrebné vyriešiť čiastkové ciele:  

1. technicky zabezpečiť realizáciu projektu tak, aby sa využil technologický potenciál 

banky i zákazníkov a zákazníci nemohli obchádzať pravidlá, 

2. prostredníctvom profesionálneho one-pagera, ktorý je využívaný v bankovej praxi, 

zhodnotiť prínosy nového produktu pre banku, klientov, vyhodnotiť náklady na 

marketing, stanoviť časový rámec projektu atď. 

 

Najväčší potenciál z hľadiska potenciálnych klientov vidíme u študentov a mladých ľudí, 

avšak s daným projektom oslovíme nie len ich, ale aj širokú verejnosť, pretože nikdy neviete, 

kto sa chytí a veku sa medze nekladú. Myšlienka nášho projektu je zameraná okrem zvýšenia 

záujmu o otvorenie nových účtov v Slovenskej sporiteľni, a.s. aj na podporu rozvoja 

cestovného ruchu na Slovensku a na rozvíjanie zdravého životného štýlu. Ponúkame 

možnosť získania primeraných odmien, čo považujeme za správnu motiváciu, aby 

potenciálni záujemcovia navštívili a vytvorili si účet práve v Slovenskej sporiteľni, a.s.. 

 

2. Zabezpečenie projektu 

Určite sa pýtate, akým spôsobom to všetko chceme zabezpečiť? Odpoveď je 

jednoduchá – geocaching (keškovanie). Ide o aktivitu, ktorá spočíva v hľadaní skrytého 

objektu, o ktorom sú známe len jeho geografické súradnice. Miesto úkrytu sa nazýva „cache“ 

alebo „keška“, ktorá je umiestnená na zaujímavých a voľne prístupných miestach kdekoľvek 

po svete. Kešku zvyčajne tvorí vodotesná krabička so zápisníkom (logbook) a rôznymi 

predmetmi. Po jej nájdení sa nálezca zapíše do zápisníka a „poklad“ z krabičky si môže vziať 

len v prípade, že ho vymení za nejaký vlastný predmet pre ďalších nálezcov. Krabičku 

následne zamaskuje na pôvodné miesto a po návrate domov spraví na oficiálnej stránke zápis 

o jej nájdení. Zábava je obvykle spojená s úlohami, riešením ktorých je získanie súradníc 
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cieľa, alebo s poznávaním okolitej krajiny, či miestnych pamätihodností. Všetko, čo je 

potrebné, je prístup na internet a chuť objavovať (www.kesky.cz). 

Geocaching je úzko prepojený s cestovným ruchom, pretože sa jedná o voľnočasovú 

aktivitu, v rámci ktorej sa geocacheri stávajú turistami – návštevníkmi určitej destinácie, čiže 

účastníkmi cestovného ruchu. Tak, ako si turisti vyberajú cieľové destinácie na základe 

určitých predpokladov, tak si aj geocacher vyberá kešku, ktorú chce uloviť. Buď si vyberie 

konkrétnu kešku, na základe čoho navštívi určitú lokalitu, alebo si najprv vyberie lokalitu, 

krajinu, mesto, pamiatku, a následne hľadá prislúchajúcu kešku (Formánková, Vágner, 

2012). 

 

Prečo práve geocaching? 

Pre tých, ktorí geocaching nepoznajú, sa môže táto aktivita zdať neatraktívna, či 

nudná. Avšak po svete behá čoraz viac ľudí, ktorí sa naháňajú za pokladom, hoci je ten 

ukrytý poklad v keške často v podobe figúrky z Kinder vajca, alebo iných drobných, 

bezcenných predmetov. 

Oficiálna stránka Geocaching.com uvádza pár číselných faktov, ktoré dokážu 

presvedčiť, že keškovanie je tou správnou voľbou, ako osloviť širokú verejnosť, pretože: 

 Existuje viac ako 3 milióny aktívnych kešiek po celom svete; 

 Kešky sú ukryté v 191 krajinách na všetkých siedmich kontinentoch (dokonca aj na 

Antarktíde); 

 Od začiatku hry v roku 2000 bolo zaevidovaných viac ako 642 miliónov záznamov 

o nájdení kešky („Found it“) a zúčastnení sa eventu („Event Attended“); 

 V súčasnosti existuje viac ako 361 tisíc vlastníkov kešky; 

 Geochacheri sa zhromažďujú na viac ako 36 tisícoch podujatiach ročne, kde zdieľajú 

svoje zážitky; 

 Po celom svete je viac ako 200 geocachingových organizácií; 

 Oficiálna stránka www.geocaching.com je preložená do 24 jazykov a jej aplikácie 

pre Android a iOS sú preložené do viac ako 20 jazykov (www.geocaching.com). 

 

V súčasnosti je na Slovensku ukrytých viac ako 14 tisíc kešiek a ich počet neustále 

rastie. Spomedzi všetkých slovenských krajov sa najviac kešiek nachádza v Žilinskom kraji, 

kde ich bolo v roku 2017 ukrytých celkovo 2 491. Prvá keška, ktorá bola na Slovensku 

založená, sa nazýva „Mokré nohy“. Je umiestnená v Tatranskej Lomnici už od 6. júla 2001, 
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pričom je ešte stále aktívna. Najčastejšie hľadanou keškou s počtom „logov“ (záznamov 

o nájdení) 5 857 je keška s názvom „Čumil – man at work“ v Bratislavskom Starom meste 

(Buček, 2017). 

Na základe toho, že geocaching vo svete čím ďalej, tým viac podporuje turizmus, na 

Slovensku ešte taký populárny nie je. Práve preto sme sa rozhodli skombinovať kešky s 

atraktívnymi výhrami od Slovenskej sporiteľne, a. s., ktoré vylákajú ľudí do terénu, čím 

podporia náš cestovný ruch a zároveň prilákajú do banky nových klientov. 

Využitie geocachingu na marketingové účely prináša množstvo výhod. Poprednými 

vlastnosťami sú flexibilnosť a schopnosť poskytnúť rýchlu spätnú väzbu, vďaka čomu sa 

dajú výhry v keškách prispôsobiť aktuálnym trendom, sezóne, či preferenciám „pátračov“. 

Hľadanie pokladov nepodlieha žiadnemu časovému obmedzeniu, čím sa stáva prínosným 

nie len z krátkodobého, ale aj dlhodobého časového hľadiska. Navyše, využitie tejto aktivity 

v rámci bankového sektora zároveň pridá aj na atraktivite bankových produktov. 

 

3. Realizácia projektu  

Náš projekt je možné realizovať niekoľkými spôsobmi založenými na 

princípe geocaching-u. Nový bankový produkt by bol spojený s touto aktivitou, ktorá 

spočíva v hľadaní miesta, o ktorom sú známe len jeho geografické súradnice. Miesta – 

„kešky“, resp. ,,body záujmu“ vyhľadávané používateľom/klientom pomocou aplikácie 

podľa získaných GPS súradníc, budú umiestňované na zaujímavých a voľne prístupných 

miestach nielen po celom Slovensku, ale aj v ostatných krajinách, v ktorých má Erste Group 

svoje pobočky. Získavanie GPS súradníc bude podmienené vyriešením úloh, napr. vo forme 

otázok (kvízu) z geografie, histórie a pod. Vyhľadávanie bodov záujmu bude spojené 

s atraktívnymi odmenami od Slovenskej sporiteľne, ktoré prehĺbia vzťahy existujúcich 

klientov s bankou, prilákajú nových klientov a zároveň podporia cestovný ruch. Naša 

inovácia má potenciál konkurenčnej výhody, pretože ostatné inštitúcie na finančnom trhu 

neponúkajú porovnateľnú možnosť fyzického zapojenia svojich klientov do vzťahu 

s bankou. 

3.1. Variant č. 1 – spolupráca s www.geocaching.com 

Prvou možnosťou, ako by mohla Slovenská sporiteľňa, a. s. zrealizovať náš nápad, 

je spolupráca s oficiálnou geocachingovou stránkou www.geocaching.com, na ktorej sa 
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vytvorí účet pre klientov banky. Prihlasovacie údaje by existujúci klienti obdržali na 

požiadanie a noví klienti by ich získali pri podpise zmluvy, napríklad o založení účtu 

v Slovenskej sporiteľni. Po prihlásení do účtu a získaní súradníc si ich klient bude môcť 

stiahnuť do aplikácie Mapy vo svojom smartfóne a vydať sa na výlet, ktorého cieľom bude 

bod záujmu. Na tomto mieste bude umiestnená špeciálna keška obsahujúca QR kód, ktorý 

klient naskenuje a nahrá do svojho účtu na stránke geocaching.com. Za každý takto objavený 

QR kód bude klient adekvátne odmenený. V tomto prípade nebude mať banka dodatočné 

náklady na vytvorenie a spravovanie mapy, pretože sa o to postará už spomínaná oficiálna 

stránka www.geocaching.com. 

Problémom pri realizácii môžu byť samotné QR kódy. Ak predpokladáme, že budú 

vytlačené na papieri a voľne umiestnené v bode záujmu, môže dôjsť k ich poškodeniu, alebo 

sa môže stať, že ich niekto odstráni z geografickej polohy, na ktorej by sa mali nachádzať. 

Najzásadnejší problém vidíme však v tom, že ak sa čo i len jeden klient rozhodne QR kód 

odfotiť a „zavesiť“ na internet, bude mať k nemu prístup každý bez toho, aby navštívil 

miesto jeho umiestnenia.  

3.2. Variant č. 2 – vytvorenie aplikácie 

Kvôli vyššie uvedeným problémom pri realizácii sa nám ako lepšie riešenie javí 

vytvorenie aplikácie, ktorá by zamedzila podvádzaniu zo strany klientov. Aplikácia by 

nebola náročná na vývoj, nakoľko stačí, aby obsahovala čítačku QR kódov, aby bola 

prepojená s mapami, GPS anténou a George-om v smart zariadení, pričom nie je potrebné 

ani zložité grafické prostredie. Po získaní údajov od banky a prihlásení do aplikácie dostane 

klient prístup k zoznamu GPS súradníc, ktorých získanie a navštívenie bude ohodnotené 

určitým počtom kreditov podľa náročnosti terénu, v ktorom sa bude bod záujmu nachádzať. 

Získanie GPS súradníc bude podmienené vyriešením rôznych typov úloh. Typ úlohy a počet 

kreditov bude vždy dopredu zobrazený, aby používateľ videl úroveň náročnosti, ale GPS 

súradnice a názov bodu záujmu sa zobrazia až po správnom vyriešení úlohy. 

Na jednoduchom obrázku môžeme vidieť prostredie aplikácie pred a po vyriešení 

úlohy, ktorou bola v tomto prípade modelová otázka: „Som známy ako sídlo uhorských 

kráľov. Vďaka svojmu nádvoriu ma považujú za najväčší hrad v Európe. Ktorý hrad som?“. 
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Obrázok 1 Prostredie aplikácie 

Prameň: Vlastné spracovanie 

 

Otázok, ktoré sa budú týkať konkrétneho miesta bude viacero a budú náhodne 

generované pre každého používateľa, aby sa čo najdlhšie zabránilo opakovaniu otázok. Typy 

úlohy, ktoré sprístupnia GPS súradnice a názov bodu záujmu môžu byť naozaj veľa, nakoľko 

v súčasnosti existuje veľký počet graficky jednoduchých hier, ktoré by sa mohli integrovať 

do prostredia aplikácie.  

Po príchode na GPS súradnice, ktoré klient získal vyriešením úlohy, otvorí a spustí 

vyhľadávanie polohy, aby si aplikácia potvrdila, že sa smartfón nachádza v bode záujmu 

(Spišský hrad), na ktorom sa bude nachádzať QR kód, ktorý klient naskenuje do aplikácie. 

Najpodstatnejšie však je zabezpečiť overenie, že sa klient naozaj nachádza na určenom 

mieste, keďže GPS poloha a QR kód nie sú toho zárukou. 

 

 

Obrázok 2 Prostredie aplikácie 

Prameň: Vlastné spracovanie 

 

Overenie identity by bolo najpresnejšie pomocou polohy SIM karty klienta 

v telefóne, ale tento údaj je veľmi citlivý a disponujú ním iba mobilní operátori. Riešenie 

vidíme v overovaní prostredníctvom platieb cez terminál umiestnený v bode záujmu. Ak 

klient zaplatí platobnou kartou napr. za vstupné na Spišský hrad, bude môcť túto platbu, 

ktorá bude v zozname platieb v George-ovi, spárovať s ,,našou“ aplikáciou. Tým sa 

dosiahne, že aplikácia bude mať istotu, že klient navštívil miesto a zaslúži si získať kredity. 

Úloha GPS súradnice Bod záujmu Počet kreditov

Otázka  -  - 10

Úloha GPS súradnice Bod záujmu Počet kreditov

✔
48°59’58.000″ N, 

20°46’3.000″ E
Spišský hrad 10

Pred vyriešením:

Po vyriešení:

Poloha QR kód Overenie identity
Vyhľadávanie Scan Spáruj platbu

Poloha QR kód Overenie identity
✔ 012019.jpeg Platba č. 123XY

Pred:

Po:
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Body záujmu v ktorých nebude možné overenie identity cez platobný terminál budú 

ohodnotené výrazne nižším počtom kreditov. Identitu bude možné overiť aj prostredníctvom 

bankomatu, stačí, aby sa bankomat nachádzal v okruhu napr. 1 km od GPS súradníc a klient 

si z neho vybral najnižšiu možnú čiastku hotovosti, príp. realizoval dobitie kreditu. Na 

základe výberu z bankomatu z blízkeho okolia GPS súradníc mu bude pripísaný 

dvojnásobok kreditov, ktoré by získal len naskenovaním QR kódu a potvrdením polohy 

miesta záujmu. Softvér bankomatov na takýchto miestach môže byť náležite upravený tak, 

aby si klient nemusel vyberať peniaze, či dobíjať kredit – do menu v bankomate sa doplní 

možnosť overenia identity a pod. 

Aplikácia by obsahovala aj zoznam odmien v limitovanom množstve, ktoré by klient 

mohol získať výmenou za kredity. Ceny by mohli mať podobu vstupeniek na podujatia, ktoré 

sponzoruje Slovenská sporiteľňa, ale aj hotovosti, či iných benefitov pre klientov Slovenskej 

sporiteľne, a. s. Získanie hotovosti by však bolo podmienené napríklad dosiahnutím určitého 

počtu kreditov. Ak by klient mal na svojom konte povedzme 100 kreditov, mohol by sa 

rozhodnúť, či ich vymení za vstupenky na podujatia alebo za hotovosť. Výška hotovosti, 

ktorú by banka pripísala klientovi na účet nebude závisieť len od počtu kreditov na konte, 

ale aj od úrovne používateľa. Úroveň používateľa by aplikácia vyhodnocovala podľa 

rôznych faktorov. Jedným z faktorov by mohol byť počet transakcií, ktoré klient realizuje 

prostredníctvom platobnej karty za určite obdobie (napr. týždeň) a pod. Čím lepšia by bola 

úroveň, tým by klient obdržal viac prostriedkov na účet. Úroveň 1 by znamenala, že pri 

určovaní, koľko € sa klientovi pripíše na účet, sa použije napr. koeficient 10 – ak má klient 

na účte 100 kreditov, tak sa tento počet vydelí 10 a výsledok sa pripíše na účet (100/10 = 10 

€). S rastúcou úrovňou sa bude tento koeficient znižovať a klient tak môže získať viac €. 

Okrem lístkov, či hotovosti bude môcť používateľ získať aj zníženie úrokovej sadzby pri 

úveroch, čí zvýšenie úrokovej sadzby pri vkladoch na účet a pod. Táto možnosť výberu bude 

prístupná len pre používateľov aplikácie, ktorí budú mať najvyšší počet kreditov v rámci 

Slovenska, prípade jednotlivých samosprávnych krajov, či miest (napr. prvých 10 

v rebríčku). V aplikácií bude aj rebríček používateľov, aby mohli vidieť svoje umiestnenie 

medzi ostatnými klientami. V rebríčku bude každý klient označený kódom, aby sa 

zabezpečila ochrana osobných údajov.  

Aplikácia by sa postupne mohla rozšíriť aj o možnosť interakcie medzi klientami 

navzájom, ktorí by za určitých podmienok mohli vytvárať nové body záujmu a úlohy, čím 

by banka získala pravidelné aktualizácie aplikácie bez väčších nákladov. Výhodou aplikácie 
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je, že sa dá použiť v akejkoľvek banke a pri náležitých úpravách aj v rôznych spoločnostiach 

nielen na Slovensku. 

3.3. Variant č. 3 – rozšírenie Georgea 

 Keďže má George v sebe zabudovaný skener pre QR kódy a je prepojený s GPS 

anténou, nemusí banka vytvárať novú aplikáciu, stačí priame rozšírenie v rámci Georgea. 

Overovanie identity bude takýmto spôsobom automatické aj vďaka platbám kartou, 

o ktorých má George prehľad. 

 

4. Distribučné kanály projektu 

Na realizáciu projektu bude potrebné informovať ľudí o možnosti získania 

prístupových údajov, resp. aplikácie, ale aj o odmenách, ktoré na nich čakajú, pokiaľ sa 

zapoja do „pátrania“. Prostredníctvom distribučných kanálov budeme chcieť osloviť ako aj 

potenciálnych klientov, tak aj  tých stálych, verných klientov banky. 

Primárne by sme sa zamerali na distribúciu prostredníctvom médií s využitím 

televízneho a rozhlasového reklamného spotu, reklamných bannerov na sociálnych sieťach 

(Facebook, Instagram, a pod.) a web stránke banky, pretože práve tu vidíme tú najlepšiu 

cestu pre oslovenie širokej škály existujúcich aj potenciálnych klientov. Distribúciu by sme 

podporili aj propagačnými letákmi rozdávanými v uliciach mesta, či reklamnými plagátmi 

umiestnenými na zastávkach MHD. Existujúcich klientov by sme informovali aj správou 

zaslanou prostredníctvom Georgea, súčasťou ktorej by bol link na stiahnutie aplikácie spolu 

so všetkými potrebnými informáciami. Samozrejme, informovanie o prebiehajúcom 

projekte by bolo takisto aj súčasťou komunikácie poradcov banky s klientami. 

 

5. Business lines v produkčnom procese SLSP, ktoré budú benefitovať z projektu 

Projektom „Spoznaj Slovensko s Georgeom od Slovenskej sporiteľne, a. s.“ sa 

zaoberá tromi hlavnými oblasťami – oblasťou predaja, primárneho vzťahu banky a klienta 

a oblasťou straty klientov. 
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Predaj 

Vďaka širokej škále ponúkaných odmien, ktoré považujeme za vhodný motív, 

očakávame nárast predaja osobných účtov, či už klasických, pre mladých, študentov, ale aj 

účtov pre seniorov. Vhodne zvolenými odmenami, ktoré sa budú týkať určitej zľavy, chceme 

zatraktívniť ďalšie bankové produkty, akými sú pôžičky a hypotéky, sporenie, poistenie 

a pod. Tým, že kešky poskytnú rýchlu spätnú väzbu a sú flexibilné, banka bude informovaná 

o tom, o ktoré výhry je veľký, resp. malý záujem, na základe čoho môže okamžite svoje 

odmeny prispôsobovať požiadavkám klientov, a tak podporovať predaj z dlhodobého 

časového horizontu. 

Primárny vzťah 

Pre banku je kľúčové udržať si primárny vzťah s klientami. Myslíme si, že náš 

projekt prináša na trh inováciu, ktorá je schopná poskytnúť klientom to, čo naozaj chcú. Nie 

je zameraná len na klientove finančné prostriedky, ale na klienta samotného, čím sa podporí 

dôvera a lojalita klienta voči Slovenskej sporiteľni. 

 

Udržanie klientov (attrition) 

 

Pokiaľ chce klient zmeniť svoj vzťah s bankou, chce zrušiť účet, prejsť ku 

konkurencii, určite to pre banku nie je príjemná záležitosť. Preto je pre banku dôležité 

predchádzať dobrovoľnému odchodu klienta aj z toho dôvodu, že náklady na udržanie 

existujúceho klienta sú omnoho nižšie ako náklady vynaložené na získanie nového. 

Prostredníctvom nášho projektu chceme docieliť vyššiu mieru spokojnosti už existujúcich, 

verných klientov, aby zo Slovenskej sporiteľne dobrovoľne neodchádzali. Zároveň chceme 

prilákať a získať späť klientov, ktorí prestúpili k iným bankám, pretože znovu nadobudnutí 

dlhodobí klienti môžu byť pre banku cennejší ako tí novozískaní. 

 

6. Predpokladané náklady 

Náklady na projekt sú determinované odmenami a variantom, ktorý sa pre realizáciu 

vyberie. Keďže si Slovenská sporiteľňa, a. s. môže ako odmeny stanoviť čokoľvek od 

finančnej výhry, cez lístky na festival, športové, či kultúrne podujatia, až po rôzne zľavy na 

bankových produktoch, rozhodli sme sa kalkulovať predpokladané náklady len pre 
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propagáciu projektu, ktoré zobrazuje nasledujúca tabuľka. Navyše sa domnievame, že 

samotná propagácia projektu bude pravdepodobne nákladnejšia ako vývoj danej aplikácie. 

Tabuľka 1 Predpokladané náklady na propagáciu projektu 

Propagačné prostriedky Priemerné náklady 
Predpokladané mesačné 

náklady 

Crossmedia balík (televízne 

sponzorské odkazy, online 

reklamy, teletext) 

16 000/ 7 dní 64 000 € 

PR rozhovor v Teleráne 2 800 €/ 3 min 4 600 € (5min) 

Reklamné letáky 10 €/100 ks 5 000 € (50 000 ks) 

Výroba rozhlasového spotu 700 € 700 € 

Odvysielanie rozhlasového spotu 600 €/1 odvysielanie 
54 000 € 

(3 spoty/deň) 

Presvietená reklamná vitrína  200 €/mesiac 200 € 

Reklamný banner na sociálnych 

sieťach 
5 €/1000 zobrazení 150 € 

Billboardy 130 €/mesiac 
10 400 € 

(10 pre každý kraj) 

Bigboardy 750 €/mesiac 
30 000 € 

(5 pre každý kraj) 

Celoplošná reklama na exteriéri 

celého vozidla MHD 
400 €/mesiac 

40 000 € 

(100 autobusov) 

Predpokladané náklady spolu 209 050 €

Prameň: Vlastné spracovanie 
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ZÁVER 

Hlavným cieľom projektu „Spoznaj Slovensko s Georgeom od Slovenskej 

sporiteľne, a. s.“ je získanie nových a udržanie stálych klientov. Tento odvážny cieľ sme sa 

rozhodli dosiahnuť vytvorením inovácie, ktorú doposiaľ neponúka žiaden z ,,veľkých 

hráčov“ v konkurenčnom prostredí na finančnom trhu. Rozhodli sme sa prehĺbiť vzťahy 

s existujúcimi klientmi a vzbudiť záujem nových klientov o služby SLSP prostredníctvom 

vytvorenia doplnku aplikácie George. Základnú myšlienku zdieľame s aktivitou – 

Geocaching. Ide o aktivitu, ktorá spočíva v hľadaní skrytého objektu, o ktorom sú známe len 

jeho geografické súradnice. Miesto úkrytu sa nazýva „cache“ alebo „keška“, ktorá je 

umiestnená na zaujímavých a voľne prístupných miestach kdekoľvek po svete. Prevedenie 

sa v našom prípade líši najmä v tom, že používatelia nebudú hľadať konkrétny objekt, ale 

len určité, turisticky zaujímavé miesto podľa GPS súradníc, ktoré nebudú automaticky 

dostupné. Klient získa súradnice až po zvládnutí úlohy, ktorá môže mať podobu otázky, 

alebo graficky nenáročnej minihry. Príchod na získané súradnice klient dokáže overením 

GPS polohy, alebo načítaním QR kódu z konkrétneho miesta. Vzhľadom na skutočnosť, že 

tieto dva spôsoby sa dajú ,,obísť“ sme museli tvorivým uvažovaním prísť na spôsob, ako 

odstrániť riziko neoprávneného pridelenia kreditov. Najjednoduchším spôsobom zo 

všetkých, ktoré nás napadli, bolo overovanie skutočnej polohy používateľa na základe 

zrealizovanej platby prostredníctvom platobnej karty klienta. Na miestach, kde by nebolo 

možné overenie prostredníctvom elektronickej platby, by klient mohol použiť na overenie 

bankomat, a ak by ani tento spôsob nebol možný, tak by používateľ za návštevu takéhoto 

miesta získal oveľa menej kreditov než za návštevu elektronicky overiteľných miest. Pri 

určovaní cien, ktoré by klienti mohli využívaním nášho produktu získať sme sa inšpirovali 

najmä poznatkami zo štúdia. Z predmetov spojených s bankovníctvom vieme, že obdobie 

s nízkymi úrokovými sadzbami na finančnom trhu sa končí, (keďže ECB prestáva 

s kvantitatívnym uvoľňovaním) a klienti budú musieť platiť čoraz vyššie úroky z úverov. 

Preto sme ako jednu z odmien zvolili zníženie úrokovej sadzby za dosiahnutie určitého počtu 

kreditov – teda túto odmenu získajú len najaktívnejší klienti spomedzi všetkých 

používateľov rozšírenia aplikácie GEORGE, aby SLSP nebola stratová zavedením nášho 

nápadu do praxe. 

Veríme, že sa náš nápad bude v budúcnosti využívať v praxi či už vo finančnom, 

prípadne v inom sektore hospodárstva. 
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