
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
eInklúzia prostredníctvom komplexného 

elektronického riešenia problematiky 
parkovania osôb s ťažkým zdravotným 

postihnutím 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

  

 

15.09.2018 
Tento dokument obsahuje 127 strán 

  



 

 

 

Obsah 

1 Základné informácie 1 
1.1 Prehľad 1 
1.2 Dôvod 4 
1.3 Rozsah 16 

2 Manažérske zhrnutie 22 
2.1 Motivácia 25 
2.2 Popis aktuálneho stavu 30 
2.2.1 Legislatíva 30 
2.2.2 Architektúra 35 
2.2.3 Prevádzka 42 
2.3 Alternatívne riešenia 44 
2.3.1 Metodika MCA 44 
2.3.2 Popis alternatív 44 
2.3.3 Vyhodnotenie alternatív 45 
2.3.4 Alternatíva A – „Zachovanie súčasného stavu“ 51 
2.3.5 Alternatíva B – „Realizácia soft opatrení - Legislatívne 

opatrenia“ 51 
2.3.6 Alternatíva C – „Realizácia investičných opatrení pre 

parkovanie ŤZP (nemyslí sa výstavba parkovacích miest) 
vrátane IoT prvkov (senzory, identifikačné prvky), vrátane 
pasportizácie, vrátane aplikácie“ 52 

2.3.7 Alternatíva D – „Realizácia opatrení iba na úrovni niektorých 
soft opatrení a aplikácie, bez zavádzania IoT prvkov v rámci 
projektu“ 53 

2.3.8 Alternatíva E – „Zvýšenie počtu ZŤP parkovacích miest, 
poprípade ich označenie v mapových podkladoch a zavedenia 
kontroly oprávnenia státia na vyhradenom mieste zo strany 
polície formou vybavenia zariadením schopným komunikovať s 
aktívnym identifikačným prvkom, ktorý by sa stal súčasťou 
parkovacieho preukazu ŤZP“ 54 

2.3.9 Alternatíva C1 – „Riešenie založené na monitoringu a 
vyhodnocovaní využívania ŤZP parkovacích miest 
prostredníctvom kamerových systémov“ 55 

2.3.10 Alternatíva C2 – „Riešenie založené na monitoringu a 
vyhodnocovaní využívania ŤZP parkovacích miest 
prostredníctvom senzorov napojených na elektrickú rozvodnú 
sieť v kombinácii s pasívnym identifikačným prvkom“ 57 

2.3.11 Alternatíva C3 – „Riešenie postavené na využívaní funkcionalít 
mobilného telefónu, bez iných prídavných infraštruktúrnych či 
fyzických prvkov. Vodič po zaparkovaní vozidla manuálne 



 

 

 

označí začiatok a koniec parkovania na konkrétnom 
parkovacom mieste v mobilnej aplikácii“ 60 

2.3.12 Alternatíva C4 – „Riešenie založené na monitoringu a 
vyhodnocovaní využívania ŤZP parkovacích miest 
prostredníctvom nezávislých senzorov napájaných z batérie v 
kombinácii s aktívnym identifikačným prvkom, ktorý je 
súčasťou parkovacieho preukazu ŤZP“ 61 

2.3.13 Alternatíva C5 – „Riešenie založené na monitoringu a 
vyhodnocovaní využívania ŤZP parkovacích miest 
prostredníctvom nezávislých senzorov napájaných z batérie v 
kombinácii s aktívnym identifikačným prvkom, ktorý nie je 
súčasťou parkovacieho preukazu ŤZP“ 62 

2.3.14 Alternatíva C6 – „Riešenie založené na monitoringu a 
vyhodnocovaní využívania ŤZP parkovacích miest 
prostredníctvom nezávislých senzorov napájaných z batérie v 
kombinácii s aktívnym identifikačným prvkom, ktorý je 
súčasťou parkovacieho preukazu ŤZP alebo v kombinácii s 
mobilnou aplikáciou s funkčnosťou pre identifikáciu 
oprávnenia parkovania“ 63 

2.3.15 Alternatíva C4a – „Multimandantná cloudová licencia 
existujúceho riešenia“ 66 

2.3.16 Alternatíva C4b – „Vývoj centrálneho informačného systému 
pre parkovanie ŤZP“ 67 

2.3.17 Alternatíva C4c – „Vývoj viacerých aplikácií a riešení 
jednotlivých miest a obcí“ 68 

2.4 Popis budúceho stavu 70 
2.4.1 Legislatíva 70 
2.4.2 Architektúra 72 
2.4.3 Prevádzka 94 
2.4.4 Ekonomická analýza 98 
 

 
Zoznam obrázkov 

Schéma 1: Počet evidovaných osobných vozidiel v SR 4 
Schéma 2: Rast počtu vydaných parkovacích preukazov ŤZP vyjadruje nasledovný graf. 5 
Schéma 3: Technické zázemie a schopnosť komunikovať zo strany cieľovej skupiny 8 
Schéma 4: Vnímanie jednotlivých problémov zo strany cieľovej skupiny 9 
Schéma 5: Vnímanie problému hľadania voľného ŤZP parkovacieho miesta 9 
Schéma 6: Hodnotenie situácie v oblasti parkovania ŤZP zo strany MsP/OcP 10 
Schéma 7: Najčastejšie problémy súvisiace s parkovaním ŤZP podľa MsP/OcP 10 
Schéma 8: Spôsob identifikácie porušenia zákazu parkovanie na ŤZP miestach 10 
Schéma 9: Preferencie MsP/OcP vo vzťahu k potrebe inteligentného riešenia v oblasti 
parkovania ŤZP 11 



 

 

 

Schéma 10: Rozsah projektu 17 
Schéma 11: Hlavné benefity projektu 23 
Schéma 12: Motivácia stakeholderov projektu 27 
Obrázok 1: Vzor parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím 33 
Schéma 13: Biznis architektúra – aktuálny stav 37 
Schéma 14: Architektúra informačných systémov – aktuálny stav 40 
Schéma 15: Stanovenie kritérií pre biznis alternatívy vzhľadom na požiadavky cieľových skupín 

a donorov 46 
Schéma 16: Stanovenie kritérií pre technologické a aplikačné alternatívy  vzhľadom na 

požiadavky cieľových skupín 48 
Schéma 17: Základné porovnanie RFID s pasívnym prvkom a BLE 59 
Obrázok 2: Umiestnenie aktívneho prvku spolu s preukazom 71 
Schéma 18: Biznis architektúra – budúci stav 74 
Schéma 19: Biznis procesy – základné znázornenie: 76 
Schéma 20: Architektúra informačných systémov – budúci stav 81 
Schéma 21: Technologická architektúra  – budúci stav 85 
Schéma 22: Časový harmonogram projektu 90 
Schéma 23: Odhad priemerného času potrebného na nájdenie voľného ŤZP parkovacieho 
miesta 112 

 
 
Zoznam tabuliek 

Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie 1 
Tabuľka 2 Prehľad aktérov projektu 17 
Tabuľka 3 Skratky a značky 21 
Tabuľka 4 Motivácia – budúci stav 25 
Tabuľka 5 Prehľad aktérov projektu – ciele, požiadavky a obmedzenia 27 
Tabuľka 6 Legislatíva – aktuálny stav 30 
Tabuľka 7 Biznis architektúra - aktuálny stav 35 
Tabuľka 8 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav 38 
Tabuľka 9 Technologická architektúra - aktuálny stav 41 
Tabuľka 10 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav 42 
Tabuľka 11 Prevádzka - aktuálny stav 42 
Tabuľka 12 Legislatíva - budúci stav 70 
Tabuľka 13 Biznis architektúra – budúci stav 72 
Tabuľka 14 Architektúra informačných systémov - budúci stav 77 
Tabuľka 15 Technologická architektúra - budúci stav 82 
Tabuľka 16 Implementácia a migrácia 86 
Tabuľka 17 Bezpečnostná architektúra - budúci stav 92 
Tabuľka 18 Prevádzka - budúci stav 94 
Tabuľka 19 Ekonomická analýza - budúci stav 98 
Tabuľka 20 Popis investičných a prevádzkových nákladov 99 
Tabuľka 21 Porovnanie alternatív z finančného hľadiska 102 
Tabuľka 22 Potenciálny prínos riešenia – príjem za vybrané pokuty za neoprávnené 
parkovanie na miestach ŤZP 120 



 

 

 



 

1 

 

 

1 Základné informácie 

1.1 Prehľad  

Prijímateľom predkladaného národného projektu, a zároveň autorom tejto štúdie 
uskutočniteľnosti je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (ďalej len 
„DEUS“), ktorý v zmysle § 9a odsek 1 zákona č. 305/2013 Z.z.o elektronickej podobe výkonu 
pôsobností orgánov verejnej moci (eGovernmente) vykonáva činnosti správcu a 
prevádzkovateľa IS DCOM. DEUS je záujmové združenie právnických osôb, ktorého 
jedinými členmi sú Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) a Združenie miest a obcí 
Slovenska (ďalej len „ZMOS“). 

Projekt je príslušný k úseku verejnej správy s kódom MetaIS U00144 - Podpora sociálneho 
začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti 

Agendami verejnej správy, ku ktorým projekt prislúcha sú: 

A0001912 - Zabezpečovanie vyhotovenia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím, vyhotovenia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom, parkovacieho preukazu (projekt rieši priamo) 
 
Životné situácie, ku ktorým projekt prislúcha sú 
081 - Cestná doprava a parkovanie 
111 - Zdravotné postihnutie a podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím do spoločnosti 

 
Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie 

Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy 

Predkladaný národný projekt rieši využitie kombinácie elektronických služieb pre osoby 
so zdravotným postihnutím v prepojení na inteligentné „internet of things“ (ďalej len 
„IoT“) zariadenia pre komplexné riešenie parkovania na vyhradených miestach pre osoby 
so zdravotným postihnutím. Synergicky tak v sebe spája kompetencie štátnej správy 
a samosprávy. Na jednej strane dôjde k nasadeniu inteligentnej aplikácie pre osoby so 
zdravotným postihnutím, úprave parkovacích preukazov pre tieto osoby  na 
„inteligentné“ parkovacie preukazy, a na druhej strane projekt predpokladá osadenie 
inteligentných senzorov na parkoviská určené pre týchto znevýhodnených občanov, 
v rámci dotknutých miest a obcí.  Významnou súčasťou projektu je zabezpečenie účinnej 
kontroly a vymožiteľnosti práva zo strany polície a taktiež zabezpečenie štatistických 
informácií o obsadenosti parkovísk určených pre osoby so zdravotným postihnutím pre 
účely lepšej regulácie povinnosti vytvárať tieto parkoviská.  

Vydávanie parkovacích preukazov pre fyzické osoby s ťažkým  zdravotným postihnutím 
je v zmysle zákona č. č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov gescii Úradov práce 
sociálnych vecí a rodiny, ktoré vyhotovujú parkovací preukaz na základe právoplatného 
rozhodnutia o parkovacom preukaze. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, však 
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nezabezpečujú zriaďovanie parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím (ďalej len „ŤZP“). Túto povinnosť má vlastník príslušného parkoviska. Aby 
bolo možné problematiku parkovania na vyhradených miestach pre osoby so 
zdravotným postihnutím riešiť komplexne je nevyhnutné zabezpečiť jeden subjekt, ktorý 
bude projekt riadiť a implementovať a je potrebné projekt riešiť ako národný projekt, 
keďže komplexné riešenie nie je možné dosiahnuť dopytovo – orientovanou výzvou. 
Legislatívnym dôvodom je fakt, že vydávanie parkovacích preukazov pre osoby so 
zdravotným postihnutím je výlučne v gescii Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, teda 
nie je možné ho realizovať viacerými subjektami. Technickým dôvodom je fakt, že 
osádzané inteligentné zariadenia musia byť kompatibilné s inteligentným parkovacím 
preukazom, vydávaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vyriešiť viaceré 
problémy spojené s prevádzkovaním a zabezpečením dostupnosti ŤZP parkovacích miest 
je možné za predpokladu, že sa spoja záujmy osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, 
predstaviteľov obcí a miest a zástupcov vlády SR. Je zrejmé, že nedáva ekonomický 
zmysel, aby sa jednotlivé mestá snažili tieto problémy riešiť individuálne, na základe 
dopytovo orientovaných projektov a riešení. Išlo by o extrémne zdĺhavý a 
administratívne náročný proces s otáznou úžitkovou hodnotou. V prípade, že by vznikli 
izolované riešenia v jednotlivých obciach a mestách, len ťažko by osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím mohli využívať pri hľadaní parkovacích miest mimo miesta ich 
bežného pobytu rovnakú platformu. Fragmentové riešenia by mohli dobre fungovať iba 
v daných mestách, kvalita riešení by bola s veľkou pravdepodobnosťou nevyrovnaná. 
Zároveň sa dá predpokladať, že z ekonomického hľadiska by nemalo zmysel riešiť 
modernými technológiami manažment ŤZP parkovacích miest samostatne v obciach či 
malých mestách, kde ich počty dosahujú jednotky resp. pár desiatok kusov (napr. 
dokument Svetového ekonomického fóra - Internet of Things, Guidelines for 
Sustainability odporúča využívať centrálne obstarávanie IoT pre viacero miest, a to aj 
s ohľadom na fakt, že v niektorých prípadoch nie sú IoT riešenia samostatne ekonomicky 
návratné, resp. ich návratnosť nie je kvantifikovateľná). Dá sa vychádzať z faktu, že 
problémy súvisiace s manažmentom ŤZP parkovacích miest sú rovnaké pre všetky mestá 
a obce, ktoré ŤZP miestami disponujú. Existujte preto dobrý predpoklad, aby táto téma 
bola riešená centrálne, prostredníctvom národného projektu. Ďalším dôvodom pre 
realizáciu národného projektu je fakt, že ak by bol projekt realizovaný prostredníctvom 
dopytovo – orinetovanej výzvy, každá žiadosť o NFP by predstavovala duplicitné riešenie, 
keďže výstupy projektov by boli porovnateľné s riešeniami a výstupmi iných žiadostí o 
NFP predloženými inými mestami. Funkčne obdobné informačné systémy by boli 
separované do takej miery, že by vyžadovali starostlivosť a údržbu v násobne vyššej 
miere, ako by sa dalo dosiahnuť pri koncepcii realizácie národného projektu. Neefektivita 
navrhnutého riešenia by podmienila nenaplnenie hlavného cieľa implementácie OP II, 
ktorým je okrem iného efektívna štátna správa a samospráva a efektívne využívanie 
zdrojov EŠIF (k podobnému problému a zrušeniu projektov došlo napr. v rámci OP IS (viď 
Výročná správa o vykonávaní OPIS za rok 2010)). 

Zároveň je aj zo strany medzinárodných organizácií odporúčané realizovať projekty 
v oblasti IoT ako komplexnejšie celky, resp. balíky so zapojením viacerých miest (napr. 
dokument Svetového ekonomického fóra - Internet of Things, Guidelines for 
Sustainability). 
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Na druhej strane, ako je uvedené aj ďalej v štúdii celé riešenie je koncipované tak, aby 
jeho výstupy boli využiteľné širokým spektrom subjektov verejnej správy a 
podnikateľských subjektov vďaka openAPI. Tieto údaje môžu byť následne použité v 
systémoch a aplikáciách tretích strán, v prospech celkového zlepšenia úrovne a 
dostupnosti elektronických služieb. Príkladom sú napr. informácie o obsadenosti ŤZP 
parkovacích miest, ktoré môžu byť v budúcnosti súčasťou systémov ako napr. Waze, 
Google Maps, Apple Maps, Sygic či navigačných systémov zabudovaných priamo v 
motorových vozidlách. 

 

Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia 

Vhodným prijímateľom národného projektu je DEUS. Prijímateľ vzhľadom na charakter 
projektu má jedinečnú pozíciu žiadateľa v prostredí slovenského eGovernmentu. Ako 
bolo uvedené vyššie, aby bolo možné zabezpečiť komplexné riešenie, projekt v sebe spája 
niekoľko oblastí, ktoré sú kompetenčne dané štátnej správe alebo samospráve. DEUS má 
v tomto smere jedinečné postavenie, keďže ide o organizáciu zriadenú MF SR ako 
zástupcom štátnej správy a združením ZMOS ako reprezentantom samosprávy, práve z 
dôvodu aby riešila aj projekty, ktoré predstavujú prienik medzi štátnou správou a 
samosprávou.  

Partnerom národného projektu bude Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 
investície a  informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII SR“), ktorý je v zmysle ods. § 34a, bodu 1b) 
Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti. V 
súlade s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 si bude ÚPPVII 
SR uplatňovať maximálne 3 % oprávnených výdavkov projektu pre implementáciu 
štandardov riadenia informačno - technologických projektov, ktoré zabezpečia aktívnu 
participáciu na riadení projektu a komplexné riadenie budovania informačnej 
spoločnosti 

Príslušnosť národného projektu k 
relevantnej časti PO7 OPII Národný projekt zabezpečujúci využitie 

inteligentných IoT (internet of things) zariadení pre 
komplexné riešenie parkovania na vyhradených 
miestach pre osoby so zdravotným postihnutím 
patrí do Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra (OPII) - Prioritná os 7 Informačná 
spoločnosť. INVESTIČNÁ PRIORITA 2c): Posilnenie 
aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, 
elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, 
elektronickej kultúry a elektronického 
zdravotníctva ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.6: Zlepšenie 
digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených 
jednotlivcov do digitálneho trhu (kódy intervencie 
80 a 81). Typy aktivít: H. Rozvoj zjednodušeného 
prístupu k informáciám a službám VS pre 
znevýhodnené skupiny: – Analýza možných úprav 
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existujúceho obsahu a služieb – Implementácia 
jednoduchších služieb pre znevýhodnené skupiny. 

Indikatívna výška finančných 
prostriedkov určených na realizáciu 
národného projektu 

9 133 014,62 EUR (suma je s DPH) 

1.2 Dôvod 

Zvyšovanie počtu osobných vozidiel a dopad na parkovanie ŤZP 

Neustále zahusťovane zástavby a zlepšujúca sa dostupnosť kúpy motorových vozidiel, v 
súvislosti s rastúcou životnou úrovňou obyvateľstva na Slovensku, majú výrazný dopad na 
nárast problémov spojených s parkovaním v mestách. Preukázateľne zároveň pribúda 
priestupkov spojených s neoprávneným parkovaním vozidiel – či už na neoznačených 
parkovacích miestach, na zeleni, alebo v zónach kde je státie resp. zastavenie vozidla 
vyslovene zakázané zvislým či vodorovným dopravným značením.  

Schéma 1: Počet evidovaných osobných vozidiel v SR 

 

Zdroj: Prezídium Policajného zboru 

V rámci tohto trendu dochádza na Slovensku stále častejšie k zneužívaniu parkovacích miest 
vyhradených pre ŤZP osoby. Títo ľudia patria medzi znevýhodnené skupiny obyvateľstva a 
možnosť zaparkovať motorové vozidlo na vyznačenom parkovacom mieste pre ŤZP patrí 
medzi jednu z mála výsad, ktorými sa  spoločnosť aspoň čiastočne snaží zjednodušiť a 
uľahčiť život takýchto osôb. Bohužiaľ najmä vo väčších mestách sa stále vo väčšej miere 
stretávame s tým, že na ŤZP miestach parkujú osoby bez potrebných oprávnení alebo tam 
parkujú osoby s falošnými resp. skopírovanými ŤZP parkovacími preukazmi. Tento 
problém súvisí aj s každoročne sa zvyšujúcim počtom vydaných parkovacích preukazov 
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ŤZP, čo vyvoláva dopyt po riešení problematiky neoprávneného parkovania na miestach 
ŤZP.  

Schéma 2: Rast počtu vydaných parkovacích preukazov ŤZP vyjadruje nasledovný graf. 

 

Zdroj: Analytické centrum MPSVR SR, ÚPSVAR 

Vykonaný prieskum ukázal, že riešenie problematiky parkovacích miest vyhradených pre 
ŤZP je dôležité aj pre mestá. Pre 68,5 % respondentov je táto problematika dôležitá až veľmi 
dôležitá. Len pre 14% respondentov je táto problematika nedôležitá alebo vôbec nie 
dôležitá. 

Schéma 3: Dôležitosť oblasti riešenia parkovacích miest pre ŤZP ľudí s parkovacím preukazom 

z pohľadu miest/veľkých obcí. 

 

Zdroj: vlastný prieskum 
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Prieskum taktiež ukázal, že mestá majú záujem, aby riešenie tejto problematiky pre nich 
zabezpečoval ZMOS/DEUS, keď 80,7% respondentov odpovedalo áno na otázku či by mali 
záujem, aby ZMOS/DEUS túto problematiku za nich vyriešil. 

Schéma 4: Záujem miest/veľkých obcí o to, aby ZMOS/DEUS za nich vyriešil problematiku  

parkovacích miest vyhradených pre ŤZP 

 

Zdroj: vlastný prieskum 

 

eInklúzia a nástroje pre asistované žitie ako cesta začlenenia ŤZP 

Výzvou pre našu spoločnosť je takisto sprístupnenie služieb, ktoré bez problémov využíva 
majoritná spoločnosť, vylúčeným resp. znevýhodneným skupinám. Doteraz len malé 
percento ŤZP osôb využívalo elektronické služby a hoci pomerne vysoké % ŤZP vlastní 
moderný mobilný telefón, ŤZP využívajú digitálne služby v menšej miere ako majoritná 
populácia1. V záujme štátu by malo byť začleniť túto znevýhodnenú skupinu osôb do 
digitálneho priestoru. 

Pod elektronickou inklúziou, v skratke e-Inklúzia (e-Inclusion), rozumieme súbor politík a 
aktivít, ktorých cieľom je eliminovať existujúcu "digitálnu priepasť" (digital gap) v 
spoločnosti, t.j. rozdiel medzi tými, ktorí majú prístup k moderným informačným a 
komunikačným technológiám, ako aj schopnosti a zručnosti ich využívať a tými, ktorí tento 
prístup a potrebné zručnosti nemajú. Elektronická (resp. digitálna) inklúzia je súčasťou 
procesu sociálnej inklúzie. Jej cieľom je vytvorenie "európskej informačnej spoločnosti pre 
všetkých" (European information society for all) tak, ako to definovala Európska únia vo 

                                                
1 Podľa Eurostatu v roku 2017 len 33% obyvateľstva patriaceho medzi znevýhodnené skupiny obyvateľstva 
komunikovalo so štátom elektronicky, oproti 47% ak sa do úvahy berie celá populácia (Eurostat, E-government 
activities of individuals via websites). Z hľadiska vlastníctva moderného mobilného telefónu vychádzame z prieskumu 
TNS TNS, 60 % ŤZP vlastní mobilný telefón alebo tablet, pričom len 13% z tejto skupiny nevyužíva internet. 
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svojich strategických dokumentoch týkajúcich sa informačnej spoločnosti. e-Inklúzia v 
podstate znamená, že nikomu nebude odopretá možnosť využívať možnosti a výhody 
informačnej spoločnosti - či už z dôvodu veku, zdravotného znevýhodnenia, vzdelania, 
sociálnej situácie, geografickej polohy (geografické znevýhodnenie vidieckych oblastí) a 
pod.  

Na tieto aktuálne výzvy reaguje predložená štúdia uskutočniteľnosti. Aby boli obmedzené 
finančné prostriedky európskych štrukturálnych a investičných fondov využité čo 
najefektívnejšie, súčasťou štúdie uskutočniteľnosti je aj prieskum vykonaný v rámci 
cieľovej skupiny ŤZP.  

Navrhovaný projekt prispieva k cieľu EÚ využívať IT na zlepšenie kvality života ŤZP 
prostredníctvom zavádzania nástrojov asistovaného žitia. Európa je postavená pred výzvu 
rýchlo starnúceho obyvateľstva. EÚ sa ju snaží riešiť podporou rozvoja inovačných 
výrobkov a služieb IT, ktoré seniorom pomáhajú udržať si samostatnosť a kvalitu života. Za 
týmto cieľom Európska únia vytvorila špecifický program výskumu a vývoja s názvom 
Aktívny a asistovaný život uskutočňovaný spoločne niektorými členskými štátmi. EÚ 
zároveň vyzýva, aby členské krajiny financovali riešenia, ktoré starším ľuďom umožňujú 
žiť aktívnym, zdravým a samostatným životom. 
  
Medzi hlavné ciele patrí 
 zrýchliť vývoj a používanie dostupných, inovačných riešení založených na IT, ktoré 

umožňujú aktívne a zdravé starnutie doma, na pracovisku a v komunite, vrátane 
aplikácií v oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti; 

 podporovať vývoj riešení so zložkou IT, ktorá skôr dopĺňa ako nahrádza ľudský 
kontakt, s cieľom zabezpečiť, aby sa starší ľudia necítili izolovane a aby si zachovali 
samostatnosť; 

 vyvíjať energeticky účinné riešenia, ktoré sa vyplatia, a ktoré prihliadajú na hľadiská, 
ako sú sociálno-ekonomické faktory a pohlavie. 

 
Okrem tradičných riešení, ktoré sa zameriavajú na vybavenie domácností seniorov a ŤZP 
inteligentnými zariadeniami sa čoraz viac pozornosti sústreďuje na udržanie mobility 
seniorov a ŤZP, a to napr. prostredníctvom rôznych aplikácií. V roku 2016 Európska 
komisia podporila projekt VICINITY 2020 zameraný na asistované žitie, kde významnú 
zložku predstavuje inteligentné parkovanie prostredníctvom kamier a parkovacích 
senzorov, prepojené s ďalšími prvkami podpory asistovaného žitia.  
 
Rovnako cieľom definovany m v strategickom dokumente pre oblasť rastu digita lnych 
služieb a oblasť infraštruktu ry pri stupovej siete novej genera cie je v rámci podpory 
eInklúzie definovaná podpora širokej palety riešeni  pre život on-line: Teleworking, 
aplika cie a technolo gie pre handicapovany ch, jednoduche  zameranie sa na najzraniteľnejšie 
skupiny na okraji spoločnosti, ktory m informačne  technolo gie mo žu zlepšiť život, zvy šiť 
mobilitu. Ďalši m za merom uvedeným v tomto strategickom dokumente je poskytnu ť 
na stroje založene  na informačny ch a komunikačny ch technolo gia ch, ktore  zapoja 
znevy hodnene  skupiny, pri padne aj ich opatrovateľov do spoločenske ho a pracovne ho 
života.  
 
Podobne aj táto štúdia uskutočniteľnosti definuje projekt, ktorý prispeje k lepšej mobilite 
ŤZP. Ako vyplýva z prieskumov, obmedzenie možnosti využitia parkovacích miest pre ŤZP 
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prispieva k tomu, že ŤZP ostávajú doma, strácajú spoločenský kontakt a zhoršuje sa ich 
nielen možnosť sociálnej interakcie ale aj možnosť pracovať. Vykonaný prieskum 
preukazuje, že pomerne vysoká skupina ŤZP dnes využíva inteligetný telefón alebo tablet 
a tento trend bude naďalej rásť. Z tejto skupiny obyvateľov pomerne vysoké % ŤZP využíva 
aplikácie, čo dáva dobrý predpoklad na využitie výstupov projektu 

Schéma 5: Technické zázemie a schopnosť komunikovať zo strany cieľovej skupiny 

 

Zdroj: Prieskum Kantar TNS (301 respondentov) 

 

Problémy, s ktorými sa stretávajú ŤZP pri využívaní parkovacieho preukazu ŤZP 

Medzi najčastejšie problémy, s ktorými je možné sa v praxi stretnúť v súvislosti s 
parkovaním na ŤZP parkovacích miestach, patrí zneužívanie parkovacích miest 
vyhradených pre ŤZP a zneužívanie ŤZP parkovacích preukazov.  Ako ukazuje vykonaný 
prieskum medzi základné problémy definované samotnými ŤZP v oblasti parkovania patria: 

 

 Hľadanie (voľného) parkovacieho miesta pre ŤZP býva náročné, zároveň pre ŤZP 
vodičov môže byť v porovnaní s ostatnými vodičmi náročnejšie dostať sa do cieľa, 
pričom ak je dané miesto obsadené, musí hľadať iné voľné parkovacie miesto.  

 Nedostatok parkovacích miest 
Nízky počet parkovacích miest vyhradených pre ŤZP na niektorých miestach a ich „zlé“ 
rozmiestnenie kvôli aplikovaniu normy 4% – napr. pri obchodných domoch zbytočne 
priveľa, pri nemocniciach a poliklinikách nedostatok a pod. 
 

 Obsadenie parkovacích miest inými ŤZP resp. obsadenie parkovacích miest vozidlami 
bez ŤZP parkovacieho preukazu 

 
 

Cieľová skupina - technické zázemie a schopnosť komunikovať 

Využívaný HW

58% 55% 
38% 37% 

24% 

NOTEBOOK SMARTFÓN STOLOVÝ POČÍTAČ TLAČIDLOVÝ MOBILNÝ 
TELEFÓN

TABLET

Všetci respondeti (N=301)

Komunikačné platformy

66% 
44% 43% 

27% 

EMAILOVÚ ADRESU ČET (MESSENGER, VIBER, 
WHATSAPP, SKYPE,...)

KONTO NA SOCIÁLNEJ SIETI NIČ Z UVEDENÉHO

ŽIADNA

Vlastnia smartfón alebo tablet (N=181)

Dáta Aplikácie

57% 
30% 

13% 

DÁTA OD 

OPERÁTORA

LEN WI-FI NEVYUŽÍVA 

INTERNET

78% 

22% 

VYUŽIVA NEVYUŽÍVA

53% využíva sociálne siete alebo 

chatovacie aplikácie
60% vlastní SF alebo tablet

sociálne siete chatovacie aplikácieemail
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Schéma 6: Vnímanie jednotlivých problémov zo strany cieľovej skupiny 

 

Zdroj: Prieskum Kantar TNS (301 respondentov) 

Schéma 7: Vnímanie problému hľadania voľného ŤZP parkovacieho miesta 

 

Zdroj: vlastný prieskum (76 respondentov), vrátane názoru vrátane názoru Národnej rady občanov so zdravotným 
postihnutím v SR, ktorá zastupuje 20 000 osôb s ŤZP 

Prieskumy ukazujú, že pomerne veľké množstvo osôb s ŤZP súhlasí s tým, že na parkovacích 
miestach ŤZP parkujú aj vozidla bez ŤZP parkovacieho preukazu. Pomerne vysoký podiel 
respondentov nevedel na niektoré otázky odpovedať alebo odpovedal ani ani. Preto bol 
vykonaný aj ďalší doplňujúci prieskum medzi 16 náčelníkmi mestských a obecných polícií. 
Tento prieskum napomol lepšie identifikovať problémové oblasti, ako aj určiť preferencie 
mestských a obecných policajtov.  
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Schéma 8: Hodnotenie situácie v oblasti parkovania ŤZP zo strany MsP/OcP 

 

Zdroj: vlastný prieskum (16 respondentov) 

Schéma 9: Najčastejšie problémy súvisiace s parkovaním ŤZP podľa MsP/OcP 

 

Zdroj: vlastný prieskum, (bolo možné označiť max. 2 odpovede) (16 respondentov) 

Schéma 10: Spôsob identifikácie porušenia zákazu parkovanie na ŤZP miestach 

 

Zdroj: vlastný prieskum, (bolo možné označiť max. 2 odpovede) (16 respondentov) 
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Schéma 11: Preferencie MsP/OcP vo vzťahu k potrebe inteligentného riešenia v oblasti 

parkovania ŤZP 

 

Zdroj: vlastný prieskum (16 respondentov) 

 

Prieskum priniesol pomerne zaujímavé výsledky. Najmä vo väčších mestách MsP riešia 
priestupky týkajúce sa neoprávneného parkovania na ŤZP parkovacích miestach každý deň 
alebo to pre MsP predstavuje veľký problém. Kontrola zneužívania parkovania na ŤZP 
miestach prebieha zväčša pri vlastnej činnosti (obchôdzkach) polície alebo na základe 
nahlásenia zo strany obyvateľov danej lokality. Z hľadiska priestupkov sa najčastejšie jedná 
o situáciu, kedy na mieste pre ŤZP zaparkuje vodič bez platného parkovacieho preukazu.  Zo 
zaslaných odpovedí, ale aj medializovaných a verejne dostupných informácií ďalej vyplýva, 
že pomerne častým javom býva situácia, kedy príslušníci polície, pokiaľ sa priamo nestretú 
s vodičom automobilu, nie sú častokrát schopní posúdiť, či preukaz na palubnej doske je 
pravý alebo či sa jedná o jeho kópiu, keďže preukazy ŤZP neobsahujú žiadne ochranné 
prvky a vydávajú sa na osobu a nie na konkrétne EČV. O tom, že navrhovaný projekt má 
svoje opodstatnenie svedčí aj fakt, že viac ako 80% respondentov, ktorí zaslali svoje 
odpovede by uvítalo inteligentné riešenie, ktoré by MsP/OcP pomáhalo efektívne odhaľovať 
a postihovať priestupky súvisiace s neoprávneným parkovaním na parkovacích miestach 
pre ŤZP 

Z hľadiska týchto priestupkov sa v praxi obvykle stretávame s troma hlavnými scenármi 
zneužívania  ŤZP parkovacích miest: 

a. parkovanie na označených ŤZP miestach vodičmi, ktorí neprepravujú ŤZP osobu a 
nevlastnia ŤZP parkovací preukaz.  

Ide o známy scenár, kedy ŤZP parkovacie miesto zneužíva zdravý vodič, ktorý len 
jednoducho chce zaparkovať čo najbližšie ku vchodu do budovy (verejná inštitúcia / 
obchod / nákupné centrum). Takéto zneužitie parkovania je odhaliteľné vizuálnou 
kontrolou – pokiaľ na palubnej doske nie je vyložený parkovací preukaz ŤZP, je zrejmé, 
že ide o zneužitie parkovania na ŤZP mieste neoprávnenou osobou. 

b. neoprávnené používanie kópie park. preukazov 

Kópia parkovacieho preukazu je fotokópia originálneho parkovacieho preukazu 
vydaného oprávnenej osobe zhotovená zväčša na bežnej kopírke bez toho, aby na kópii 
bol menený obsah alebo údaje. Fotokópia býva spravidla, rovnako ako originál, zaliata 
v laminovacej fólii. Často býva skopírovaná len predná časť parkovacieho preukazu, čo 
pri vyložení na palubnú dosku a bežnej kontrole nie je vidieť. V praxi je používanie 
kópie parkovacieho preukazu pomerne častým javom. Fotokópie legálne vydaného 

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	
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iné
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pre	ŤZP?	
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parkovacieho preukazu často vyhotovujú aj ich oprávnení držitelia. Ako najčastejšie 
dôvody uvádzajú obavy zo straty, poškodenia alebo odcudzenia. Nie zriedka však 
kopírovanie parkovacieho preukazu obhajujú potrebou mať preukaz k dispozícii pre 
viacero motorových vozidiel, ktorými sa prepravujú. Je preto pravdepodobné, že kópie 
preukazu sú v týchto autách umiestnené trvalo a vodiči týchto vozidiel trvale a 
neoprávnene využívajú oprávnenia, ktoré z parkovacích preukazov vyplývajú. 
Vyhotovenie fotokópie parkovacieho preukazu nie je možné kvalifikovať ako 
priestupok podľa zákona o priestupkoch.  

Špecifickou formou zneužívania ŤZP parkovacích preukazov, je zneužitie falzifikátu, 
nelegálnej kópie resp. ukradnutého ŤZP parkovacieho preukazu na získanie 
vyhradeného ŤZP parkovacieho miesta. Tieto vyhradené miesta sú spojené s 
konkrétnou EČV. K zneužívaniu dochádza najmä vo väčších mestách, predovšetkým z 
dôvodu nedostupnosti bežných parkovacích miest. 

c. používanie parkov. preukazov neoprávnenými osobami 

Najčastejším spôsobom zneužívania parkovacieho preukazu býva v praxi používanie 
preukazu neoprávnenou osobou, častokrát rodinným príslušníkom. Neoprávnená 
osoba využíva legálne vydaný preukaz na parkovanie v prípadoch, kedy sa vo vozidle 
neprepravuje ŤZP človek. 

 

Riešenie definovaných problémov prostredníctvom realizácie projektu 

Cieľom navrhovaného projektu je eliminovať najčastejšie sa vyskytujúce problémy spojené 
s parkovaním ŤZP osôb: 

a. náročné hľadanie voľných ŤZP parkovacích miest (a z toho vyplývajúce aj finančné 
náklady na prevádzku vozidla), 

b. zneužívanie ŤZP parkovacích preukazov, 

c. neoprávnené parkovanie na ŤZP park. miestach, 

d. neefektívna kontrola zneužívania parkovania na ŤZP miestach. 

e. nutnosť opakovaného osobného predkladania ŤZP preukazu a ŤZP parkovacieho 
preukazu štátnym/samosprávnym orgánom a inštitúciám 

f. chýbajúca pasportizácia parkovacích miest ŤZP 

Minimálne funkčné požiadavky definované touto štúdiou uskutočniteľnosti vychádzajú z 
vyššie popísaných problémov súčasného stavu a poskytujú odpoveď na to, ako tieto výzvy 
riešiť a problémy minimalizovať.  Ambíciou projektu je zabezpečiť jednoduché riešenie 
umožňujúce získanie aktuálnej informácie o obsadenosti miest vyhradených pre ŤZP a 
navigáciu na najbližšie voľné miesto, dosiahnutie čo najväčšej miery automatizácie, čo 
najviac priblížiť budúce riešenie k režimu „bezobslužnosti“ a v neposlednom rade priniesť 
vyššiu efektivitu kontroly a vymožiteľnosti práva. Projekt nadväzuje na niektoré už 
realizované aktivity MPSVR SR, medzi ktoré patrí elektronizácia služieb súvisiacich so 
žiadosťou o vydanie parkovacieho preukazu ŤZP (konkrétne ide o službu sluzba_egov_7840 
Vyhotovenie parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím). 
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V tejto súvislosti je potrebné myslieť na vybudovanie integračných rozhraní, ktoré umožnia 
efektívnu výmenu údajov medzi jednotlivými agendovými systémami. V prípade, že tomu 
nebránia vážne prekážky, legislatívne obmedzenia alebo princípy nakladania s osobnými 
údajmi, rozhrania by mali byť vybudované na báze Open API. Zároveň, údaje ktoré je možné 
zverejniť, by mali byť zverejnené na princípe Open Data. Jedná sa najmä o údaje o 
obsadenosti ŤZP parkovacích miest resp. o polohe a dostupnosti voľných parkovísk. 

Tieto údaje budú následne použité v systémoch a aplikáciách tretích strán, v prospech 
celkového zlepšenia úrovne a dostupnosti elektronických služieb. Príklad – informácie o 
obsadenosti ŤZP parkovacích miest môžu byť v budúcnosti súčasťou systémov Waze, 
Google Maps, Apple Maps, Sygic či navigačných systémov zabudovaných priamo v 
motorových vozidlách. 

Zvolené riešenie zabezpečí on-line sledovanie obsadenosti ŤZP parkovacích miest. Daná 
funkčnosť patrí medzi kľúčové požiadavky na systém a je hlavným nositeľom užitočnosti 
tak pre ŤZP obyvateľov, ako aj pre mestá a obce . Riešenie umožní navigáciu na voľné ŤZP 
parkovacie miesto prostredníctvom mobilnej aplikácie resp. webovej on-line  služby. 
Mobilná aplikácia / webová služba musí byť schopná poskytovať informáciu o obsadenosti 
daného parkoviska v reálnom čase a vo formáte spĺňajúcom štandardy prístupnosti. 

Implementované riešenie bude fungovať v čo najväčšej miere v „bezobslužnom“ režime. 
Znamená to, že zvolené riešenie by malo byť čo najmenej závislé na aktívnych interakciách 
používateľa. Služby budú poskytované v proaktívnom prežime, pri rešpektovaní princípu 
„jedenkrát a dosť“. 

Riešenie je navrhnuté tak, aby vyžadovalo, čo najmenej osobných návštev zapojených 
úradov a inštitúcií (Ústredie práce a soc. vecí, úrady práce, obecné / mestské úrady) zo 
strany ŤZP osôb. Čo sa týka použitých hardvérových a infraštruktúrnych prvkov, tieto by 
mali vyžadovať čo najmenšiu mieru fyzických zásahov – či už pri inštalácii alebo 
zabezpečovaní údržby. Z hľadiska inštalácie senzorov na parkovacie miesta vyhradené pre 
ŤZP, z rozhorov s cieľovou skupinou ŤZP vyplýva, že inštalácia senzorov na parkovacie 
miesta má zároveň potenciálny „ochranný“ efekt vo vzťahu k vyhradeniu parkovacieho 
miesta pre ŤZP, keďže sa ŤZP stretávajú s tým, že sú parkovacie miesta ŤZP bezdôvodne 
rušené. Osadením senzora nebude možné parkovacie miesto vyhradené pre ŤZP 
jednoducho zrušiť. 

Riešenie bude taktiež obsahovať overenie oprávnenosti parkovania na danom ŤZP mieste. 
V súčasnosti je oprávnenosť daná preukázaním (vystavením) zalaminovaného ŤZP 
parkovacieho preukazu, pričom však, ako je uvedené vyššie, veľakrát prichádza k jeho 
falšovaniu, kopírovaniu či odcudzeniu a následnému neoprávnenému používaniu. Takisto 
mnoho vodičov častokrát parkuje na ŤZP miestach bez akéhokoľvek (pravého či falošného) 
ŤZP parkovacieho preukazu. 

Tieto problémy je možné riešiť s pomocou moderných technológií, s využitím bezdrôtovej 
výmeny dát, čím je možné výrazne obmedziť možnosti zneužívania parkovania na ŤZP 
miestach. 

Ďalšie požiadavky na budúce riešenie: 

 identifikácia obsadenosti ŤZP parkovacieho miesta so spoľahlivosťou 99% 
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 identifikácia oprávnenosti parkovacia na obsadenom ŤZP park. mieste so 
spoľahlivosťou 99%  

 analytické a štatistické výstupy obsadenosti (v čase a priestore) takýchto miest pre 
samosprávu 

Využitie a zohľadnenie zahraničných skúseností  

Aktuálne dianie v iných členských krajinách v oblasti nových technologických riešení, 
nasvedčuje tomu, že jednotlivé členské štáty uplatňujú vlastný prístup k riešeniu tejto 
problematiky, resp. nechávajú riešenie tejto problematiky v kompetencii miest. To 
spôsobuje základný problém, ktorým je interoperabilita nielen na medzinárodnej úrovni ale 
aj na úrovni vnútroštátnej. Zároveň väčšina riešení sa sústreďuje len na oblasť kontroly 
preukazov. Najďalej v tomto smere pokročil pilotný projekt SIMON, ktorý skúmal možnosť 
využitia nových technológií v oblasti kontroly zneužívania preukazov ŤZP. Projekt 
realizovalo konzorcium 9 partnerov (z toho 2 mestá) a bol podporený EK v rámci programu 
CIP 2007 – 2013. Projekt skúmal využitie inteligentných mobilných telefónov, kombinácie 
mobilných telefónov a parkovacích automatov, technológie NFC (near field communication) 
a QR kódov. Všeobecne ŤZP ako aj dozorné orgány privítali, že sa niekto zaoberá problémom 
neoprávneného parkovania na miestach ŤZP.  Napriek určitým pozitívnym výsledkom, 
projekt definoval aj niektoré základné obmedzenia: 

 Využitie NFC technológie a QR kódov je závislé od umiestnenia preukazu v aute, 
vyskytli sa prípady, kedy nebolo možné skontrolovať platnosť a originalitu preukazu z 
dôvodu obmedzení technológií, resp. z dôvodu vyžadovania aktívnej participácie ŤZP 
pri zaregistrovaní parkovacieho preukazu.  

 Využitie týchto technológií je obmedzené prírodnými podmienkami ako aj 
obmedzenou trvácnosťou NFC tagov v podmienkach, ktoré sú vytvorené v aute napr. v 
horúcich letných mesiacoch, alebo napr. odrazom slnečného svetla znemožňujúceho 
prečítať QR kód. 

 Využívanie NFC a QR kódov si vyžadovalo dodatočné technické vybavenie kontrolórov, 
keďže bežné inteligentné telefóny sa ukázali ako nedostatočné pre kontrolu platnosti 
parkovacieho preukazu, umiestneného za sklom auta. 

 Všetky skúmané riešenia si vyžadovali nevyhnutnú aktívnu participáciu ŤZP a aktívne 
využívanie mobilnej alebo webovej aplikácie bez ohľadu na charakter a závažnosť 
postihnutia, ako aj bez ohľadu na úroveň znalosti internetu. 

 Využívanie GPS v rámci vlastných mobilných telefónov ŤZP na zisťovanie obsadenosti 
miest bolo prijaté s obavami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a ich zneužitia (big 
brother effect), resp. s obavami týkajúcimi sa zvyšovania opotrebovania súkromných 
zariadení ŤZP. 

Prínosy tohto projektu pre túto štúdiu uskutočniteľnosti spočívajú v tom, že pomerne jasne 
definuje obmedzenia skúmaných technológií a spätnú väzbu ŤZP a dozorných orgánov, 
kontrolujúcich oprávnenosť parkovania ŤZP v zahraničí na pilotné riešenia. Závery z tohto 
projektu tak umožnili doplniť základné očakávania a požiadavky od riešenia 
aplikovateľného v rámci SR, najmä: 

 V strednodobom, ani dlhodobom horizonte nie je možné na úrovni EÚ očakávať prijatie 
legislatívy alebo pravidiel upravujúcich využívanie nových technológií v súvislosti s 
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parkovacím preukazom ŤZP. Keďže v rámci viacerých krajín, resp. v rámci viacerých 
samospráv v zahraničí sú vyvíjané vlastné technologické riešenia nie je možné 
očakávať štandardizáciu na úrovni EÚ v tejto oblasti. 

 Je nevyhnutné zabezpečiť centrálne riešenie na národnej úrovni, keďže lokálne 
riešenia miest, neadresujú základné požiadavky ŤZP na jednoduchý prístup a 
nevyžadovanie viacerých aplikácii pre zobrazovanie voľných miest, a to aj s ohľadom 
na legislatívne stanovený spôsob vydávania preukazov ŤZP v Slovenskej republike. 

 Je nevyhnutné zabezpečiť, aby riešenie umožňovalo využívanie dát tretím stranám 
(prostredníctvom openAPI) a tak umožnilo v budúcnosti vznik nadnárodných 
platforiem alebo riešení v rámci EÚ. 

 Pilotný projekt ukázal, že dnes už sú dostupné aplikácie súkromných providerov, ktoré 
napĺňajú potreby v kapitole 1.2. a nie je preto pre štát účelné vyvýjať vlastnú aplikáciu. 
Riešením by teda malo byť obstaranie multimandantnej licencie pre aplikáciu 
obsahujúcu  rozhranie pre užívateľov, ako aj rozhranie pre verejnú správu, vrátane 
garancie prevádzky minimálne počas doby udržatelnosti projektu, ako aj garancie 
bezpečnosti osobných údajov v zmysle GDPR a garancie openAPI pre umožnenie 
využívania dát aj iným užívateľom.  

 Pilotný projekt rovnako ukázal, že využitie NFC alebo QR kódov nie je stabilné a 
dostatočne udržateľné (technické a prírodné podmienky) a bez toho aby bol aktívne 
využívaný mobilný telefón nepokrýva všetky požiadavky (napr. na získanie informácie 
o obsadenosti miesta), je preto potrebné uvažovať s robustnejším riešením, avšak s 
podmienkou dodržania value for money.  

 Hoci využívanie inteligentných zariadení a zvyšovanie využívania internetu (vrátane 
mobilného) je jedným z hlavných cieľov projektu definovaného v tejto štúdii, zo 
skúsenosti z projektu SIMON je zrejmé, že vlastníctvo inteligentného mobilného 
telefónu nemôže byť pre ŤZP podmienkou v súvislosti s využívaním parkovacieho 
preukazu ŤZP. 

Príklady z iných krajín 

Projekt SIMON sme do popredia uviedli špecificky, keďže bol podporovaný Európskou 
komisiou ako výskumný projekt s inovačným aspektom. Samotný projekt SIMON sa však 
nezaoberal spôsobom ako monitorovať obsadenosť parkovacích miest pre ŤZP bez potreby 
ich aktívnej participácie a ako efektívne získať online informácie o neoprávnenom 
parkovaní. Posledných niekoľko rokov sa však tematika technológií a riešení pre smart 
parking a obzvlášť pre zamedzenie zneužívania vyhradeného parkovania dostáva do 
popredia v celej EÚ ale aj vo svete (USA, Austrália, Nový Zéland). Viacero pilotných 
projektov preukázalo efektívnosť a udržateľnosť riešení založených na kombinácii 
inteligentných senzorov a aktívnych identifikačných prvkov a nadväzujúcich aplikácií.  

Viacero z týchto riešení bolo podporených vládnymi alebo európskymi dotačnými 
programami a schémami. Za všetky je možné spomenúť projekty Valadollid – Palencia 
Smart City projects, ktorý sa taktiež zaoberal riešením monitoringu obsadenosti 
parkovacích miest pre ŤZP prostredníctvom inteligentných senzorov. Čo sa týka 
implementácie väčšieho počtu senzorov  inteligentných riešení pre parkovanie ŤZP v 
Taliansku bol z európskych zdrojov realizovaný projekt „No Far Access“. V rámci tohto 
projektu bolo v mestách Livorno a Lerici zavedený integrovaný systém pozostávajúci z 



 

16 

 

 

inteligentných senzorov, elektronických parkovacích preukazov a inteligentnej mobilnej a 
webovej aplikácie. Zaujímavosťou tohto projektu bol fakt, že hoci boli dostupné riešenia pre 
elektronické parkovacie preukazy v podobe mobilnej aplikácie, ŤZP ako aj municipality 
preferovali zariadenie umiestnené na skle automobilu (obdoba palubnej jednotky pre 
mýto).  

Posledným príkladom je City of Westminster z Veľkej Británie, kde zavádzajú komplexné 
riešenie pre inteligetné parkovanie (nielen pre ŤZP) založené na inteligentných senzoroch 
a aktívnych identifikačných prvkoch s využiím RFID čipov. V rámci pilotného riešenia 
zaviedli 3400 senzorov a z prvého vyhodnotenia výsledkov je zrejmé, že sa postupne znižuje 
priemerný čas na nájdenie parkovacieho miesta a zvyšujú sa príjmy z platenia parkovného. 
Za implementáciu tohto riešenia získalo City of Westminster niekoľko ocenení (Tech 
Success Awards (2013); the Innovation in Technology at the Real IT Awards (2014 & 2016) 
British Parking Technology award (2014). Ako nevýhoda z hľadiska preferencií ŤZP sa javí 
nutnosť používať samostatný RFID čip naviac od preukazu ŤZP. Všetky vyššie uvádzané 
riešenia definujú ako jeden z hlavných benefitov týchto projektov, on-line prepojenie na 
kontrolné orgány, ktoré tak majú aktuálne informácie o neoprávnenom parkovaní a môžu 
vykonať zásah na mieste. 

1.3 Rozsah 

Rozsah projektu z hľadiska obsahovej stránky je definovaný viacerými parametrami kam 
patria pravidlá oprávnenosti PO7 OP II, disponibilná alokácia, cieľ dosiahnuť najvyššiu 
hodnotu za čo najmenej peňazí, ako aj preferencie cieľových skupín. Rozsah projektu 
definuje nasledovná schéma. 
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Schéma 12: Rozsah projektu 

 

Projekt v sebe spája dve základné oblasti, a to oblasť pomoci ŤZP a oblasť riešenia 
problematiky parkovania. Prienik týchto dvoch oblastí definuje základný rámec projektu.  

Z hľadiska pokrytia parkovacích miest, projekt bude pokrývať parkovacie miesta v gescii 
inštitúcií verejnej správy (nielen vo vlastníctve mesta a obce, ale aj VÚC, štátna správa a 
pod.) tak aby spĺňali podmienku hodnoty za peniaze. To znamená na základe spolupráce s  
MsP, mestom, zástupcami ŤZP a zástupcami inštitúcií sa po vykonaní pasportizácie 
zadefinujú miesta kde bol identifikovaný problém s parkovaním a dochádza tam k 
neoprávnenému parkovaniu. Rozsah riešenia je presne definovaný ako pokrytie 5500 
parkovacích miest vyhradených pre ŤZP z celkových odhadovaných 10 000 takýchto 
parkovacích miest a vybavenie 110 000 ŤZP aktívnym identifikačným prvkom.  

Hlavných aktérov projektu, ich role, požiadavky, obmedzenia a IS popisuje nasledovná 
tabuľka 
Tabuľka 2 Prehľad aktérov projektu 

Aktér DEUS MPSVR SR Ústredie PSVaR/Úrady 
PSVaR 

Rola aktéra DEUS, ako záujmové 
združenie právnických 
osôb, založené MF SR 
a ZMOS. DEUS má cieľ 
spojiť záujmy osôb s 
ťažkým zdravotným 

V súvislosti s parkovacími 
preukazmi koordinuje 
činnosť ústredia a úradov 
vo veciach podpory 
sociálneho začlenenia 
fyzickej osoby s ťažkým 

Vykonáva v druhom stupni 
štátnu správu vo veciach 
preukazu a parkovacieho 
preukazu, zabezpečuje tlač a 
distribúciu tlačív preukazu a 
parkovacieho preukazu pre 
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postihnutím, 
predstaviteľov obcí 
a miest a zástupcov 
vlády SR. 

zdravotným postihnutím 
do spoločnosti a lekárskej 
posudkovej činnosti. Je 
gestorom zákona č. 
447/2008 Z. z. 
Zákon o peňažných 
príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia 

úrady, spracúva informácie 
o štatistických výkazoch o 
počte fyzických osôb s 
ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorým bol 
vyhotovený preukaz, o 
fyzických osobách s ťažkým 
zdravotným postihnutím, 
ktorým bol vyhotovený 
parkovací preukaz a 
predkladá ich ministerstvu. 
Úrady práce rozhoduju o 
parkovacom preukaze, jeho 
odňatí a o povinnosti vrátiť 
parkovací preukaz, spracúva 
informácie o štatistických 
výkazoch o počte fyzických 
osôb s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorým bol 
vyhotovený parkovací 
preukaz a predkladá ich 
ústrediu, vyhotovuje 
parkovací preukaz, vedie 
evidenciu o vyhotovených 
parkovacích preukazoch 
elektronicky a zabezpečuje 
skartáciu vrátených 
parkovacích preukazov. 

IS DEUS v súčanostti 
prevádzkuje IS DCOM 
z hľadiska projektu je 
relevantným IS 
parkovania osôb s 
ťažkým zdravotným 
postihnutím. 

MPSVR SR prevádzkuje IS 
RSD, ktorý  okrem iného 
zabezpečuje proces 
podávania žiadostí, 
vydávania a evidencie 
parkovacích preukazov 
ŤZP a ktorý bude 
integrovaný s aplikáciou 
obstaranou v rámci 
projektu 

Z hľadiska projektu Ústredie 
a úrady práce sociálnych 
vecí a rodiny SR využívajú IS 
RSD, ktorý  okrem iného 
zabezpečuje proces 
podávania žiadostí, 
vydávania a evidencie 
parkovacích preukazov ŤZP 
a ktorý bude integrovaný 
s aplikáciou obstaranou 
v rámci projektu 

 
Aktér ŤZP Mestá/Obce Mestské 

polície/Obecné 
polície 

Rola aktéra Predstavujú hlavnú 
cieľovú skupinu 
projektu, ktorá bude 

Mestské a obecné úrady 
prostredníctvom činnosti 
svojich stavebných úradov 
(kolaudačné konania) 

Mestské a obecné 

polície sú 

zodpovedné za výkon 

kontroly 
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využívať výsledky 
projektu. 

zabezpečujú dodržiavanie 
vyhlášky č. 532/2002, ktorá 
okrem iného stanovuje počty 
parkovacích miest 
vyhradených pre ŤZP osoby. 
Mestské úrady tiež môžu 
poskytovať vyhradené 
parkovanie pre držiteľov ŤZP 
preukazov na verejne 
dostupných parkoviskách, 
ktoré sú v správe mesta. 
Takéto parkovacie miesto je 
osadené dopravnou značkou 
označujúcou parkovisko pre 
ŤZP osobu, spolu 
s doplnkovou značkou, na 
ktorej je vyznačené EČV 
vozidla. Mestské úrady 
zároveň pripravujú 
a realizujú mestskú 
parkovaciu politiku. 
Predstavujú hlavnú cieľovú 
skupinu projektu, ktorá bude 
využívať výsledky projeku. 

oprávnenosti 

parkovania na 

parkovacích miestach 

vyhradených pre 

držiteľov ŤZP 

parkovacích 

preukazov a riešenie 

zistených prípadov 

neoprávneného 

parkovania na týchto 

miestach v zmysle 

zákona o obecnej 

polícii.  

 

IS nerelevatné V závislosti od konkrétneho 
mesta. Všetky mestá 
disponujú vlastným IS, ktoré 
sa odlišujú poskytovanými 
funkcionalitami a cih 
úrovňou. V rámci projektu 
bude pre mestá poskytnutý 
administrátorský modul a to 
buď vo forme cloudovej 
aplikácie alebo vo forme 
integračného rozhrania 
prostredníctvom ktorého 
mesto bude môcť integrovať 
vlastný IS s aplikáciou. 

V závislosti od 
konkrétneho mesta. 
MsP disponujú 
vlastným IS, ktoré sa 
odlišujú 
poskytovanými 
funkcionalitami a ich 
úrovňou. V rámci 
projektu bude pre 
MsP poskytnutý 
administrátorský 
modul a to buď vo 
forme cloudovej 
aplikácie alebo vo 
forme integračného 
rozhrania 
prostredníctvom 
ktorého mesto/MsP 
bude môcť 
integrovať vlastný IS 
s aplikáciou. 
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Z hľadiska rozsahu štúdie uskutočniteľnosti je predmetom štúdie uskutočniteľnosti 
posúdenie alternatív, identifikácia a popis najvhodnejšieho riešenia  pre komplexné 
elektronické riešenie problematiky parkovania ŤZP. V rámci prípravy štúdie 
uskutočniteľnosti sa uskutočnili podporné prieskumy s cieľom zistiť preferencie a potreby 
cieľovej skupiny projektu, ktorou sú práve osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 
Účelom bolo využiť obmedzené finančné prostriedky čo najefektívnejšie a zároveň 
navrhnúť riešenie, ktoré bude technicky, administratívne, ekonomicky ale aj 
environmentálne udržateľné.  

V rámci prípravy štúdie uskutočniteľnosti boli realizované 4 prieskumy medzi cieľovými 
skupinami, a to: 
 prieskum medzi ŤZP s cieľom získať základné informácie o ich správaní, využívaní 

inovatívnych/inteligentných technológií a ich preferenciách vo vzťahu k projektu 

 doplnkový prieskum medzi ŤZP v spolupráci s asociáciami ŤZP, ktorého úlohou bolo 

najmä pre potreby CBA získať dodatočné údaje o frekvencii návštev jednotlivých miest, 

čase, ktorý strávia pri hľadaní voľného miesta na parkovanie, ale aj o ich záujme 

využívať takéto riešenie. 

 prieskum medzi náčelníkmi mestskej/obecnej polície s cieľom zistiť ich pohľad na 

problematiku neoprávneného parkovania ŤZP, získať základnú bázu dát pre 

aproximáciu počtu neoprávnených parkovaní v rámci SR (viď časť finančná analýza) 

a zistiť predpokladaný záujem o využívanie riešenia. 

 prieskum medzi primátormi s cieľom získať informácie o mestách, ktoré už majú 

vlastné riešenie a získať informácie o záujme miest využívať výsledky navrhovaného 

projektu. Do času vypracovania štúdie uskutočniteľnosti potvrdilo záujem o zapojenie 

do projektu viac ako 50 miest, vrátane veľkých miest vo veľkostnej kategórii nad 80 tis. 

obyvateľov. Tieto mestá zároveň potvrdili záujem, aby túto problematiku za nich riešil 

DEUS.  

Závery jednotlivých prieskumov sú vždy uvedené v príslušnej časti štúdie 
uskutočniteľnosti, ku ktorej sa vzťahujú. 
V rámci realizácie štúdie uskutočniteľnosti boli preskúmané možnosti pre zavedenie 
komplexného riešenia pre parkovanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Projekt sa 
bude skladať z osadenia nezávislých senzorov napájaných z batérie v kombinácii s aktívnym 
identifikačným prvkom,  s vlastnou aplikáciou pre ŤZP a povinné osoby (mesto, mestská 
polícia) s prepojením na MPSVR SR a so zabezpečením otvorenosti prostredníctvom 
openData a openApi. 

Štúdia uskutočniteľnosti obsahuje: 

 popis motivácie základných stakeholderov a ich záujmy, vrátane výsledkov 
realizovaného prieskumu, 

 popis legislatívy a jej potrebné zmeny, 
 popis najvhodnejšej alternatívy, na základe multikriteriálnej analýzy, 
 biznis architektúru riešenia, 
 architektúru informačných systémov znázorňujúcich vnútornú kompozíciu systému a 

integračné väzby systému s okolím, 
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 technologickú architektúru, 
 výsledky ekonomickej analýzy a kvantifikované prínosy a náklady, ktoré si vyžiada 

realizácia projektu, 
 v časti implementácia a migrácia sú vysvetlené základné etapy,  
 v rámci prevádzky riešenia, je uvedený popis podpory používateľov a popis kompletnej 

prevádzky riešenia. 

V rámci štúdie uskutočniteľnosti bola realizovaná multikriteriálna analýza 
prostredníctvom viacerých krokov. V prvom kroku boli posúdené alternatívy  pre riešenie 
biznis požiadaviek, v druhom kroku fyzických prvkov a v treťom kroku boli posúdené 
alternatívy pre aplikačné riešenie. Pri vyhodnocovaní jednotlivých alternatív bola 
posudzovaná aj možnosť celoeurópskeho riešenia, a to aj s ohľadom na snahy EÚ zjednotiť 
nielen formát a obsah parkovacieho preukazu ŤZP ale aj podmienky pre jeho využívanie a 
spôsob kontroly dodržiavania týchto podmienok. Napriek tomu, že Európska komisia 
vydala Odporúčania Rady 98/376/ES zo 4. júna 1998 o parkovacích preukazoch pre 
invalidov (doplnené v roku 2008), ktoré stanovuje odporúčaný formát parkovacieho 
preukazu pre ŤZP, podmienky, za ktorých sa preukazy vydávajú, ako aj ich formát nie sú zo 
strany Európskej únie zäväzne upravené a regulované. Náležitosti preukazu, rovnako aj 
spôsob jeho získania si teda určujú jednotlivé členské štáty svojimi právnymi predpismi.  

Aj z tohto dôvodu nie je reálne očakávať aplikáciu celoeurópskeho riešenia záväzného pre 
všetky členské krajiny.  

Použité skratky a značky 

Tabuľka 3 Skratky a značky 

Skratka / Značka Vysvetlenie 

CIP Competitiveness and Innovation Framework Programme 

DEUS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 

EČV Evidenčné číslo vozidla 

EÚ Európska únia 

IoT Internet of Things (Internet vecí) 

IS RSD Informačný systém riadenia sociálnych dávok 

MF SR Ministerstvo financií SR 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

MsP Mestská polícia 

NFC Near field communication 

OcP Obecná polícia  

SIMON Assisted mobility for older and impaired users  

ŤZP Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

ÚPPVII SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

ÚPSVaR SR Ústredie/Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska 
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2 Manažérske zhrnutie 
 
Vyriešiť viaceré problémy spojené s prevádzkovaním a zabezpečením dostupnosti 
ŤZP  parkovacích miest je možné za predpokladu, že sa spoja záujmy ŤZP občanov, 
predstaviteľov obcí a miest a zástupcov vlády SR. Je zrejmé, že nedáva ekonomický zmysel 
aby sa jednotlivé mestá snažili tieto problémy riešiť individuálne, na základe dopytovo 
orientovaných projektov a riešení. Išlo by o extrémne zdĺhavý a administratívne náročný 
proces s otáznou úžitkovou hodnotou. V prípade, že by vznikli izolované riešenia 
v jednotlivých obciach a mestách, len ťažko by ŤZP občania mohli využívať pri hľadaní 
parkovacích miest mimo miesta ich bežného pobytu rovnakú platformu. Fragmentové 
riešenia by mohli dobre fungovať iba v daných mestách, kvalita riešení by bola s veľkou 
pravdepodobnosťou nevyrovnaná. Zároveň sa dá predpokladať, že z ekonomického 
hľadiska by nemalo zmysel riešiť modernými technológiami manažment ŤZP parkovacích 
miest v obciach či malých mestách, kde ich počty dosahujú jednotky resp. pár desiatok 
kusov.   
 

Dá sa vychádzať z faktu, že problémy súvisiace s manažmentom ŤZP parkovacích miest sú 
rovnaké pre všetky mestá a obce, ktoré ŤZP miestami disponujú. Existujte preto dobrý 
predpoklad, aby táto téma bola riešená centrálne, prostredníctvom národného projektu. 
Najvhodnejšie predpoklady pre zastrešenie projektu má DEUS, keďže združuje tak 
predstaviteľov centrálnej vlády ako aj ZMOS, disponuje dostatočnými ľudskými a 
odbornými kapacitami. DEUS má zároveň skúsenosti z minulosti s implementáciou veľkého 
národného projektu v oblasti zavádzania elektronických služieb pre občanov. Kľúčové role 
a benefity pre hlavných aktérov projektu popisuje nasledovný obrázok:  
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Schéma 13: Hlavné benefity projektu 

 

Hlavným zdrojom motivácie pre realizáciu tohto projektu, ako aj hlavným zdrojom 
požiadaviek na funkcionality riešenia boli vykonané prieskumy medzi cieľovou skupinou, 
kam patrili ŤZP vlastniaci parkovací preukaz, resp. sprevádzajúce osoby, ktoré 
doprevádzajú ŤZP pri riešení ich životných situácií. Okrem prieskumov boli pri príprave 
štúdie uskutočniteľnosti realizované aj stretnutia so zástupcami združení a asociácií 
zastupujúcich ŤZP a so zástupcami Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. 
Uznesením č. 75 z 29. júna 2018 vyslovil projektovému zámeru zavedenia manažmentu 
inteligentného parkovania na parkovacích miestach vyhradených pre osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím podporu Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády 
SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 

Taktiež vykonaný prieskum medzi náčelníkmi mestskej a obecnej polície, ktorý 
identifikoval problémové oblasti, ako aj ich preferencie a potvrdil využívanie navrhovaného 
riešenia zo strany Ms/OcÚ. 

Aby mal projekt zmysel musí mať jasne definovanú podporu cieľových miest. Zrealizovaný 
prieskum medzi primátormi ukázal, že majú záujem o riešenie, ktoré má priniesť 
navrhovaný projekt. Do času vypracovania štúdie uskutočniteľnosti potvrdilo záujem 
o zapojenie do projektu viac ako 50 miest, vrátane veľkých miest vo veľkostnej kategórii 
nad 80 tis. obyvateľov. 

Motiváciou projektu je rovnako zabezpečiť plnenie Európskej stratégie pre oblasť 
zdravotného postihnutia, ktorá stanovuje stratégiu ako umožniť ľuďom so zdravotným 
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postihnutím plne využiť všetky ich práva a zapojiť sa do spoločnosti a ekonomiky rovnakým 
spôsobom ako iní ľudia. S cieľom zabezpečiť reálnu implementáciu tejto stratégie, Európska 
komisia identifikovala špecifické ciele a aktivity k jej naplneniu. Následne sú tieto aktivity 
vyhodnocované a monitorované. Jednou z týchto aktivít podporaných EK je nájdenie 
možností nových technologických riešení pre rozvoj elektronických parkovacích preukazov 
ŤZP a kontrolných systémov pre zabezpečenie ich kontroly.   

S cieľom dosiahnuť čo najväčšiu hodnotu za vynaložené finančné prostriedky štúdia 
uskutočniteľnosti navrhuje obmedzené finančné zdroje investovať primárne do 
technologickej infraštruktúry v podobe 5500 senzorov osadených na parkovacích miestach 
ŤZP a do 110 000 tokenov – aktívnych identifikačných prvkov v podobe plastikových kariet, 
ktoré sa stanú súčasťou parkovacieho preukazu ŤZP. Do samotného softvérového riešenia 
štúdia uskutočniteľnosti navrhuje investovať len malú časť finančných prostriedkov 
približne v rozsahu 10% a to zdôvodu, že ako ukazuje európsky projekt SIMON ale aj 
verejne dostupné informácie na trhu sú už dnes dostupné cloudové riešenia, ktoré ponúkajú 
multimandantnú licenciu schopnú pokryť biznis požiadavky jednotlivých stakeholderov 
a zabezpečiť požadované biznis služby a funkcie. Projekt SIMON okrem iného napomohol 
pri definovaní vhodného riešenia pre tento projekt, keďže odhalil nedostatky niektorých 
technológií, s ktorými bolo možné prvotne uvažovať a identifikoval potrebu riešenia, ktoré 
zvládne náročné prírodné a technologické požiadavky. 

Implementácia projektu bude realizovaná v dvoch nadväzujúcich fázach. 
Fáza 1 – pilotná fáza overenie konceptu a realizácie riešenia v 3 pilotných mestách.  
Cieľom pilotnej  fázy bude overenie proof of concept v rámci miest a ŤZP. Hlavným zdrojom 
overenia bude funkčnosť komunikácie medzi senzorom a aktívnym identifikačným prvkom 
v automobile a funkčnosť komunikácie s cloudovou aplikáciou a to v rôznych prírodných a 
technických podmienkach. Na základe realizácie a vyhodnotenia proof of concept bude 
implementovaná 2 fáza projektu, ktorú predstavuje plošný rollout v rámci jednotlivých 
miest. 
 
Fáza 2 – Plošné rozšírenie  
Po vyhodnotení prvej fázy, splnení kritérií a na základe vykonanej pasportizácie bude na 
základe komunikácie s mestami a obcami realizovaný plošný rollout. Samotné samosprávy 
majú najlepší prehľad o problémových lokalitách, o miestach kde dochádza k zneužívaniu 
parkovania na ŤPZ miestach najčastejšie. Vlastníctvo senzora zostáva v každom prípade v 
majetku DEUS. V rámci plošného rozšírenia a výmeny parkovacích preukazov ŤZP je 
potrebné zohľadniť nábehovú krivku výmeny parkovacích preukazov ŤZP. 

Z hľadiska finančných nárokov riešenia, vývoj v oblasti technológií pre tzv. internet vecí 
(IoT – Internet of things) dynamicky napreduje. S využitím niektorých nových technológií 
(ako napr. Bluetooth 5.0) projekt priamo počíta. Niektoré nové technológie v štádiu 
overovacej prevádzky (ako napr. „samodobíjacie“ senzory) by mohli byť využité počas 
prevádzky pri obnove zariadení.  Je preto možné predpokladať aj pokles cien jednotlivých 
technologických prvkov projektu. Vzhľadom k uvedenému, cenu projektu uvedenú 
v kapitole 1 považujeme za maximálnu cenu pre riešenie a množstvo technologických 
prvkov definované štúdiou (počet senzorov, počet aktívnych identifikačných prvkov) 
a predpokladáme dosiahnutie ďalších úspor v rámci verejného obstarávania, resp. už 
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v rámci stanovovania predpokladanej hodnoty zákazky, ako aj v rámci obnovy počas 
prevádzky projektu. 

2.1 Motivácia 
Tabuľka 4 Motivácia – budúci stav 

Súhrnný popis  
Združenie DEUS bolo založené ZMOS a MF SR za účelom podpory informatizácie MÚS 
s ambíciou poskytovať eSlužby pre fyzické a právnické osoby. 

 ZMOS zastupovalo k 31.12.2017 z celkového počtu 2 926 obcí, miest a mestských 
častí 2 786 subjektov, čo znamená 95 % organizovanosť na dobrovoľnom 
princípe. 

 MF SR je zodpovedné za alokačnú efektívnosť verejných zdrojov. 

Vzhľadom na vymedzenie pôsobnosti DEUS v § 9a zákona o eGovernmente, ako 
organizácie účelovo zriadenej pre potreby územnej samosprávy, nie je jeho ambíciou 
poskytovať služby subjektom mimo tento okruh. Poskytovanie služieb pre komerčné 
subjekty však v zásade nevylučuje, zvlášť pokiaľ takéto služby podporia alebo umožnia 
skvalitnenie alebo zefektívnenie služieb komerčných subjektov pre obce a mestá. V čase 
tvorby štúdie uskutočniteľnosti však nie je možné objektívne odhadnúť takéto príjmy 
vopred, keďže ide len o teoretickú možnosť a nie je známa (a ani nie je možné ju ex-ante 
vypočítať) výška ceny, ktorá by bola za takéto služby požadovaná a zároveň nie je známy 
(a nie je ho možné ani objektívne odhadnúť) očakávaný počet užívateľov. DEUS v prípade 
vytvorenia takého príjmu, oznámi túto skutočnosť poskytovateľovi pomoci tak, aby bolo 
možné vykonať výpočet finančnej medzery v súlade s príslušnou slovenskou a európskou 
legislatívou. 

Hlavným poslaním DEUS je: 

 podpora informatizácie samosprávy, 
 rozvoj a dodávka IT služieb pre samosprávu s pridanou hodnotou, 
 zastupovanie záujmov samosprávy voči orgánom štátnej správy, územnej 

samosprávy a ďalším právnym subjektom. 

Na základe vykonaného prieskumu medzi ŤZP, na základe požiadaviek a stratégií EK 
v oblasti podpory parkovania pre ŤZP, na základe požiadaviek ďalších stakeholderov, ako 
aj na základe cieľov OP II boli definované požiadavky a motivácia pre realizáciu projektu 
zameraného na komplexné elektronické riešenie problematiky parkovania ŤZP. 
Motiváciou je zabezpečiť prístupnosť parkovania pre osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím prostredníctvom aktuálnej informácie o obsadenosti miest vyhradených pre 
ŤZP, navigácie na najbližšie voľné miesto, zamedzenia neoprávneného parkovania na 
miestach vyhradených pre ŤZP, efektívnejšej kontroly oprávnenosti parkovania a lepšej 
vymožiteľnosti práva, a zároveň aj získavania štatistických informácií o obsadenosti 
parkovacích miest pre osoby so zdravotným postihnutím, a to pre budúcu lepšiu 
reguláciu povinnosti vytvárať tieto parkovacie miesta. Motiváciou je rovnako zabezpečiť 
plnenie Európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia, ktorá stanovuje 
stratégiu ako umožniť ľuďom so zdravotným postihnutím plne využiť všetky ich práva a 
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zapojiť sa do spoločnosti a ekonomiky rovnakým spôsobom ako iní ľudia. S cieľom 
zabezpečiť reálnu implementáciu tejto stratégie, Európska komisia identifikoval 
špecifické ciele a aktivity k jej naplneniu. Následne sú tieto aktivity vyhodnocované 
a monitorované. Jednou z týchto aktivít podporovaných EK je nájdenie možností nových 
technologických riešení pre rozvoj elektronických parkovacích preukazov ŤZP 
a kontrolných systémov pre zabezpečenie ich kontroly.   

Pre merateľný ukazovateľ projektu boli zvolené nasledovné ukazovatele  OP II 

Ukazovateľ - Pilot MJ Počiatočná 
hodnota 2018 

Cieľová hodnota 
2020 

Zvy šenie použi vania 
elektronicky ch služieb 
znevy hodneny mi skupinami 

počet 0 875 

Počet nových alebo 
modifikovaných elektronických 
služieb eGovernmentu pre 
potreby identifikovaných 
znevýhodnených skupín 

počet 0 5 

 

Ukazovateľ - Rollout MJ Počiatočná   hodnota 

2020 

Cieľová 

hodnota 2022 

Zvýšenie používania 

elektronických služieb 

znevýhodnenými skupinami 

počet 875 27 125 

 
Ukazovateľ vyjadruje počet jednotlivcov patriacich do znevýhodnenej skupiny, ktoré 
využíva elektronické služby eGovernmentu. Podmienkou tohto ukazovateľa je, že služby 
musia byť podrobené analýze na určenie, či ich funkcionalita je pre vybrané 
znevýhodnené skupiny prospešná. Uvedené bolo splnené v rámci prípravy tejto štúdie 
uskutočniteľnosti vykonaním prieskumu medzi ŤZP.  
 
Celková cieľová hodnota na úrovni špecifického cieľa 7.6. OP II je stanovená na 35%. 
Projekt, ktorý by mal byť realizovaný na základe predloženej štúdie uskutočniteľnosti má 
potenciál v plnej miere naplniť tento ukazovateľ.  
 
KPI projektu 
Ukazovateľ MJ Počiatočná 

hodnota 
Cieľová hodnota 

Priemerné ušetrenie času ŤZP pri 
1 hľadaní ŤZP parkovacieho 
miesta 

min 0 10  

Zvýšenie dostupnosti dát 
o využívaní parkovacích miest 
vyhradených pre osoby s ťažkým 

% 0% 55% 
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zdravotným postihnutím (ako 
podiel parkovacích miest ŤZP o 
ktorých sú dostupné údaje o ich 
využívaní z celkového 
odhadovaného počtu 
parkovacích miest ŤZP) 

 

Schéma 14: Motivácia stakeholderov projektu 

 

Požiadavky a obmedzenia hlavných aktérov projektu popisuje nasledovná tabuľka 
Tabuľka 5 Prehľad aktérov projektu – ciele, požiadavky a obmedzenia 

Aktér DEUS MPSVR SR Ústredie 
PSVaR/Úrady PSVaR 

Cieľ Poskytovať 
samosprávam a ŤZP v 
nich žijúcim inovatívne 
služby zlepšujúce ich 
životné podmienky 
(vrátane zníženia 
finančného zaťaženia 
ŤZP) a zvyšujúce ich 
zapojenie do socio-
ekonomického diania. 

Zlepšiť životné 
podmienky ŤZP 
(vrátane zníženia 
finančného 
zaťaženia ŤZP), 
zvýšiť objem 
finančných 
prostriedkov 
smerovaných pre 
ŤZP a zamedziť 
zneužívaniu 
nástrojov podpory 
ŤZP. 

Zlepšiť životné 
podmienky ŤZP 
(vrátane zníženia 
finančného zaťaženia 
ŤZP) a zamedziť 
zneužívaniu 
nástrojov podpory 
ŤZP. 
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Požiadavky DEUS navrhuje realizáciu 
projektu, tak aby neboli 
budované izolované 
riešenia v jednotlivých 
obciach a mestách, ale 
naopak vybudovať 
platformu využiteľnú  
pre všetkých ŤZP v rámci 
celého Slovenska. 

Požiadavkou je 
smerovať 
investície do 
riešení, ktoré 
odzrkadľujú 
požiadavky ŤZP, 
zabezpečiť 
minimalizáciu 
nákladov, 
zabezpečiť 
jednoduchú 
a efektívnu 
distribúciu nových 
parkovacích 
preukazov ŤZP a 
zabezpečiť lepšiu 
kontrolu ich 
falšovania. 

Požiadavkou je 
zabezpečiť 
jednoduchú 
a efektívnu 
distribúciu nových 
parkovacích 
preukazov ŤZP a 
zabezpečiť lepšiu 
kontrolu ich 
falšovania. 
 

Obmedzenia Pre úspešnú realizáciu 
projektu je nevyhnutná 
spolupráca ako orgánov 
štátnej správy, tak aj 
samosprávy. 

MPSVR SR nie je 
bez pomoci 
samosprávy, resp. 
ich reprezentanta 
(DEUS) schopné 
zabezpečiť všetky 
požiadavky ŤZP 
týkajúce sa ich 
parkovania. 

ÚPSVaR SR nie je bez 
pomoci samosprávy, 
resp. ich 
reprezentanta 
(DEUS) schopné 
zabezpečiť 
požiadavky ŤZP 
týkajúce sa ich 
parkovania. 

 
Aktér ŤZP Mestá/Obce Mestské 

polície/Obecné 
polície 

Cieľ Zvýšiť množstvo 
prostriedkov 
alokovaných pre 
zlepšovanie životných 
podmienok ŤZP a znížiť 
finančné zaťaženie ŤZP 
pri využívaní 
parkovacieho preukazu 
ŤZP a motorového 
vozidla. Získať nástroje 
umožňujúce jednoduché 
a efektívne využívanie 
vyhradených ŤZP 
parkovacích miest. 

Získať informácie 
o ŤZP parkovacích 
miestach, Zlepšit 
životné 
podmienky ŤZP 
(vrátane zníženia 
finančného 
zaťaženia ŤZP), 
zvýšiť objem 
finančných 
prostriedkov 
smerovaných pre 
ŤZP a zamedziť 
zneužívaniu 
nástrojov podpory 
ŤZP. 

Zamedziť 
neoprávnenému 
parkovaniu a 
zeefektívniť činnosť 
mestskej polície.  
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Požiadavky Požiadavkou je 
zabezpečiť informácie o 
dostupnosti parkovacích 
miest, umožnenie 
navigácie na najbližšie 
parkovacie miesto a tak 
zníženie času stráveného 
hľadaním voľného 
parkovacieho miesta,  
zamedzenie 
neoprávnému 
parkovaniu,  
zamedzenie zneužívaniu 
parkovacích preukazov 
ŤZP, ako aj jednoduchá a 
nenáročná výmena 
preukazov ŤZP, bez 
nutnosti registrácie 
alebo povinného 
využívania mobilného 
telefónu. 
Rovnako je požiadavkou 
získanie informácií 
o aktuálnom stave 
parkovacích miest, ich 
využívaní ako vstupov 
pre ďalšie zlepšenie 
parkovacej politiky 
z hľadiska ŤZP 
parkovacích miest. 
Dôležitou požiadavkou je 
zabezpečenie ochrany 
osobných údajov. 

Požiadavkou je 
zabezpečiť 
pasportizáciu ŤZP 
parkovacích miest 
Aplikáciu pre 
manažment 
parkovacích miest 
Aplikáciu/dáta 
o využívaní 
jednotlivých 
parkovacích miest, 
na základe 
ktorých by bolo 
možné lepšie 
tvoriť 
a implementovať 
parkovaciu 
politiku vo vzťahu 
k ŤZP 
Znížiť počet 
neoprávnených 
parkovaní, resp. 
zneužití 
parkovacích 
preukazov ŤZP. 

Požiadavkou je 
zabezpečiť možnosť 
efektívnejšieho 
a cieľenejšieho 
výkonu kontroly 
neoprávného 
parkovania, 
eliminovať 
neoprávnené 
parkovanie 

Obmedzenia ŤZP nie sú z hľadiska 
technického, 
administratívneho ani 
finančného schopné 
naplniť vyššie uvedené 
požiadavky bez pomoci 
orgánov štátnej 
a verejnej správy. 

Mestá samostatne 
nie sú schopné 
komplexne splniť 
všetky 
požadované ciele, 
keďže celkové 
riešenie 
problematiky 
individuálne by 
znamenalo 
extrémne zdĺhavý 
a administratívne 
náročný proces s 
otáznou úžitkovou 

Podobne ako u miest 
aj pri mestských 
políciách platí, že  
samostatne nie sú 
schopné komplexne 
splniť všetky 
požadované ciele. 
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hodnotou. V 
prípade, že by 
vznikli izolované 
riešenia v 
jednotlivých 
obciach a mestách, 
len ťažko by ŤZP 
občania mohli 
využívať pri 
hľadaní 
parkovacích miest 
mimo miesta ich 
bežného pobytu 
rovnakú 
platformu. 
 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na 
relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

R01 - Napriek prejavenému záujmu sa obce a mestá do projektu nezapoja. 
R02 - Nebudú dostupné finančné zdroje na spolufinancovanie, alebo na prevádzku.  
Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 
Tabuľka 2 Riziká  
Tabuľka 5 Zoznam zainteresovaných  
Tabuľka 6 Zoznam cieľov  
Tabuľka 7 Princípy a požiadavky 

 

 

2.2 Popis aktuálneho stavu 

2.2.1 Legislatíva 
Tabuľka 6 Legislatíva – aktuálny stav 

Súhrnný popis  
Právne predpisy upravujúce problematiku parkovania ŤZP osôb sú nasledujúce: 
I. Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

"ŤZP zákon") 

Parkovací preukaz obsahuje 
a) na prednej strane v jej ľavej časti 

1. biely symbol užívateľa vozíka na tmavomodrom pozadí, 
2. dátum, ktorým končí platnosť parkovacieho preukazu, 
3. evidenčné číslo parkovacieho preukazu, 
4. názov a odtlačok úradnej pečiatky príslušného orgánu, ktorý parkovací 

preukaz vyhotovil a podpis oprávneného zamestnanca tohto orgánu, 
b) na prednej strane v jej pravej časti 
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1. slová „Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím“ 
uvedené väčším typom písma, 

2. slová „parkovací preukaz“ vo vybraných jazykoch Európskej únie malým typom 
písma, pričom ako prvé sú tieto slová uvedené v anglickom jazyku, 

3. slová „Model Európskej únie“, 
4. v pozadí kód Slovenskej republiky vyjadrený písmenami „SK“ obkolesený 

prstencom dvanástich hviezdičiek symbolizujúcich Európsku úniu, 
c) na zadnej strane v jej ľavej časti 

1. priezvisko fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa 
vyhotovuje parkovací preukaz, 

2. meno fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje 
parkovací preukaz, 

3. podpis fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje 
parkovací preukaz, ak je schopná sa podpísať, 

4. fotografiu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa 
vyhotovuje parkovací preukaz, 

d) na zadnej strane v jej pravej časti 
1. slová „Tento preukaz oprávňuje držiteľa k využívaniu vyhradených 

parkovacích miest a zariadení v členských štátoch EÚ“, 
2. slová „Preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola 

predná časť preukazu jasne viditeľná na účely kontroly“. 
 

Parkovací preukaz má rozmery 106 mm na výšku a 148 mm na šírku, je bledomodrej 
farby s výnimkou bieleho symbolu užívateľov vozíka, ktorý má tmavomodré pozadie. 
Parkovací preukaz obsahuje ochranný prvok hologram a je pokrytý plastickou 
hmotou. Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak fyzickej osobe s 
ťažkým zdravotným postihnutím nezanikne nárok na parkovací preukaz. 
Parkovací preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná 
časť parkovacieho preukazu jasne viditeľná na účely kontroly. 

II. Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Výhody plynúce z držiteľstva parkovacieho preukazu sú ustanovené zákonom č. 
8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Vodič vozidla s parkovacím preukazom: 
- môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP, 

- nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia, 

- môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd 
povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny; pritom nesmie 

ohroziť bezpečnosť cestnej premávky; týmto oprávnením nie je dotknutá 

povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta. 

Pravidlá používania parkovacieho preukazu: 
- môže ho používať iba osoba, ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

alebo iný oprávnený orgán v zahraničí, 

- používa sa na vozidle, ktoré prepravuje osobu s ŤZP odkázanú na individuálnu 
prepravu alebo s praktickou alebo úplnou slepotou oboch očí, 
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- môže sa používať na vozidle len pri preprave osoby, ktorá je jeho držiteľom, 

inak je vodič povinný ho odstrániť z vozidla. 
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Obrázok 1: Vzor parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím 

Predná strana parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným 
postihnutím: 

 
Zadná strana parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím: 
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III. Vyhláška č. 532/2002 Ministerstva životného prostredia SR ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 

a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

Vyhláška v §58 stanovuje požadovaný počet a pravidlá pre vyhradené stojiská na 
odstavných a parkovacích plochách pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie nasledovne: 
- Na vyznačenej pozemnej, nadzemnej a podzemnej odstavnej a parkovacej 

ploche pre osobné motorové vozidlá musia byť vyhradené 4 % stojísk, najmenej 

však jedno stojisko, pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie a musí byť umiestnené najbližšie k vchodu do príslušnej stavby.  

Vyhradené stojisko musí spĺňať nasledujúce požiadavky: 
- šírka stojiska na odstavnej ploche pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie musí byť najmenej 3 500 mm a môže mať sklon najviac 1 : 

20. 

- miesto na parkovisku určenom pre autá osôb s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie musí byť s verejnou pešou plochou spojené zošikmeným 

obrubníkom širokým najmenej 1 000 mm, so sklonom najviac 1 : 8.  

- musí byť označené medzinárodným symbolom prístupnosti (štvorec modrej 
farby, na ktorom je vyobrazená bielou čiarou štylizovaná postava hľadiaca 

vpravo a sediaca na vozíku pre invalidov). 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na 
relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

R03 – Súčasná právna úprava neumožňuje využívanie elektronických prvkov v rámci 
parkovacích preukazov pre ŤZP. 
Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 
Tabuľka 2 Riziká 
Tabuľka 4 Legislatíva 
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2.2.2 Architektúra 

2.2.2.1 Biznis architektúra 
Tabuľka 7 Biznis architektúra - aktuálny stav 

Súhrnný popis  
Z pohľadu biznis architektúry dnes procesy parkovania ŤZP a identifikácie 
neoprávneného parkovania nie sú realizované elektronicky, prostredníctvom 
informačných systémov, resp. sú realizované len obmedzene (a to ako z hľadiska využitia 
IS, tak aj z hľadiska geografického pokrytia). Výkon jednotlivých činností je realizovaný 
rozdrobene bez IT podpory alebo s obmedzenou IT podporou. Vydávanie parkovacích 
preukazov ŤZP je podporené elektronickými službami MSPVR SR (sluzba_egov_7840, 
sluzba_is_49230, sluzba_is_49233). 

Z hľadiska biznis služieb, ktoré by mali pokrývať biznis požiadavky užívateľov dnes:  

 Nie je možné vyhľadanie ŤZP parkovacích miest v užívateľom zvolenej lokalite, resp. 
vyhľadávanie je umožnené len v obmedzenom rozsahu, v rámci niektorých 
samospráv, 

 Nie sú dostupné informácie o konkrétnom parkovacom mieste (GPS súradnice, 
informácie o fyzických parametroch miesta, fotodokumentácia), resp. takéto 
informácie sú dostupné len v obmedzenom rozsahu a kvalite, 

 Nie je dostupná kontrola obsadenosti a nájdenie najbližšieho voľného miesta v 
zvolenej lokalite, s výnimkou obmedzeného rozsahu niekoľkých samospráv 

 Nie je dostupná navigácia k najbližšiemu voľnému ŤZP parkovaciemu miestu v 
zvolenej lokalite. 

 Nie je možná identifikácia oprávnenosti parkovania na parkovacom mieste ŤZP. 
 Nie je dostupné poskytovanie otvorených údajov.  
 Nie sú dostupné štatistické informácie o parkovacích miestach ŤZP, ich 

obsadenosti, priemernom čase parkovania a kontrole. 
 Nie je dostupná pasportizácia parkovacích miest ŤZP.  

Z hľadiska biznis procesov je možné biznis procesy realizované jednotlivmi cieľovými 
skupinami projektu definovať nasledovne: 

Parkovanie ŤZP: Parkovanie ŤZP dnes prebieha bez elektronickej podpory, to znamená 
ŤZP alebo jeho sprievod vykoná cestu do cieľovej lokality bez overenia či je v  lokalite 
voľné parkovacie miesto ŤZP a bez navigácie na dané parkovacie miesto. V prípade ak je 
parkovacie miesto ŤZP obsadené, snaží sa vyhľadať iné parkovacie miesto čo najbližšie 
k lokalite, a to až do momentu zaparkovania.  

Kontrola oprávnenosti parkovania na vyhradených ŤZP parkovacích miestach: 
Mestská/Obecná políciia vykona va kontrolu opra vnenosti parkovania na za klade vlastnej 
pocho dzkovej činnosti, cieleny ch kontrolny ch akcii  alebo na za klade podnetov od 
občanov. Parkovaci  preukaz fyzickej osoby so zdravotny m postihnuti m sa umiestňuje v 
prednej časti vozidla tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná na účely kontroly. 
Prípady, keď už vozidlo stojí a jeho vodič sa vo vozidle ani v jeho blízkosti nenachádza, 
pričom vo vozidle sa nachádza na palubnej doske parkovací preukaz ŤZP patria medzi 
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najčastejšie. Za účelom zistenia totožnosti osoby, ktora  sa dopustila priestupkov na u seku 
dopravy spa chane ho zaka zany m sta ti m su  pri slušni ci obecnej poli cie v zmysle § 16a 
za kona o obecnej poli cii opra vneni  použiť technicky  prostriedok na zabra nenie odjazdu 
motorového vozidla. Avšak v prípade, ak vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané a za 
predným sklom má umiestnený parkovací preukaz, technický prostriedok na zabránenie 
odjazdu motorového vozidla nemôže byť použitý. Týmto obmedzením je významne 
eliminovaná možnosť zistiť, kto vozidlo na zakázanom mieste zaparkoval a či je parkovací 
preukaz použitý oprávnenou osobou v súlade s právnymi normami. Ani použitie 
technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla by však nebolo 
všemocným prostriedkom k zisteniu zneužitia parkovacieho preukazu. Mestský policajt 
je tak nútený čakať do príchodu vodiča/sprievodu. 
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Schéma 15: Biznis architektúra – aktuálny stav 

 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na 
relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

R04 – Pre ŤZP je čoraz viac obtiažnejšie nájsť voľné parkovacie miesto, pričom tento stav 
sa bude zhoršovať vzhľadom na rastúci počet motorových vozidiel a rastúci počet 
vydaných preukazov ŤZP 
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R05 -Pre vysporiadanie sa s kolabujúcou statickou dopravou majú samosprávy v rukách 
iba obmedzené množstvo možností a nástrojov pre elimináciu problému 

R06 -Mestská polícia nemá nástroje pre efektívnu kontrolu oprávnenosti parkovania na 
vyhradených ŤZP parkovacích miestach a kontrolu falšovania parkovacích preukazov 
ŤZP. 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 
Tabuľka 2 Riziká 

 

 

2.2.2.2 Architektúra informačných systémov 
Tabuľka 8 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav 

Súhrnný popis  

V súčasnosti neexistuje komplexný IS, ktorý by riešil kontrolu parkovacích preukazov 
ŤZP, ako aj overovanie dostupnosti a obsadenosti parkovacích miest pre ŤZP. Výkon 
jednotlivých činností je realizovaný rozdrobene bez IT podpory alebo s obmedzenou IT 
podporou. Vydávanie parkovacích preukazov ŤZP je podporené elektronickými službami 
MSPVR SR (sluzba_egov_7840, sluzba_is_49230, sluzba_is_49233). Z hľadiska MPSVR SR 
sa jedná o FORTÁL (isvs_8040) a IS Riadenia sociálnych dávok (ďalej len IS RSD) 
(isvs_279). 

Fortál je formulárový portál sprístupňuje formuláre služieb riadenia sociálnych dávok a 
ServiceDesk systému pre občanov. Systém obsahuje formuláre pre podporu cca 40 tich 
služieb z oblasti riadenia sociálnych dávok, je integrovaný s IAM modulom ÚPVS (isvs_62) 
pre zabezpečenie autentifikácie, využíva G2G rozhranie ÚPVS na odosielanie vyplnených 
elektronických formulárov do elektronických schránok Úradov práce, sociálnych vecí a 
rodiny a MPSVR SR. 
 
IS RSD umožňuje využiť elektronické služby v oblasti agendy štátnych sociálnych dávok, 
sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi pre občanov prostredníctvom možnosti 
podávania žiadostí a sledovania ich stavu cez internet prostredníctvom formulárového 
portálu (FORTÁL). Komunikácia s občanom prebieha prostredníctvom Ústredného 
portálu verejnej správy (ÚPVS). Je zdrojom údajov pre analytickú manažérsku nadstavbu 
MIS pre účely štátnej štatistiky a tvorby analýz. IS RSD umožňuje evidenciu, výpočet a 
výplatu štátnych sociálnych dávok a príspevkov, príspevkov v náhradnej rodinnej 
starostlivosti, dávok v hmotnej núdzi, osobitného príspevku, náhradného výživného, 
peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, 
peňažného príspevku na opatrovanie, peňažného príspevku na osobnú asistenciu, dotácií 
na stravu a školské pomôcky. Evidenciu a spracovanie posudkových činností (komplexný 
posudok, posúdenie ZS pre účely štátnych sociálnych dávok, posúdenie ZS pre účely 
parkovacieho preukazu a preukazu ŤZP a ŤZP/S). Z hľadiska parkovacích preukazov ŤZP 
v IS RSD sú evidované základné atribúty každého parkovacieho preukazu ŤZP. Každý 
doklad sa viaže na príslušnú osobu (ŤZP), má svoje číslo, miesto vydania, dátum vydania, 
časovú platnosť a stav.  
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Z hľadiska existujúcich IS miest rozvojové projekty miest postupne priniesli vytvorenie 
alebo rozvoj integrovaného informačného systému mesta, ktorý (v rôznej miere v 
závislosti od konkrétneho mesta) jednak optimalizoval riešenie agend v rámci vnútornej 
správy mesta (zdieľanie služieb v rámci úsekov mesta, príp. medzi mestskými časťami 
navzájom, a medzi mestskými časťami a magistrátom), umožnil digitalizáciu agend (napr. 
spracovanie podania v registratúre a tvorba výstupných rozhodnutí ), elektronizáciu 
služieb mesta a integráciu na ÚPVS a na referenčné registre. Z hľadiska dostupnosti 
parkovacích miest je možné evidovať lokálne riešenia v obmedzenom počte miest, ktoré 
umožňujú minimálne prehľad voľných miest v rámci niektorých (obmedzený počet) 
parkovísk (či už ŤZP alebo bez príznaku ŤZP) a aj navigáciu na dané parkovacie miesta. 

Z hľadiska IS mestských polícií, mestské polície disponujú najmä komerčnými IS pre 
zabezpečenie spracovania agendy mestskej polície. Súčasťou týchto IS sú (resp. môžu 
byť) viaceré funkcionality, medzi ktoré patrí aj integrácia na Ústrednú evidenciu 
priestupkov (isvs_6100)/Centrálnu evidenciu správnych deliktov a priestupkov 
(isvs_6308), Register obyvateľov SR (isvs_190), prípadne aj na Evidenciu vozidiel 
(isvs_171). Tieto IS umožňujú evidenciu priestupkov, komplexný manažment výkonu 
činnosti MsP (manažment hliadok atď), štatistické výkazy. 

Realizáciou projektu nedôjde k zmene alebo zrušeniu koncových alebo aplikačných 
služieb, resp. projekt takéto zmeny nepredpokladá. V rámci projektu sa plánuje zohľadniť 
dostupnosť komernčných aplikácií a nebude teda budovaný nový ISVS, naopak plánuje 
sa obstarať licencia k dostupnej multimandantnej cloudovej aplikácii. 

Táto aplikácia bude customizovaná a integrovaná s IS RSD, modulom úradnej 
komunikácie a IS miest, resp. meststkých polícií. 
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Schéma 16: Architektúra informačných systémov – aktuálny stav 

 

 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na 
relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

R07 Napriek tomu, že niektoré mestá zavádzajú pilotné IoT riešenia v oblasti parkovania, 
tieto riešenia sú heterogénne a nie je možné prostredníctvom nich naplniť požiadavky 
cieľových skupín a zabezpečiť kontrolu oprávnenosti parkovania ŤZP 
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Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Tabuľka 2 Riziká  

 

2.2.2.3 Technologická architektúra 
Tabuľka 9 Technologická architektúra - aktuálny stav 

Súhrnný popis  
V súčasnosti neexistuje komplexný IS, ktorý by riešil kontrolu parkovacích preukazov 
ŤZP, ako aj overovanie dostupnosti a obsadenosti parkovacích miest pre ŤZP. Výkon 
jednotlivých činností je realizovaný rozdrobene bez IT podpory alebo s obmedzenou IT 
podporou. Vydávanie parkovacích preukazov ŤZP je podporené elektronickými službami 
MSPVR SR (sluzba_egov_7840, sluzba_is_49230, sluzba_is_49233). Realizáciou projektu 
nedôjde k zmene alebo zrušeniu koncových alebo aplikačných služieb, resp. projekt 
takéto zmeny nepredpokladá.  

Čo sa týka technologickej architektúry, nie je vybudované komplexné riešenie na 
celoštátnej úrovni, ktoré by reflektovalo a napĺňalo požiadavky aktérov projektu. 
Prevádzkované sú len pilotné riešenia v rámci niektorých miest.  

 

 

 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na 
relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

R08 Prostredníctvom dnes zavedených lokálnych technologických riešení nie je možné 
naplniť všetky požiadavky cieľových skupín a zabezpečiť kontrolu oprávnenosti 
parkovania ŤZP 
R09 Riziko nasadzovania nekompatibilných technológií v rámci lokálnych riešení 
Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Tabuľka 2 Riziká  
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2.2.2.4 Bezpečnostná architektúra 
Tabuľka 10 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav 

Súhrnný popis  
V súčasnosti neexistuje komplexný IS, ktorý by riešil kontrolu parkovacích preukazov 
ŤZP, ako aj overovanie dostupnosti a obsadenosti parkovacích miest pre ŤZP. Výkon 
jednotlivých činností je realizovaný rozdrobene bez IT podpory alebo s obmedzenou IT 
podporou. Vydávanie parkovacích preukazov ŤZP je podporené elektronickými službami 
MSPVR SR (sluzba_egov_7840, sluzba_is_49230, sluzba_is_49233). Bezpečnosť lokálnych 
pilotných riešení, či už z hľadiska IoT technológií alebo z hľadiska aplikácií 
a dodržiavania štandardov nie je vo väčšine prípadov riešená komplexne.  

 

 

 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na 
relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

R10 Náročnosť plnenia bezpečnostných kritérií v prípade lokálnych riešení, a to ako z 
hľadiska fyzickej bezpečnosti IoT technológií, ako aj z hľadiska informačnej bezpečnosti 
a ochrany osobných údajov 
Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Tabuľka 2 Riziká  

 

2.2.3 Prevádzka 
Tabuľka 11 Prevádzka - aktuálny stav 

Súhrnný popis  
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V súčasnosti neexistuje komplexný IS, ktorý by riešil kontrolu parkovacích preukazov 
ŤZP, ako aj overovanie dostupnosti a obsadenosti parkovacích miest pre ŤZP. Výkon 
jednotlivých činností je realizovaný rozdrobene bez IT podpory alebo s obmedzenou IT 
podporou. Vydávanie parkovacích preukazov ŤZP je podporené elektronickými službami 
MPSVR SR (sluzba_egov_7840, sluzba_is_49230, sluzba_is_49233).  

 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na 
relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

R11 Otázna efektívnosť prevádzky lokálnych riešení  

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Tabuľka 2 Riziká  

 



 

44 

 

 

2.3 Alternatívne riešenia 

2.3.1 Metodika MCA 
Multikriteriálna analýza je základým nástrojom pre výber najvhodnejšej alternatívy vo 
vzťahu k cieľom alebo požadovnaým výstupom a výsledkom zákona, stratégie alebo 
projektu. Na rozdiel od finančných analýz ako napr. CBA, multikriteriálna analýza sa na 
objekt posudzovania nepozerá len skrz zhodnotenia parametrov, ktoré je možné 
kvantifikovať finančne, ale hodnotí alternatívy komplexne.  
Z hľadiska použitej metodiky bola pre navrhovaný projekt multikriteriálna analýza 
realizovaná v 3 základných krokoch. Základom pre výber alternatív, ktoré boli následne 
hodnotené bol stanovený rozsah projektu a očakávania cieľových skupín. Na tomto základe 
boli definované základné biznis alternatívy a na základe výberu vhodnej biznis alternatívy 
následne boli posúdené alternatívy pre výber IoT infraštruktúry a tokenov a v treťom kroku 
boli posúdené alternatívy pre aplikačné riešenie. V prvom kroku bolo posúdených 5 biznis 
alternatív, následne v druhom kroku, na základe výberu zvolenej alternatívy, bolo ďalej 
posudzovaných  6 alternatív pre technologické riešenie a v treťom kroku boli posúdené 3 
alternatívy pre aplikačné riešenie. 
 
Pri posudzovaní alternatív bol pre nefinančné kritériá rozsah hodnôt pre každé kritérium 
stanovený od 0 po 2, pričom 0 b. bolo pridelených ak hodnotená alternatíva vôbec nenapĺňa 
dané kritérium, 1 b. bol pridelený ak alternatíva dané kritérium napĺňa s rizikom, 2 b. boli 
pridelené v prípade ak alternatíva napĺňa dané kritérium. Výnimku predstavujú kritériá 
týkajúce sa finančných nákladov (CAPEX, OPEX), kde boli alternatívy zoradené a obodované 
podľa finančnej náročnosti  (0b – finančne najnáročnejšia až 4b – finančne mierne náročná 
alternatíva). Vzhľadom na rozsah kritérií bola v súlade s odporúčanými postupmi, pre každé 
kritérium stanovená váha, a to 5 ak ide o kritérium, ktorého naplnenie je želateľné, nie je 
však absolútne nevyhnutné pre splnenie cieľov, 10 ak ide o kritérium, ktorého naplnenie je 
dôležité pre splnenie cieľov, 15 ak ide o kritérium, ktorého naplnenie je nevyhnutné pre 
splnenie cieľov. 

2.3.2 Popis alternatív 
V prvom kroku boli teda posudzované nasledovné 4 alternatívy: 
A) Zachovaný súčasný stav  
B) Realizácia soft opatrení - Legislatívne opatrenia - povýšenie parkovacieho preukazu na 

verejnú listinu, zvýšenie trestov za falšovanie a neoprávnené parkovanie, pridanie 
ďalších ochranných prvkov, uskutočnenie pasportizácie, sprístupnenie registra 
parkovacích preukazov ŤZP mestskej a obecnej polícii 

C) Realizácia investičných opatrení pre parkovanie ŤZP (nemyslí sa výstavba parkovacích 
miest) vrátane IoT prvkov (senzory, identifikačné prvky), vrátane pasportizácie, 
vrátane aplikácie 

D) Realizácia opatrení iba na úrovni niektorých soft opatrení a aplikácie, bez zavádzania 
IoT prvkov v rámci projektu 

E) Zvýšenie počtu ZŤP parkovacích miest, poprípade ich označenie v mapových 
podkladoch a zavedenia kontroly oprávnenia státia na vyhradenom mieste zo strany 
polície formou vybavenia zariadením schopným komunikovať s aktívnym 
identifikačným prvkom, ktorý by sa stal súčasťou parkovacieho preukazu ŤZP 
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V druhom kroku bolo pre technologické alternatívy posudzovaných nasledovných 6 
alternatív, ktoré vychádzali zo zvolenej biznis alternatívy 

C1)  Riešenie založené na monitoringu a vyhodnocovaní využívania ŤZP parkovacích miest 
prostredníctvom kamerových systémov  

C2) Riešenie založené na monitoringu a vyhodnocovaní využívania ŤZP parkovacích miest 
prostredníctvom senzorov napojených na elektrickú rozvodnú sieť v kombinácii s 
pasívnym identifikačným prvkom  

C3) Riešenie postavené na využívaní funkcionalít mobilného telefónu, bez iných prídavných 
infraštruktúrnych či fyzických prvkov. Vodič po zaparkovaní vozidla manuálne označí 
začiatok a koniec parkovania na konkrétnom parkovacom mieste v mobilnej aplikácii. 

C4) Riešenie založené na monitoringu a vyhodnocovaní využívania ŤZP parkovacích miest 
prostredníctvom nezávislých senzorov napájaných z batérie v kombinácii s aktívnym 
identifikačným prvkom, ktorý je súčasťou parkovacieho preukazu ŤZP 

C5) Riešenie založené na monitoringu a vyhodnocovaní využívania ŤZP parkovacích miest 
prostredníctvom nezávislých senzorov napájaných z batérie v kombinácii s aktívnym 
identifikačným prvkom, ktorý nie je súčasťou parkovacieho preukazu ŤZP 

C6) Riešenie založené na monitoringu a vyhodnocovaní využívania ŤZP parkovacích miest 
prostredníctvom nezávislých senzorov napájaných z batérie v kombinácii s aktívnym 
identifikačným prvkom, ktorý je súčasťou parkovacieho preukazu ŤZP alebo 
v kombinácii s mobilnou aplikáciou s funkčnosťou pre identifikáciu oprávnenia 
parkovania 

 
Po definovaní vhodnej alternatívy z hľadiska IoT infraštruktúry boli v druhom kroku 
posudzované 3 alternatívy 
C4a)  Obstaranie multimandantnej licencie k existujúcemu riešeniu 

C4b)  Centralizované riešenie VS 

C4c)  Decentralizované riešenie VS 

2.3.3 Vyhodnotenie alternatív 

Biznis alternatívy 

Na základe požiadaviek hlavných cieľových skupín a donorov projektu boli definované 
hodnotiace kritériá pre biznis alternatívy a to nasledovne: 
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Schéma 17: Stanovenie kritérií pre biznis alternatívy vzhľadom na požiadavky cieľových skupín 

a donorov 

 

Na základe týchto kritérií bolo následne hodnotených 5 základných biznis alternatív 

 

Fáza 1: Zhodnotenie biznis alternatív  

Kritérium/cieľ Váha Alt.. A Alt.. B Alt. C Alt. D Alt. E 

Umožní alternatíva 
vyhľadanie voľného 
ŤZP parkovacieho 
miesta? 

15 0 0 2 1 0 
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Umožní alternatíva 
navigáciu na  voľné ŤZP 
parkovacie miesta? 

15 0 0 2 1 0 

Vyžaduje alternatíva 
dodatočné povinnosti 
súvisiace s parkovaním 
ŤZP 

15 2 2 2 2 2 

Zabezpečí alternatíva 
pasportizáciu 
parkovacích miest? 

15 0 2 2 2 2 

Zabezpečí alternatíva 
prístup k 
aktualizovaným dátam 
o parkovacích 
miestach? 

10 0 0 2 2 0 

Zabezpečí alternatíva 
aktualizované dáta o 
vyťaženosti 
parkovacích miest a 
“užívateľskom 
správaní“ cieľovej 
skupiny? 

10 0 0 2 1 0 

Zabezpečí alternatíva 
zamedzenie falšovaniu 
ŤZP parkovacieho 
preukazu? 

10 0 1 2 1 2 

Zabezpečí alternatíva 
overenie pravosti 
parkovacieho 
preukazu? 

15 0 1 2 1 2 

Zabezpečí alternatíva 
efektívnejšie 
vykonávanie kontrol zo 
strany MsP/OcÚ? 

15 0 0 2 0 0 

Umožní alternatíva 
eliminovať 
neoprávnené 
parkovanie? 

15 0 1 2 1 1 

Zabezpečí alternatíva 
zvýšené využívanie 
internetu zo strany 
ŤZP? 

15 0 0 2 2 0 

Zabezpečí alternatíva 
zvýšenie počítačových 
zručností ŤZP? 

15 0 0 2 2 0 
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Zabezpečí alternatíva 
využívanie nástrojov 
pre skvalitnenie života 
ŤZP? 

15 0 0 2 0 1 

CAPEX 15 4 3 1 1 2 

OPEX 15 4 3 1 1 2 

Celkom  150 190 390 250 200 

 
Na základe výberu zvolenej alternatívy boli ďalej posudzované alternatívy týkajúce 
sa technologickej a aplikačnej vrstvy. Pre túto časť boli vyšpecifikované požiadavky 
cieľových skupín, ktoré je nevyhnutné naplniť. 

Schéma 18: Stanovenie kritérií pre technologické a aplikačné alternatívy  vzhľadom na 

požiadavky cieľových skupín  
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Na základe „Must“ požiadaviek bolo následne hodnotených 5 technologických a 3 aplikačné 
alternatívy. 
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Fáza 2a: Zhodnotenie alternatív pre IoT infraštruktúru a identifikačné prvky 

Kritérium/cieľ Váha Alt. C1 Alt. C2 Alt. C3 Alt. C4 Alt. C5 Alt. C6 

Automatická detekcia 
neoprávneného 
parkovania  

10 2 2 0 2 2 2 

Minimalizácia interakcií 
ŤZP pre označenie začiatku 
parkovania 

10 2 2 0 2 2 1 

Zabezpečenie, aby neboli 
vyžadované nové 
povinnosti pre ŤZP pri 
nasadení riešenia 

15 1 2 0 2 0 0 

Minimalizácia počtu kariet 
alebo tokenov, ktoré musí 
ŤZP nosiť so sebou 

10 2 2 0 2 0 1 

identifikácia obsadenosti 
ŤZP parkovacieho miesta 

15 2 2 2 2 2 2 

Minimalizácia nárokov na 
osadenie a údržbu fyzických 
infraštr. prvkov 

10 0 0 2 1 1 2 

Zvýšenie efektívnosti 
kontroly parkovacích 
preukazov z pohľadu 
polície 

15 1 2 1 2 1 2 

CAPEX 10 4 1 0 3 5 2 

OPEX 10 4 1 0 3 5 2 

Celkom  200 170 65 220 195 160 

 
Fáza 2b: Zhodnotenie alternatív aplikačného riešenia  

Princíp Váha Alt.. C4a Alt. C4b Alt. C4c 

Umožnenie využívania otvorených 
údajov/openAPI pre externé aplikácie 

10 2 2 2 

Umožnenie tvorby jednoduchých 
analýz/reportov nad dátami 

10 2 2 1 

Aplikácia, ktorá umožní overenie parkovacieho 
preukazu ŤZP 

10 2 2 1 

Minimalizácia interakcií ŤZP pre vyhľadávanie 
rôznych parkovacích miest v rámci miest/obcí 

10 2 2 0 

Navigácia na najbližšie voľné parkovacie miesto 
ŤZP 

10 2 2 1 
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CAPEX 10 3 2 1 

OPEX 10 3 2 1 

Celkom 
 

 160 140 70 

 

 
Sumárne vyhodnotenie alternatív je nižšie 

2.3.4 Alternatíva A – „Zachovanie súčasného stavu“ 
Súhrnný popis  

Táto alternatíva predstavuje status quo, to znamená, že v oblasti riešenia parkovania pre 
ŤZP nebudú realizované žiadne kroky. Alternatíva nespĺňa základné požiadavky 
definované cieľovou skupinou a nerieši identifikované problémové oblasti. Dokonca hoci 
by sa mohlo zdať, že z ekonomického hľadiska nepredstavuje žiadne náklady (CAPEX 
a OPEX), nie je tomu úplne tak, keďže neriešením súčasnej situácie vznikajú náklady ako 
na strane ŤZP (napr. strata času pri hľadaní voľného miesta, náklady na PHM), tak aj na 
strane samosprávy a polície (výjazdy pri nahlásení neoprávneného parkovania, končiace 
buď ako falošný výjazd alebo nemožnosťou overiť pravosť parkovacieho preukazu ŤZP). 

 

Predmetná alternatíva taktiež nerieši ciele v oblasti eInklúzie a ciele definované 
Európskou stratégiou pre oblasť zdravotného postihnutia: obnovený záväzok vybudovať 
Európu bez bariér. 

Alternatíva bola zamietnutá z dôvodu nenaplnenia požiadaviek cieľových skupín 

2.3.5 Alternatíva B – „Realizácia soft opatrení - Legislatívne opatrenia“ 
Súhrnný popis  

Táto alternatíva predstavuje realizáciu tzv. soft opatrení a nepočíta s investičnými 
výdavkami do IoT technológií, prípadne do aplikačného vybavenia. Táto alternatíva 
počíta so: 

 sprísnením legislatívy v oblasti nepovoleného parkovania, najmä čo sa týka 
falšovania parkovacieho preukazu ŤZP ako verejnej listiny  

 vyššími pokutami za porušenie legislatívy 

 zavedenie ďalších ochranných prvkov na parkovací preukaz 
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 zrušeni m obmedzenia pri slušni kov mestskej poli cie, ktore  znemožňuje založenie 
technicke ho prostriedku na zabra nenie odjazdu motorove ho vozidla v pri pade ak 
ide o vozidlo prepravuju ce osobu s ťažky m zdravotny m postihnuti m. 

 prípadne využitím behaviorálnej vedy zavedenie ďalších opatrení, ktoré by mali 
motivovať dodržiavať legislatívu 

Táto alternatíva taktiež zahŕňa pasportizáciu a sprístupnenie platných čísiel ŤZP 
parkovacích preukazov, tak aby  voľne dostupné a overiteľné (samotnými ŤZP alebo 
MsP/OcP napr. prostredníctvom webovej aplikácie. 

 

Hoci čiastočne táto alternatíva môže napomôcť riešiť čoraz viac horšiacu sa situáciu 
v oblasti parkovania ŤZP, dopad považujeme za obmedzený. Aj v súčasnosti platí, že 
mestská a obecná polícia spravidla posudzuje pravosť parkovacieho preukazu cez predne  
sklo vozidla, pri dobre urobenej ko pii nie je možne  zistiť, či sa jedna  o pravy  parkovaci  
preukaz, jeho ko piu alebo falzifika t. Rovnako tak v prípade vyrobenia falzifikátu 
s platným číslom parkovacieho preukazu ŤZP, príslušník mestskej alebo obecnej polície 
v konečnom dôsledku dostane informáciu o platnosti preukazu.  

Zároveň ako ukazuje prax aj v iných oblastiach ani prísnejšie tresty nemusia mať 
motivačný účinok na dodržiavanie zákona (viď napr. oblasť stáčania kilometrov vozidiel) 
a je v konečnom dôsledku potrebné zaviesť IKT riešenie pre obmedzenie porušovania 
zákona. 

Nakoniec táto alternatíva nerieši ďalšie požiadavky cieľových skupín ako je efektívnejšia 
a cielenejšia kontrola dodržiavania zákona, či informácia o obsadenosti ŤZP 
parkovacieho miesta a navigácia na voľné ŤZP parkovacie miesto ale aj získanie dát 
o vyťaženosti parkovacích miest a správaní cieľovej skupiny, ktoré pomôžu k lepšiemu 
rozhodovaniu pokiaľ ide o parkovacie miesta ŤZP. 

Alternatíva bola zamietnutá z dôvodu nenaplnenia požiadaviek cieľových skupín 

2.3.6 Alternatíva C – „Realizácia investičných opatrení pre parkovanie 
ŤZP (nemyslí sa výstavba parkovacích miest) vrátane IoT prvkov 
(senzory, identifikačné prvky), vrátane pasportizácie, vrátane 
aplikácie“ 

Súhrnný popis  

Táto alternatíva predstavuje kombináciu legislatívneho opatrenia (pridanie 
identifikačného prvku k parkovaciemu preukazu ŤZP), technológií označovaných ako IoT 
(Internet vecí) a aplikácie (pre ŤZP a administrátorského modulu).  
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Predmetná alternatíva predstavuje komplexné riešenie požiadaviek cieľových skupín 
projektu, pričom rešpektuje princíp value for money. To znamená, že navrhuje pokryť 
najvypuklejšie problémové miesta týkajúce sa parkovania ŤZP ale nezasahuje do oblastí, 
kde by už bola pridaná hodnota projektu vo vzťahu k požiadavkám cieľovej skupiny 
otázna, resp. by došlo k nesúladu s legislatívou (ako je napr. pokrytie parkovacích miest 
ŤZP na súkromných parkoviskách, technologické dovybavenie policajných zložiek a pod.) 

Bližšie je alternatíva popísaná v ďalších častiach štúdie 

Alternatíva bola prijatá z dôvodu naplnenia požiadaviek cieľových skupín ako aj z dôvodu 
jej realizovateľnosti z hľadiska ekonomického, ako aj technického. 

2.3.7 Alternatíva D – „Realizácia opatrení iba na úrovni niektorých soft 
opatrení a aplikácie, bez zavádzania IoT prvkov v rámci projektu“ 

Súhrnný popis  

Podobne ako alternatíva B aj táto alternatíva znamená najmä legislatívnu zmenu 
a sprísnenie postihov za nedodržiavanie zákona, naviac by však bola obstaraná aj 
aplikácia, ktorá by umožňovala rovnaké funkcionality ako je tomu pri alternatíve C. Táto 
alternatíva by si však stále vyžadovala investície do IoT technológií, ktoré by museli byť 
obstarané zo strany miest a obcí. Zároveň je aj zo strany medzinárodných organizácií 
odporúčané realizovať projekty v oblasti IoT ako komplexnejšie celky, resp. balíky so 
zapojením viacerých miest (napr. dokument Svetového ekonomického fóra - Internet of 
Things, Guidelines for Sustainability). 

 

Vzhľadom na administratívnu náročnosť takejto alternatívy, otáznu ekonomickú 
efektívnosť a nutnosť zabezpečiť vzájomnú kompatibilitu rôznych technológií 
obstarávaných samostatne mestami a obcami (pričom by rovnako išlo o verejné zdroje 
ako je tomu prei EŠIF) túto alternatívu nepovažujeme za realizovateľnú.  

Alternatíva bola zamietnutá z dôvodu rizík pri  naplnení požiadaviek cieľových skupín, 
ako aj z dôvodu jej otáznej administratívnej, ekonomickej a technologickej 
realizovateľnosti. 
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2.3.8 Alternatíva E – „Zvýšenie počtu ZŤP parkovacích miest, poprípade ich 
označenie v mapových podkladoch a zavedenia kontroly oprávnenia 
státia na vyhradenom mieste zo strany polície formou vybavenia 
zariadením schopným komunikovať s aktívnym identifikačným 
prvkom, ktorý by sa stal súčasťou parkovacieho preukazu ŤZP“ 

 

Súhrnný popis  

Táto alternatíva predpokladá zriadenie dodatočných parkovacích miest vyhradených pre 
ŤZP osoby. Miesta by mohli byť zriadené buď vybudovaním nových parkovacích miest na 
plochách, kde sa ešte parkovacie miesta nenachádzajú alebo zmenou existujúcich 
parkovacích miest na miesta vyhradené pre ŤZP zmenou dopravného značenia. Zároveň 
riešenie predpokladá, že parkovacie preukazy ŤZP budú vybavené aktívnym 
identifikačným prvkom, ktorý bude slúžiť na kontrolu oprávnenosti parkovania na 
miestach vyhradených pre ŤZP. Kontrola by bola realizovaná kontrolnými orgánmi, ktoré 
by mali k dispozícií zariadenia na identifikáciu oprávnenosti parkovania formou 
bezdotykovej detekcie prítomnosti aktívneho identifikačného prvku vo vozidle a 
načítania identifikačného kódu tohto identifikačného prvku z parkovacieho preukazu 
ŤZP. Kontrola by prebiehala v tom istom režime, ako doposiaľ, t. j. vo forme náhodnej 
kontroly počas pravidelných obchôdzok resp. pri nahlásení porušovania parkovania inou 
osobou. 

 

 

Nie je potrebné zasahovanie do existujúcich parkovacích miest pre ŤZP vo forme 
osádzania dodatočných infraštruktúrnych prvkov. 

Nevýhodami riešenia sú 

- riešenie nepredstavuje systémové opatrenia na odstránenie príčin zlej situácie v 
parkovaní ŤZP osôb, pričom investície potrebné na realizáciu tejto alternatívy 
nekorešpondujú s potenciálnymi prínosmi. Plošné zvýšenie počtu ŤZP parkovacích miest, 
bez efektívnych opatrení na zlepšenie disciplíny (využitie dodatočných technológií pre  
zabezpečenie adresnosti a uľahčenie kontroly oprávnenosti), by bolo iba dočasným 
riešením, ktorého efekt sa zvyšovaním počtu automobilov postupom času vytratí. Za prvý 
polrok roka 2018 na Slovensku pribudol rekordný počet 51 891 nových áut, čo 
predstavuje medziročný nárast o šesť percent a zároveň ide o nadpriemerný údaj aj v 
rámci celej Európskej únie. Za posledných desať rokov na slovenských cestách pribudol 
celkovo až 1 milión áut. 

- v potrebnej miere nedôjde k zlepšeniu disciplíny v parkovaní na parkovacích 
miestach vyhradených pre ŤZP, nakoľko kontrola oprávnenosti bude naďalej neadresná 
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a v prevažnej miere náhodná, takže by nebolo možné efektívne postihovať falšovateľov a 
zneužívateľov ŤZP preukazov. 

- nedôjde k zlepšeniu situácie ohľadne kontroly oprávnenosti parkovania na 
parkovacích miestach vyhradených pre ŤZP z pohľadu kapacitných možností 
kontrolných orgánov vykonávať túto kontrolu. Naopak, situácia sa plošným zvýšením 
počtu ŤZP parkovacích miest zhorší, nakoľko pri nezmenených kapacitných možnostiach 
kontrolných orgánov bude potrebné pokryť väčšie množstvo miest. Už v súčasnosti nie je 
v kapacitných možnostiach príslušných kontrolných orgánov vykonávať systematickú 
fyzickú kontrolu oprávnenosti parkovania na ŤZP parkovacích miestach. 

- riešenie nezabezpečí efektívne a zmysluplné prerozdelenie parkovacích miest na 
základe štatistických dát o využívaní ŤZP parkovacích miest (takéto dáta nebudú k 
dispozícii) a v konečnom dôsledku môže mať negatívny dopad na všeobecnú situáciu v 
parkovaní. Vyznačením dodatočných parkovacích miest pre ŤZP napríklad obcou dôjde k 
zníženiu počtu ostatných disponibilných parkovacích miest (nie ŤZP). Optimalizáciu 
počtu resp. rozmiestnenia ŤZP parkovacích miest bude možné efektívne vykonať na 
základe výstupov projektu, ktorý svojim riešením zabezpečí vytvorenie štatistických dát 
o využívaní ŤZP miest. Takéto dáta by potom mali k dispozícii samosprávy, ako aj DEUS, 
ÚPSVaR a ďalšie centrálne orgány štátu. Tieto empirické dáta by slúžili aj ako podklad 
pre zmenu legislatívy upravujúcej podmienky vzniku parkovacích miest vyhradených pre 
ŤZP. 

- riešenie neprinesie pridanú hodnotu pre ŤZP v podobe umožnenia cieleného 
vyhľadávania voľných ŤZP parkovacích miest v nimi zvolenej lokalite a uľahčenia 
navigácie k nim. Taktiež nedôjde k zvýšeniu miery využívania digitálnych technológií 
skupinou ŤZP osôb. 

Alternatíva bola zamietnutá z dôvodu nenaplnenia požiadaviek cieľových skupín 

2.3.9 Alternatíva C1 – „Riešenie založené na monitoringu a vyhodnocovaní 
využívania ŤZP parkovacích miest prostredníctvom kamerových 
systémov“ 

Súhrnný popis  
Riešenie založené na monitoringu a vyhodnocovaní využívania ŤZP parkovacích miest 
prostredníctvom kamerových systémov. Detekcia oprávnenosti parkovania na ŤZP 
parkovacom mieste by bola vyhodnocovaná nasledovným spôsobom: vozidlo zaparkuje 
na vyhradenom mieste pre ŤZP. Stacionárny kamerový senzor opticky zachytí a „prečíta“ 
EČV a tento údaj zašle do centrálnej databázy. Po porovnaní rozpoznaného EČV voči 
databáze oprávnených EČV služba vyhodnotí, či vozidlo na danom mieste parkuje 
oprávnene. Cloudová služba následne posúva udalosť na ďalšie spracovanie 
a vyhodnotenie. 

Riešenie pozostáva z nasledujúcich komponentov:  

1. kamerový systém – stacionárna kamera na optické snímanie EČV parkujúceho 
vozidla. Kamera musí byť vo vyhotovení vhodnom na prevádzku vo vonkajšom 
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prostredí pre široký rozsah teplôt a klimatických podmienok a taktiež do určitej 
miery odolnom voči vandalizmu.  

2. riadiaca jednotka – jednotka skladajúca sa z výpočtovej jednotky (mikro PC), 
úložiska (SD karta), komunikačného modulu (LTE), systému regulácie teploty a 
spoločného ochranného obalu. Zabezpečuje spracovanie kamerou zosnímanej 
optickej informácie, rozpoznanie samotného EČV a odoslanie vyťaženej informácie o 
EČV do cloudu s aplikačnou vrstvou.  

3. cloudová platforma pre manažment kamerových systémov – platforma, v 
ktorej je prevádzkovaná aplikačná logika vyhodnocujúca a poskytujúca informácie zo 
všetkých pripojených kamerových systémov. Aplikačná vrstva spracuje informácie 
prijaté z kamerových systémov a vyhodnotí ich voči databáze EČV oprávnených na 
parkovanie na ŤZP parkovacích miestach.  

Aby bola táto alternatíva realizovateľná, je nevyhnutná zmena súvisiacej legislatívy tak, 
aby bol parkovací preukaz viazaný na konkrétne EČV. Takáto forma zmeny by však bola 
do značnej miery obmedzujúca pre ŤZP osoby, nakoľko by ich limitovala vo využití 
parkovacieho preukazu iba na konkrétne vozidlo resp. vopred stanovený limitovaný 
počet vozidiel. V súčasnosti je ŤZP parkovací preukaz viazaný priamo na osobu a nie na 
EČV vozidla. T.j. parkovací preukaz je použiteľný v akomkoľvek vozidle, ktoré je 
momentálne používané na účely prepravy ŤZP osoby. 

 

Nevýhodou tejto alternatívy je nutnosť zmien legislatívy upravujúcej spôsob používania  
ŤZP parkovacieho preukazu, ktoré by však mali negatívny dopad na ŤZP osoby aj 
príslušné orgány (obmedzenie použiteľnosti ŤZP parkovacieho preukazu iba s vopred 
určenými vozidlami,  zvýšenie administratívnej záťaže z dôvodu zavedenia procesu 
registrácie a manažmentu EČV pre použitie s ŤZP parkovacím preukazom). Ďalšou 
nevýhodou sú vysoké náklady spojené s budovaním infraštruktúry pre každý jeden 
kamerový systém. Keďže jeho prvky sú závislé na dodávke elektrickej energie, bude 
potrebné zabezpečiť dostupnosť elektrických rozvodov ku každému jednému 
parkovaciemu miestu resp. skupine parkovacích miest. Náklady spojené s osadením 
takéhoto typu infraštruktúry vysoko prevyšujú náklady spojené s osadením nezávislých 
senzorov (s vlastným napájaním prostredníctvom batérie). Rovnako to platí pre TCO. V 
neposlednom rade bude tento systém oveľa náročnejší na odbornú inštaláciu 
jednotlivých jeho prvkov – umiestnenie komponentov kamerového systému na vhodnom 
mieste tak, aby bola zabezpečená dobrá možnosť optického snímania EČV parkujúcich 
vozidiel a zároveň bola zabezpečená ochrana proti náhodnému alebo úmyselnému 
poškodeniu. Každá inštalácia a kalibrácia systému bude musieť byť plánovaná 
samostatne zohľadňujúc individuálne podmienky jednotlivých lokalít, na ktorých sa budú 
nachádzať týmto systémom osádzané ŤZP parkovacie miesta. Potrebné je taktiež počítať 
s vyššou intenzitou údržby systému súvisiacou s jeho komplexnosťou a menšou mierou 
odolnosti voči vonkajším vplyvom (vandalizmus, výpadky napájania, 
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potreba rekalibrácie pri fyzických zásahoch, ...). Samostatným negatívom je možná obava 
ŤZP osôb ale aj verejnosti zo určitej straty súkromia z dôvodu monitorovania 
kamerovým systémom. 

2.3.10 Alternatíva C2 – „Riešenie založené na monitoringu a vyhodnocovaní 
využívania ŤZP parkovacích miest prostredníctvom senzorov 
napojených na elektrickú rozvodnú sieť v kombinácii s pasívnym 
identifikačným prvkom“ 

Súhrnný popis  
Riešenie založené na monitoringu a vyhodnocovaní využívania ŤZP parkovacích miest 
prostredníctvom senzorov obsadenosti parkovacieho miesta napojených na elektrickú 
rozvodnú sieť v kombinácii so systémom na identifikáciu oprávnenosti parkovania na 
ŤZP miestach založenom na RFID technológii.   

Fungovanie tohto systému je nasledovné: príjazd a parkovanie vozidla je rozpoznané 
senzorom obsadenosti parkovacieho miesta. V okamihu zaparkovania vozidla súčasne 
dochádza k pokusu o detekciu prítomnosti pasívneho identifikačného prvku (RFID tag) 
vo vozidle zo strany aktívneho RFID systému nainštalovaného v blízkosti ŤZP 
parkovacieho miesta. V prípade, že identifikačný prvok je úspešne detegovaný, je 
do cloudovej platformy, na ktorej beží aplikačná logika parkovacieho systému, odoslaná 
informácia o obsadení parkovacieho miesta spolu s informáciou o ID identifikačného 
prvku. V aplikačnej vrstve sú tieto informácie vyhodnotené a parkovanie je označené ako 
oprávnené. Pri absencii identifikačného prvku je do aplikačnej vrstvy odoslaná iba 
informácia o obsadení parkovacieho miesta bez ID identifikačného prvku. V tomto 
prípade je parkovanie vyhodnotené ako neoprávnené. Informácie z aplikačnej vrstvy sú 
ďalej sprístupnené systému samosprávy resp. mestskej polície za účelom kontroly 
indikovaného neoprávneného parkovania.  

Toto riešenie pozostáva z nasledujúcich komponentov:  

1. senzor obsadenosti parkovacieho miesta – senzor na princípe magnetickej 
slučky resp. podobnom princípe integrovaný do povrchu parkovacieho miesta. Tento 
senzor deteguje prítomnosť vozidla na parkovacom mieste prostredníctvom detekcie 
zmeny magnetického poľa.   

2. riadiaca jednotka – prijíma a spracúva dáta zo senzorov obsadenosti a následne 
ich zasiela do cloudovej platformy pre manažment senzorového riešenia. Taktiež 
prijíma informáciu o identifikácii pasívneho identifikačného prvku z RFID readera a 
zasiela ju prostredníctvom svojho komunikačného modulu ďalej do cloudovej 
platformy pre manažment senzorového riešenia.  
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3. RFID anténa – slúži na vysielanie a prijímanie (dvojcestná komunikácia) 
rádiového signálu za účelom detekcie prítomnosti pasívneho identifikačného prvku 
(RFID tag).  

4. RFID reader – prijíma a spracúva dáta z pasívneho identifikačného prvku (RFID 
tag) a sprostredkúva ich riadiacej jednotke s komunikačným modulom, ktorá ich 
ďalej zasiela do cloudovej platformy pre manažment senzorového riešenia.  

5. pasívny identifikačný prvok – slúži na identifikáciu oprávnenosti parkovania 
na ŤZP parkovacom mieste. Štítok (tag) založený na princípe RFID technológie je 
umiestnený na ŤZP parkovacom preukaze. Štítok obsahuje integrované obvody 
zabezpečujúce identifikáciu (ID kód) a komunikáciu (anténa). Na svoje fungovanie 
nepotrebuje zdroj napájania, keďže akonáhle sa ocitne v dosahu rádiového signálu 
RFID antény získa energiu na vyslanie svojho identifikačného kódu z tohto rádiového 
signálu.  

6. cloudová platforma pre manažment senzorového riešenia – platforma, v 
ktorej je prevádzkovaná aplikačná logika vyhodnocujúca a poskytujúca informácie zo 
všetkých pripojených senzorov obsadenosti a RFID čítačiek.   

Výhodou tejto alternatívy riešenia je, že prvok, ktorý bude slúžiť na identifikáciu 
oprávnenosti parkovania na ŤZP parkovacom mieste, nemusí byť aktívny (s napájaním), 
ale bude môcť byť pasívny (t.j. k svojej funkčnosti nepotrebuje samotný prvok vlastný 
zdroj energie). Takýto identifikačný prvok môže byť menší a lepšie integrovateľný s 
existujúcim ŤZP parkovacím preukazom. Taktiež obstarávacia cena tohto pasívneho 
identifikačného prvku bude nižšia ako cena aktívneho identifikačného prvku.  
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Schéma 19: Základné porovnanie RFID s pasívnym prvkom a BLE  

 

zdroj: vlastné spracovanie na základe dostupných porovnaní a štúdií: 
Link Labs Inc.: Healthcare RTLS: An In-Depth Review Of Technologies & Considerations 
Brian Ray (Link Labs Inc.): BLE Vs. RFID: How To Select Asset Location Technology 
Roambee Corporation: BeeBeacons vs. RFID Tags 
Natalie Hogan, Carlos Lemus (Bastian Solutions): Comparing Internet of Things (IoT)-
Based Asset Tracking Technologies: RFID vs. BLE 
MobStac Inc.: Comprehensive guide to proximity marketing solutions QR code vs RFID 
vs BLE beacons vs WiFi vs NFC 
Mario Collotta, Giovanni Pau, Timothy Talty, Ozan K. Tonguz: Bluetooth 5: a concrete 
step forward towards the IoT 
 

Nevýhodou tejto alternatívy je komplexnosť riešenia z pohľadu počtu zapojených prvkov 
(senzor, riadiaca jednotka, RFID detektor/anténa) a s tým spojená vyššia náchylnosť na 
poruchy a potrebnú údržbu. Ďalšou nevýhodou sú vysoké náklady spojené s budovaním 
infraštruktúry pre každý jeden senzor obsadenosti a RFID detektor/anténu. Keďže tieto 
prvky sú závislé na dodávke elektrickej energie, bude potrebné zabezpečiť dostupnosť 
elektrických rozvodov ku každému jednému parkovaciemu miestu resp. skupine 
parkovacích miest. Náklady spojené s osadením takéhoto typu infraštruktúry vysoko 
prevyšujú náklady spojené s osadením nezávislých senzorov (s vlastným napájaním 
prostredníctvom batérie). Rovnako to platí pre TCO. V neposlednom rade bude tento 
systém oveľa náročnejší na odbornú inštaláciu jednotlivých jeho prvkov – integrácia 
magnetickej slučky do povrchu parkovacieho miesta, umiestnenie komponentov RFID 
systému na vhodnom mieste tak, aby bolo zabezpečené dobré pokrytie obsluhovaného 
parkovacieho miesta/miest rádiovým signálom a zároveň bola zabezpečená ochrana 

Základné porovnanie RFID a BLE z pohľadu parkovacieho miesta

Kritérium Pasívne RFID BLE

Potrebná infraštruktúra
senzor obsadenosti, riadiaca jednotka senzora, RFID 

anténa, RFID reader, zdroj napájania
senzor obsadenosti

Zložitosť inštalácie
niekoľko hodín, vhodnosť lokality, problematika

napajánia
15 – 30 min.

Vhodnosť prostredia Vnútorné prostredie, limitované vonkajšie prostredie Vnútorné, vonkajšie

Komunikačný protokol Otvorený Otvorený

Dosah 8 m 25 m

Základné porovnanie RFID a BLE z pohľadu identifikačného prvku

Kritérium Pasívne RFID BLE

Potrebná infraštruktúra pasívny RFID identifikačný prvok aktívny BLE identifikačný prvok

Využitiesmartfónu pre čítanie 

identifikačného prvku
Nie (je potrebné ďalšie zariadenie) Áno

Dosah 4 – 6 m 25 m

Životnosť identifikačného 

prvku
10+ rokov 3 – 6 rokov



 

60 

 

 

proti náhodnému alebo úmyselnému poškodeniu. Každá inštalácia bude musieť byť 
plánovaná samostatne zohľadňujúc individuálne podmienky jednotlivých lokalít, na 
ktorých sa budú nachádzať osádzané ŤZP parkovacie miesta. Potrebné je taktiež počítať 
s vyššou intenzitou údržby systému súvisiacou s jeho komplexnosťou a menšou mierou 
odolnosti voči vonkajším vplyvom (vandalizmus, výpadky napájania, 
potreba rekalibrácie pri fyzických zásahoch, ...) 

Alternatíva bola zamietnutá z dôvodu nerealizovateľnosti riešenia najmä ekonomického 
hľadiska  

2.3.11 Alternatíva C3 – „Riešenie postavené na využívaní funkcionalít 
mobilného telefónu, bez iných prídavných infraštruktúrnych či 
fyzických prvkov. Vodič po zaparkovaní vozidla manuálne označí 
začiatok a koniec parkovania na konkrétnom parkovacom mieste v 
mobilnej aplikácii“ 

Súhrnný popis  
Alternatíva je postavená na vyžívaní funkcionalít mobilného telefónu, bez iných 
prídavných infraštruktúrnych či fyzických prvkov. Vodič po zaparkovaní vozidla 
manuálne označí začiatok a koniec parkovania na konkrétnom parkovacom mieste v 
mobilnej aplikácii. Údaje z mobilnej aplikácie budú mobilným zariadením (smartfón) 
prenesené do cloudovej aplikačnej vrstvy. Aplikačná vrstva poskytuje na základe týchto 
údajov informáciu o obsadenosti ŤZP parkovacieho miesta. Označenie miesta môže 
prebehnúť buď prostredníctvom zaznamenania GPS polohy smartfónu v momente 
označenia začiatku parkovania v mobilnej aplikácii alebo prostredníctvom zadania 
jedinečného identifikačného kódu do mobilnej aplikácie, ktorý bude k danému 
parkovaciemu miestu priradený. Označenie kódom podlieha pasportizácii ŤZP 
parkovacích miest.  

Výhody riešenia je, že nie je potrebné akékoľvek zasahovanie do existujúcich ŤZP 
parkovacích miest resp. inštalácia dodatočných infraštruktúrnych prvkov. 

 

Nevýhodami riešenia sú:  

 riešenie predpokladá, že každý držiteľ ŤZP parkovacieho preukazu musí mať za 
každých okolností inteligentný mobilný telefón (ak by sme požadovali pokrytie 
všetkých držiteľov ŤZP parkovacích preukazov, mali by sme zabezpečiť ich 
vybavenie inteligentným mobilným telefónom z čoho vyplývajú vysoké investičné 
a prevádzkové náklady)  

 podmienka vyžadovania aktívnej participácie ŤZP (označenie začiatku a konca 
parkovania)  

 nenaplnenie cieľa efektívnejšej kontroly parkovacích preukazov ŤZP a zamedzenia 
ich falšovaniu  
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 nemožnosť efektívnej kontroly oprávnenosti parkovania na ŤZP miestach pre 
vysokú chybovosť hlásení o neoprávnenom parkovaní z dôvodu možného 
neoznačenia začiatku resp. konca parkovania  

 existencia 2 identifikačných prvkov, keďže parkovací preukaz ŤZP v súčasnej 
podobe by musel zostať zachovaný z dôvodu kontroly oprávnenosti parkovania 

Alternatíva bola zamietnutá z dôvodu nerealizovateľnosti riešenia z hľadiska 
ekonomického, ako aj technického 

2.3.12 Alternatíva C4 – „Riešenie založené na monitoringu a vyhodnocovaní 
využívania ŤZP parkovacích miest prostredníctvom nezávislých 
senzorov napájaných z batérie v kombinácii s aktívnym 
identifikačným prvkom, ktorý je súčasťou parkovacieho preukazu 
ŤZP“ 

Súhrnný popis  
Riešenie je založené na monitoringu a vyhodnocovaní využívania ŤZP parkovacích miest 
prostredníctvom nezávislých IoT (Internet of things) senzorov obsadenosti parkovacieho 
miesta napájaných z batérie v kombinácii s aktívnym identifikačným prvkom. Súčasťou 
riešenia bude osadenie ŤZP parkovacích miest senzormi obsadenosti parkovacieho 
miesta s bezdrôtovým pripojením do systému inteligentného parkovania, zárukou 
a bezobslužnou prevádzkou na obdobie 6 rokov.   
 
Riešenie pozostáva z nasledujúcich komponentov: 

1. senzor obsadenosti parkovacieho miesta – založený na princípe magnetickej 
detekcie napájaný vlastnou vstavanou batériou. Senzor disponuje konektivitou 
do siete IoT prostredníctvom podporovaných sieťových protokolov. Týmto 
spôsobom je pripojený do cloudovej infraštruktúry, v ktorej je prevádzkovaná 
aplikačná logika vyhodnocujúca a poskytujúca informácie so všetkých 
pripojených senzorov.  

2. aktívny identifikačný prvok – slúži na identifikáciu oprávnenosti parkovania na 
ŤZP parkovacom mieste. Identifikačný prvok vo forme plastovej kartičky, ktorá je 
neoddeliteľne spojená s parkovacím preukazom (napr. nalepením na zadnú 
stranu preukazu), je napájaný vlastnou batériou. V pravidelných intervaloch 
vysiela impulz prostredníctvom bezdrôtového štandardu Bluetooth Low Energy, 
ktorý je v prípade, že sa nachádza v dosahu parkovacieho senzora, týmto 
zachytený a dôjde k spárovaniu identifikačného prvku a parkovacieho senzora. 
Následne je informácia o prítomnosti identifikačného prvku jeho identifikačného 
kódu ID na danom parkovacom mieste odoslaná senzorom do cloudu spolu s 
informáciou o obsadení parkovacieho miesta. 

3. cloudová platforma pre manažment senzorového riešenia – platforma, v 
ktorej je prevádzkovaná aplikačná logika vyhodnocujúca a poskytujúca 
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informácie zo všetkých pripojených senzorov obsadenosti a prostredníctvom 
nich aj aktívnych identifikačných prvkov.   

 
Výhodami riešenia sú relatívna jednoduchosť z pohľadu počtu zapojených prvkov ako aj 
z hľadiska spôsobu ich inštalácie. Samotná inštalácia senzora obsadenosti parkovacieho 
miesta spočíva v jeho zapustení do povrchu parkovacieho miesta, pričom vďaka 
napájaniu z vlastnej vstavanej batérie nie je potrebná žiadna dodatočná infraštriktúra v 
podobe elektrických rozvodov. Takáto inštalácia je taktiež efektívna a bezpečná z 
pohľadu externých zásahov (odolnosť voči vandalizmu a vplyvom počasia). Inštalácia 
aktívneho identifikačného prvku spočíva v jeho spojení (napr formou nalepenia) s 
existujúcim ŤZP parkovacím preukazom. 
Ďalšou výhodou je bezobslužnosť senzorov a s ňou spojené nižšie náklady na prevádzku. 

Nevýhodou je obmedzená životnosť batérií slúžiacich na napájanie prvkov riešenia. Táto 
nevýhoda je však iba relatívna, nakoľko kapacita batérií je postačujúca na pokrytie celej 
plánovanej doby prevádzky riešenia. 

Alternatíva bola prijatá z dôvodu realizovateľnosti riešenia z hľadiska ekonomického, 
ako aj technického. 

 

2.3.13 Alternatíva C5 – „Riešenie založené na monitoringu a vyhodnocovaní 
využívania ŤZP parkovacích miest prostredníctvom nezávislých 
senzorov napájaných z batérie v kombinácii s aktívnym 
identifikačným prvkom, ktorý nie je súčasťou parkovacieho 
preukazu ŤZP“ 

Súhrnný popis  
Riešenie je založené na monitoringu a vyhodnocovaní využívania ŤZP parkovacích miest 
prostredníctvom nezávislých IoT (Internet of things) senzorov obsadenosti parkovacieho 
miesta napájaných z batérie v kombinácii s aktívnym identifikačným prvkom. Súčasťou 
riešenia bude osadenie ŤZP parkovacích miest senzormi obsadenosti parkovacieho 
miesta s bezdrôtovým pripojením do systému inteligentného parkovania, zárukou 
a bezobslužnou prevádzkou na obdobie 6 rokov.   
 
Riešenie pozostáva z nasledujúcich komponentov: 

1. senzor obsadenosti parkovacieho miesta – založený na princípe magnetickej 
detekcie napájaný vlastnou vstavanou batériou. Senzor disponuje konektivitou 
do siete IoT prostredníctvom podporovaných sieťových protokolov. Týmto 
spôsobom je pripojený do cloudovej infraštruktúry, v ktorej je prevádzkovaná 
aplikačná logika vyhodnocujúca a poskytujúca informácie so všetkých 
pripojených senzorov.  
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2. aktívny identifikačný prvok – slúži na identifikáciu oprávnenosti parkovania na 
ŤZP parkovacom mieste. Identifikačný prvok vo forme plastovej krabičky je 
napájaný vlastnou batériou. V pravidelných intervaloch vysiela impulz 
prostredníctvom bezdrôtového štandardu Bluetooth Low Energy, ktorý je v 
prípade, že sa nachádza v dosahu parkovacieho senzora, týmto zachytený a dôjde 
k spárovaniu identifikačného prvku a parkovacieho senzora. Následne je 
informácia o prítomnosti identifikačného prvku jeho identifikačného kódu ID na 
danom parkovacom mieste odoslaná senzorom do cloudu spolu s informáciou o 
obsadení parkovacieho miesta. 

3. cloudová platforma pre manažment senzorového riešenia – platforma, v 
ktorej je prevádzkovaná aplikačná logika vyhodnocujúca a poskytujúca 
informácie zo všetkých pripojených senzorov obsadenosti a prostredníctvom 
nich aj aktívnych identifikačných prvkov.   

 
Výhodami riešenia sú relatívna jednoduchosť z pohľadu počtu zapojených prvkov ako aj 
z hľadiska spôsobu ich inštalácie. Samotná inštalácia senzora obsadenosti parkovacieho 
miesta spočíva v jeho zapustení do povrchu parkovacieho miesta, pričom vďaka 
napájaniu z vlastnej vstavanej batérie nie je potrebná žiadna dodatočná infraštriktúra v 
podobe elektrických rozvodov. Takáto inštalácia je taktiež efektívna a bezpečná z 
pohľadu externých zásahov (odolnosť voči vandalizmu a vplyvom počasia). Aktívny 
identifikačný prvok bude tvoriť samostatný dodatočný predmet, ktorý bude ŤZP osoba 
nosiť pri sebe spolu s existujúcim ŤZP parkovacím preukazom. 
Ďalšou výhodou je bezobslužnosť senzorov a s ňou spojené nižšie náklady na prevádzku. 

Nevýhodou je obmedzená životnosť batérií slúžiacich na napájanie prvkov riešenia. Táto 
nevýhoda je však iba relatívna, nakoľko kapacita batérií je postačujúca na pokrytie celej 
plánovanej doby prevádzky riešenia. Ďalšou nevýhodou je nutnosť zmeny stávajúcej 
legislatívnej úpravy ohľadne parkovacích preukazov ŤZP, ktorá ukotví povinnosť 
využívania aktívneho identifikačného prvku zo strany držiteľov parkovacích preukazov 
ŤZP. T.j. parkovací preukaz ŤZP bude možné legitímne použiť iba spolu s aktívnym  
identifikačným prvkom, pričom samostatne tieto dva predmety nie sú dostatočné na 
preukázanie oprávnenia využívať parkovacie miesto pre vyhradené pre ŤZP. Uvedené 
znamená dodatočnú záťaž pre ŤZP, keďže sa stanoví povinnosť nosenia nielen 
parkovacieho preukazu ŤZP ale aj ďalšieho prvku. 

Alternatíva bola zamietnutá z dôvodu nerealizovateľnosti riešenia z hľadiska rozporu 
s biznis cieľmi a požiadavkami stakeholderov. 

 

2.3.14 Alternatíva C6 – „Riešenie založené na monitoringu a vyhodnocovaní 
využívania ŤZP parkovacích miest prostredníctvom nezávislých 
senzorov napájaných z batérie v kombinácii s aktívnym 
identifikačným prvkom, ktorý je súčasťou parkovacieho preukazu 
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ŤZP alebo v kombinácii s mobilnou aplikáciou s funkčnosťou pre 
identifikáciu oprávnenia parkovania“ 

 

Súhrnný popis  
Riešenie je založené na monitoringu a vyhodnocovaní využívania ŤZP parkovacích miest 
prostredníctvom nezávislých IoT (Internet of things) senzorov obsadenosti parkovacieho 
miesta napájaných z batérie v kombinácii s aktívnym identifikačným prvkom alebo v 
kombinácii s mobilnou aplikáciou s funkčnosťou pre identifikáciu oprávnenia 
parkovania. Súčasťou riešenia bude osadenie ŤZP parkovacích miest senzormi 
obsadenosti parkovacieho miesta s bezdrôtovým pripojením do systému inteligentného 
parkovania, zárukou a bezobslužnou prevádzkou na obdobie 6 rokov.   
 
Riešenie pozostáva z nasledujúcich komponentov: 

1. senzor obsadenosti parkovacieho miesta – založený na princípe magnetickej 
detekcie napájaný vlastnou vstavanou batériou. Senzor disponuje konektivitou 
do siete IoT prostredníctvom podporovaných sieťových protokolov. Týmto 
spôsobom je pripojený do cloudovej infraštruktúry, v ktorej je prevádzkovaná 
aplikačná logika vyhodnocujúca a poskytujúca informácie so všetkých 
pripojených senzorov.  

2. aktívny identifikačný prvok – slúži na identifikáciu oprávnenosti parkovania na 
ŤZP parkovacom mieste. Identifikačný prvok vo forme plastovej kartičky, ktorá je 
neoddeliteľne spojená s parkovacím preukazom (napr. nalepením na zadnú 
stranu preukazu), je napájaný vlastnou batériou. V pravidelných intervaloch 
vysiela impulz prostredníctvom bezdrôtového štandardu Bluetooth Low Energy, 
ktorý je v prípade, že sa nachádza v dosahu parkovacieho senzora, týmto 
zachytený a dôjde k identifikácii aktívneho identifikačného prvku zo strany 
parkovacieho senzora. Následne je informácia o prítomnosti identifikačného 
prvku a jeho identifikačnom kóde na danom parkovacom mieste odoslaná 
senzorom do cloudu spolu s informáciou o obsadení parkovacieho miesta. 

3. Mobilná aplikácia s funkčnosťou pre identifikáciu oprávnenosti parkovania 

– alternatívne môže na účel identifikácie oprávnenosti parkovania na ŤZP 

parkovacích miestach byť využívaná mobilná aplikácia, ktorá bude okrem 

funkčnosti vyhľadania, zobrazenia informácií a navigácie na ŤZP parkovacie 

miesta doplnená o funkčnosť zabezpečujúcu identifikáciu oprávnenosti 

parkovania. Používateľ, ktorý si na identifikáciu oprávnenosti zvolí využívanie 

mobilného zariadenia s aplikáciou, si aplikáciu nainštaluje na svoj inteligentný 

mobilný telefón alebo tablet (spĺňajúci minimálne technické požiadavky pre 

funkčnosť aplikácie) a v aplikácii sa zaregistruje. Mobilné zariadenie s aplikáciou 

bude následne, obdobne ako aktívny identifikačný prvok, vysielať signál 

prostredníctvom bezdrôtového štandardu Bluetooth, ktorý je v prípade, že sa 

nachádza v dosahu parkovacieho senzora, týmto zachytený a dôjde k načítaniu 

identifikačného kódu parkovacím senzorom. Následne je informácia o 



 

65 

 

 

prítomnosti mobilného zariadenia s aplikáciou a jeho identifikačnom kóde na 

danom parkovacom mieste odoslaná senzorom do cloudu spolu s informáciou o 

obsadení parkovacieho miesta. 

 

4. cloudová platforma pre manažment senzorového riešenia – platforma, v 

ktorej je prevádzkovaná aplikačná logika vyhodnocujúca a poskytujúca 

informácie zo všetkých pripojených senzorov obsadenosti a prostredníctvom 

nich aj aktívnych identifikačných prvkov resp. mobilných aplikácií využívaných 

na identifikáciu oprávnenia parkovania.   

 
Výhodami riešenia sú relatívna jednoduchosť z pohľadu počtu zapojených prvkov ako aj 
z hľadiska spôsobu ich inštalácie. Samotná inštalácia senzora obsadenosti parkovacieho 
miesta spočíva v jeho zapustení do povrchu parkovacieho miesta, pričom vďaka 
napájaniu z vlastnej vstavanej batérie nie je potrebná žiadna dodatočná infraštriktúra v 
podobe elektrických rozvodov. Takáto inštalácia je taktiež efektívna a bezpečná z 
pohľadu externých zásahov (odolnosť voči vandalizmu a vplyvom počasia). Inštalácia 
aktívneho identifikačného prvku spočíva v jeho spojení (napr. formou nalepenia) s 
existujúcim ŤZP parkovacím preukazom. Ďalšou výhodou je bezobslužnosť senzorov a s 
ňou spojené nižšie náklady na prevádzku. 

Nevýhodou je obmedzená životnosť batérií slúžiacich na napájanie prvkov riešenia. Táto 
nevýhoda je však iba relatívna, nakoľko kapacita batérií je postačujúca na pokrytie celej 
plánovanej doby prevádzky riešenia. 

Z hľadiska využívania mobilnej aplikácie na účely identifikácie oprávnenosti parkovania 
na ŤZP parkovacích miestach existujú viaceré faktory, ktoré možno považovať za 
nevýhody tohto typu riešenia: 

 riešenie kladie zvýšené nároky na používateľa a jeho interakcie z pohľadu úvodnej 

inicializácie aj používania mobilnej aplikácie – používateľ musí mať k dispozícii 

vhodné mobilné zariadenie a nainštalovať si aplikáciu vrátane úvodných nastavení 

vvyužívania systémových služieb mobilného zariadenia, zaregistrovať sa, počas 

procesu prakovania mať mobilné zariadenie so sebou v prevádzky schopnom stave 

a používať aplikáciu (v závislosti na operačnom systéme mobilného zariadenia 

aplikácia bude musieť byť buď pasívne spustená na pozadí alebo aktívne na popredí 

operačného systému zariadenia),  

 riešenie nezabezpečí takú istú mieru spoľahlivosti identifikácie oprávenosti 

parkovania, ekfektivitu kontroly oprávnenosti, odolnosti voči falšovaniu 

parkovacích preukazov a takzitež kvality štatistických dát o užívateľskom správaní 

z pohľadu disciplíny v parkovaní na ŤZP miestach ako riešenie, v ktorom by sa na 

identfikáciu oprávnenosti parkovania využíval iba aktívny identifikačný prvok, 

 náročnosť a riziko implementácie mobilnej aplikácie – existujú viaceré obmedzujúce 

faktory pre implementáciu aplikácie s funčnosťou identifikácie oprávnenosti 

parkovania jednak pre platformu Android tak aj iOS, ktoré zvyšujú riziko úspešnej 

implementácie a majú za následok, že aplikácia bude využiteľná iba na určitej 

obmedzenej skupine mobilných zariadení resp. iba v určitom režime, vyžadujúcom 

aktívnu participáciu používateľa. 
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 tento spôsob riešenia spôsobí zvýšenie administratívnej a finančnej náročnosti 

projektu – potreba zavedenia procesu výberu a prípadnej zmeny preferovaného 

spôsobu identifikácie oprávnenosti zo strany ŤZP používateľa, zvýšenie 

prevádzkových nákladov a samotné náklady na dodatočnú funkčnosť aplikačného 

riešenia. 

Alternatíva bola zamietnutá z dôvodu rizikovej realizovateľnosti riešenia z hľadiska 
ekonomického, ako aj technického 

 

Popis alternatív pre aplikačné riešenie 

2.3.15 Alternatíva C4a – „Multimandantná cloudová licencia existujúceho 
riešenia“ 

 
Súhrnný popis  
V rámci tejto altiernatívy sa uvažuje s využiím exisujúcej cloudovej aplikácie, 
prevádzkovanéj v režime SaaS. Aplikácia bude obstaraná ako licencia k existujúcemu 
riešeniu s customizáciou pre potreby DEUS, obcí a ÚPSVaR. 

Pôjde o časovo neobmedzenú licenciu, pričom výhodou tohto prístupu je maximalizácia 
šetrenia verejných zdrojov, kedy štát šetrí investičné i prevádzkové náklady. 

Vodičom s ŤZP, resp. ich sprievodcom bude poskytnutá mobilná a webová aplikácia, 
prostredníctvom ktorej získajú možnosť vyhľadania voľného parkovacieho miesta, 
zodpovedajúceho kritériám výberu (filtrovanie podľa zvolených vlastností) v okolí bodu 
záujmu. Mobilná aplikácia tiež bude poskytovať navigáciu na zvolené parkovacie miesto.  
 
Mestské a obecné úrady získajú svoju vlastnú administrátorskú aplikáciu, 
prostredníctvom ktorej budú vedieť efektívne manažovať ŤZP parkovacie miesta 
v reálnom čase. Pre všetky skupiny používateľov bude fungovať kontaktné call centrum, 
ktoré bude v reálnom čase riešiť ich podnety a pripomienky. Aplikácia bude integrovaná 
s IS Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vedie centrálnu evidenciu vydaných 
preukazov ŤZP a parkovacích preukazov ŤZP. Dáta z tejto evidencie budú k dispozícii aj 
pre ďalšie orgány a inštitúcie štátu a samosprávy. Týmto spôsobom sa zabezpečí 
zjednodušenie riešenia rôznych životných situácií ŤZP osôb spojených s preukazom ŤZP 
resp. parkovacím preukazom (napríklad vybavovanie žiadosti o pridelenie vyhradeného 
parkovacieho miesta pre ŤZP osobu). 
 
Prístup k informáciám z centrálnej evidencie ŤZP parkovacích preukazov taktiež umožní 
pracovníkom mestskej polície kontrolovať platnosť parkovacieho preukazu overením 
evidenčného čísla preukazu v databáze centrálnej evidencie. 
 
Kľúčovou funkčnosťou riešenia bude: a. sledovanie obsadenosti ŤZP parkovacieho 
miesta a b. identifikácia oprávnenosti parkovania na danom mieste. Sledovanie 
obsadenosti bude zabezpečovať do vozovky osadený parkovací senzor. Identifikáciu 
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oprávnenosti bude zabezpečovať aktívny prvok (token), ktorého vlastníkom bude držiteľ 
ŤZP parkovacieho preukazu. 
 
V prípade ak by z dlhodobého hľadiska bolo na úrovni EÚ vyvinuté riešenie platné pre 
celú EÚ, je zo strany SR možné pomerne jednoducho prejsť na celoeurópske riešenie 
s minimalizáciou potrebných úprav. 
 

 

Na základe dát z inteligentných senzorov a identifikácie vozidla budú pracovníci úradu 
vedieť či nedochádza k zneužitiu ŤZP parkovacích miest. V prípade zneužitia budú 
pracovníci (resp. silové zložky ako napr. mestská polícia) vedieť efektívne a adresne 
riešiť takéto priestupky, keďže budú mať k dispozícii on-line údaje o presnom mieste 
a dĺžke neoprávneného parkovania. Zodpovední pracovníci zároveň budú môcť 
prostredníctvom aplikácie analyzovať zozbierané dáta a lepšie plánovať umiestnenie 
ŤZP park. miest a ich počty. Oba informačné systémy - administračná aplikácia pre 
pracovníkov úradu, ako aj webová aplikácia pre ŤZP – budú prevádzkované ako natívne 
cloudové aplikácie. 

 

Alternatíva bola prijatá z dôvodu realizovateľnosti riešenia z hľadiska ekonomického, 
ako aj technického. 

2.3.16 Alternatíva C4b – „Vývoj centrálneho informačného systému pre 
parkovanie ŤZP“ 

 
Súhrnný popis  
Z hľadiska funkcionalít riešenia alternatíva zodpovedá popisu v rámci alternatívy C4a. 
Základným rozdielom je spôsob obstarania aplikácie, kedy by riešenie bolo obstarané ako 
vývoj nového, na mieru pripraveného softvérového diela.  
 
Výhodou tohto riešenia by bolo, že štát by sa stal majiteľom autorských práv k dielu. 
 
Nevýhodou riešenia by boli: 
 

 Značné investičné a následne prevádzkové náklady. Napr. vývoj pilotného 

riešenia v rámci projektu SIMON so zapojením 5000 pilotných používateľov a 30 

000 potenciálnych používateľov bol plánovaný v rozsahu 4 000 000 EUR. 

 Časová náročnosť vývoja riešenia v porovnaní s alternatívou E1. 
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Alternatíva bola zamietnutá z dôvodu otáznej realizovateľnosti riešenia z ekonomického  
hľadiska. 

2.3.17 Alternatíva C4c – „Vývoj viacerých aplikácií a riešení jednotlivých 
miest a obcí“ 

 
Súhrnný popis  
Z hľadiska funkcionalít riešenia alternatíva zodpovedá popisu v rámci alternatívy C4a 
Základným rozdielom je nielen spôsob obstarania aplikácie, ale aj spôsob naplnenia 
cieľov projektu. Pri decentralizovanom prístupe by záviselo od rozhodnutia mesta a obec, 
či si aplikáciu obstará vo forme licencie k existujúcemu riešeniu alebo sa rozhodnu 
aplikáciu vyvinúť ako nové softvérové dielo.  
 
Nevýhodami tohto prístupu sú: 

 Výlučne lokálne riešenia znemožnia splniť základný cieľ projektu, ktorým je 

jednotný prístup k službám a komplexný prehľad o ŤZP parkovacích miestach 

a navigácia k nim v rámci celého SR. 

 Otázna ekonomická efektívnosť obstarávaní v rámci jednotlivých miest a obcí. 

Keďže funkčnosť aplikácií bude vo svojej podstate takmer rovnaká z  pohľadu 

samosprávy ako celku je otázne nakoľko je efektívne nakupovať viackrát 

funkcionalitami rovnaké aplikácie. Zároveň by nevyhnutne prišlo k predraženiu 

sumárnych prevádzkových nákladov. 

 Aj pri tomto riešení by bolo nevyhnutné zabezpečiť administrátorskú aplikáciu 

pre ÚPSVaR vydávajúce parkovacie preukazy ŤZP. 
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Zároveň je aj zo strany medzinárodných organizácií odporúčané realizovať projekty v 
oblasti IoT ako komplexnejšie celky, resp. balíky so zapojením viacerých miest (napr. 
dokument Svetového ekonomického fóra - Internet of Things, Guidelines for 
Sustainability). 

Alternatíva bola zamietnutá z dôvodu otáznej realizovateľnosti riešenia z ekonomického  
a technického hľadiska. 
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2.4 Popis budúceho stavu 

2.4.1 Legislatíva 
Tabuľka 12 Legislatíva - budúci stav 

Súhrnný popis  
Pre úspešnú realizáciu projektu je potrebné zabezpečiť dodržanie pravidiel prístupnosti 
stanovených Výnosom Ministerstva financii Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o 
štandardoch pre informačne  syste my verejnej spra vy (obzvla šť pri tvorbe predmetnej 
mobilnej aplikácie/webovej služby) a úpravu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Dôvodom je, že tento zákon upravuje formát a parametre parkovacieho preukazu ŤZP. 
Keďže cieľom projektu je zabezpečiť aby zavedenie nových inovatívnych technológií 
neznamenalo dodatočné povinnosti pre ŤZP, ako napr. nosenie dvoch prvkov (pôvodný 
parkovací preukaz ŤZP a token komunikujúci so senzorom) je nevyhnutné vyčleniť 
definíciu formátu a parametrov ŤZP zo zákona do výhlášky.  

Uvedený vzor a náležitosti preukazu a parkovacieho preukazu by sa tak presunuli do 
podzákonnej normy, ktorú prostredníctvom splnomocňovacieho ustanovenia, bude môcť 
vo svojej kompetencii vydávať ministerstvo. Pri prípadných zmenách (či už vyvolaných 
externými faktormi – úpravami európskej legislatívy, alebo pokračujúcou elektronizáciou 
i v tejto oblasti) vo vzore a náležitostiach preukazu alebo parkovacieho preukazu už 
nebude nevyhnutné novelizovať tento zákon. Na základe toho bude navrhnutá  
nasledovná zmena:  

Druhá časť, §16 odsek (3) znie nasledovne: (3) Preukaz je určený na uplatnenie zliav a 
výhod podľa osobitných predpisov.11)  

Druhá časť, §16 sa ruší odsek (4).  

Druhá časť, §16 odsek (5) sa prečísluje na odsek (4).  

Druhá časť, §17 odsek (2) znie nasledovne: (2) Parkovací preukaz, je určený na 
uplatnenie výhod podľa osobitného predpisu.12)  

Druhá časť, §16 sa ruší odsek (3) a odsek (4).  

Druhá časť, §16 odsek (5) a odsek (6) sa prečísluje na odsek (3) a odsek (4).  

Ruší sa Príloha 8 a Príloha 9 

Siedma časť Prechodné a záverečné ustanovenia sa pridáva: Splnomocňovacie 
ustanovenie §69 (1) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, 
ustanoví a) vzor a náležitosti preukazu b) vzor a náležitosti parkovacieho preukazu (2) 
Všeobecne záväzný právny predpis podľa §69 odseku (1) sa vyhlasuje v Zbierke zákonov 
Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia.  

V zmysle záverov spoločných rokovaní MPSVSR SR, ZMOS a DEUS bude takáto zmena 
zákona realizovaná pri jeho ďalšej novelizácii, najneskôr do spustenia projektu do 
prevádzky. 
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Obrázok 2: Umiestnenie aktívneho prvku spolu s preukazom 

 

 
Zmena vizuálu parkovacieho preukazu ŤZP 
Aktívny identifikačný prvok bude začlenený do existujúceho parkovacieho preukazu ŤZP 
tak, aby s ním tvoril jeden celok. Takéto riešenie je optimálne ako z hľadiska 
užívateľského komfortu (užívatelia nebudú musieť so sebou nosiť dodatočný predmet), 
tak aj z hľadiska procesného (nebude dochádzať k sporným situáciám z dôvodu 
oddelenia parkovacieho preukazu a aktívneho identifikačného prvku - parkovanie na ŤZP 
mieste je systémom vyhodnotené ako neoprávnené z dôvodu neprítomnosti aktívneho 
identifikačného prvku, avšak používateľ je na mieste oprávnený parkovať na základe 
platného parkovacieho preukazu). 
Začlenenie aktívneho identifikačného prvku do súčasnej podoby parkovacieho preukazu 
je možné zrealizovať nalepením plastovej karty na zadnú stranu súčasného ŤZP 
parkovacieho preukazu. Integrácia aktívneho identifikačného prvku vo veľkosti 
štandardnej platobnej karty by bola celkom dobre možná s relatívne malými úpravami 
usporiadania prvkov na tlačive parkovacieho preukazu (zmenšenie poľa pre meno a 
priezvisko a poľa pre podpis držiteľa preukazu). 
Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné 

identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.  

N/A 
 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na 
relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 
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R12: Zmena legislatívy bude meškať respektíve parlament neschváli zákona v očakávanej 
forme 

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 
Tabuľka 2 Riziká 

Tabuľka 4 Legislatíva 

 

2.4.2 Architektúra 

2.4.2.1 Biznis architektúra 
Tabuľka 13 Biznis architektúra – budúci stav 

Súhrnný popis  
Používateľmi riešenia budú   
ŤZP resp. ich sprievod  
Vodičom s ŤZP parkovacím preukazom, resp. ich sprievodcom bude poskytnutá mobilná 
a webová aplikácia, prostredníctvom ktorej získajú možnosť vyhľadania voľného 
parkovacieho miesta, zodpovedajúceho kritériám výberu (filtrovanie podľa zvolených 
vlastností) v okolí bodu záujmu. Mobilná aplikácia tiež bude poskytovať navigáciu na 
zvolené parkovacie miesto a bude využiteľná vo všetkých mestách, ktoré budú zapojené 
do realizácie projektu. 
 
Mestské a obecné úrady  
Mestské úrady získajú svoju vlastnú administrátorskú aplikáciu, prostredníctvom ktorej 
budú vedieť efektívne manažovať ŤZP parkovacie miesta v reálnom čase. Pre všetky 
skupiny používateľov bude fungovať kontaktné call centrum, ktoré bude v reálnom čase 
riešiť ich podnety a pripomienky. Call centrum bude začlenené v rámci v súčasnosti 
prevádzkovaného call centra DEUS. 
 

ÚPSVaR  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR prevádzkuje aplikáciu, ktorej úlohou je viesť 
centrálnu evidenciu vydaných preukazov ŤZP a parkovacích preukazov ŤZP. Dáta z tejto 
evidencie už čiastočne sú a budú k dispozícii aj pre ďalšie orgány a inštitúcie štátu a 
samosprávy. Týmto spôsobom sa zabezpečí zjednodušenie riešenia rôznych životných 
situácií ŤZP osôb spojených s preukazom ŤZP resp. parkovacím preukazom (napríklad 
vybavovanie žiadosti o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta pre ŤZP osobu).  

Polícia 
Prístup k informáciám z centrálnej evidencie ŤZP parkovacích preukazov taktiež umožní 
pracovníkom mestskej resp. obecnej polície kontrolovať platnosť parkovacieho preukazu 
overením evidenčného čísla preukazu v databáze centrálnej evidencie. 
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Biznis služby riešenia:  

 Riešenie umožní používateľovi vyhľadanie ŤZP parkovacích miest v ním zvolenej 
lokalite. 

 Riešenie poskytne používateľovi informácie o konkrétnom parkovacom mieste 
(GPS súradnice, informácie o fyzických parametroch miesta, fotodokumentácia) 

 Riešenie umožní používateľovi kontrolu obsadenosti a nájdenie najbližšieho 
voľného miesta v zvolenej lokalite. 

 Riešenie umožní používateľovi navigáciu k najbližšiemu voľnému miestu v 
zvolenej lokalite. 

 Riešenie umožní vydávanie nových parkovacích preukazov ŤZP, vrátane 
administrácie procesu jeho vydania, zmeny a likvidácie. 

 Riešenie umožní identifikáciu oprávnenosti parkovania na parkovacom mieste 
ŤZP. 

 Riešenie umožní poskytovanie otvorených údajov.  
 Riešenie umožní poskytovanie štatistický informácií o parkovacích miestach ŤZP, 

ich obsadenosti, priemernom čase parkovania a kontrole. 
 Riešenie umožní pasportizáciu parkovacích miest ŤZP.  

Kľúčovou funkčnosťou riešenia bude: a. sledovanie obsadenosti ŤZP parkovacieho 
miesta, b. navigácia na ŤZP parkovacie miesto a c. identifikácia oprávnenosti parkovania 
na danom mieste a vďaka tomu zamedzenie falšovania parkovacích preukazov ŤZP 
a lepšia vymožiteľnosť práva. Sledovanie obsadenosti bude zabezpečovať do vozovky 
osadený parkovací senzor. Identifikáciu oprávnenosti bude zabezpečovať 
aktívny identifikačný prvok (token), ktorého držiteľom bude držiteľ ŤZP parkovacieho 
preukazu.  

Novými koncovými službami budú 
ks_335978 Informovanie o obsadenosti ŤZP parkovacích miest 
ks_335979 Navigácia k ŤZP parkovaciemu miestu 
ks_335980 Informovanie o oprávnenosti parkovania na ŤZP parkovacom mieste 
ks_335981 Identifikácia neprávneného parkovania na ŤZP parkovacom mieste 
ks_335982 Poskytnutie otvorených údajov 
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Schéma 20: Biznis architektúra – budúci stav 

 

 
Na základe dát z inteligentných senzorov a identifikácie vozidla budú pracovníci úradu 
vedieť či nedochádza k zneužitiu ŤZP parkov. miest. V prípade zneužitia budú pracovníci 
(resp. silové zložky ako napr. mestská polícia) vedieť efektívne a adresne riešiť takéto 
priestupky, keďže budú mať k dispozícii on-line údaje o presnom mieste a dĺžke 
neoprávneného parkovania. Zodpovední pracovníci zároveň budú môcť prostredníctvom 
aplikácie analyzovať zozbierané dáta a lepšie plánovať umiestnenie ŤZP park. miest a ich 
počty. Oba informačné systémy - administračná aplikácia pre pracovníkov úradu, ako aj 
webová aplikácia pre ŤZP – budú prevádzkované ako natívne cloudové aplikácie. 
 
Senzor obsadenosti bude spolu s aktívnym identifikačným prvkom indikovať: 
 presný čas a dĺžku parkovania 

Senzor zachytí presný čas zastavenia vozidla na danom mieste ako aj dĺžku státia. 

Tieto informácie sú zasielané do cloudovej online aplikácie. 
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 oprávnenosť parkovania na danom parkovacom mieste 

Informácia o identifikačnom kóde identifikačného prvku bude prostredníctvom 

senzoru zaslaná do cloudovej aplikačnej logiky senzorov. V prípade, že informácia 

o identifikačnom kóde identifikačného prvku nebude senzoru sprostredkovaná, 

bude to indikovať neoprávnené parkovanie motorového vozidla na ŤZP parkovacom 

mieste. 

Základné znázornenie biznis procesov predstavuje nasledovná schéma: 
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Schéma 21: Biznis procesy – základné znázornenie: 

 

 

 
Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné 

identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.  
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Q01 Miera využívania riešenia zo strany ŤZP 

Q02 Miera úspešnosti odhaľovania neoprávnene parkujúcich a falšovaných parkovacích 
preukazov ŤZP 

Q03 Miera využívania otvorených údajov 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na 
relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

R13 Neochota/nedôvera niektorých obcí a miest zapojiť sa do projektu. 

R14 Súčinnosť obcí a miest pri realizácii projektu nebude dostatočná.  

R15 Nedostatočná koordinácia zapojených subjektov (ÚPSVaR, Samospráva, 
polícia) 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 
Tabuľka 2 Riziká 

Tabuľka 3 Kritéria kvality 

Tabuľka 9 Biznis rozhrania 

Tabuľka 10 Biznis procesy 

Tabuľka 11 Biznis funkcie 

Tabuľka 12 Biznis služby 

Tabuľka 13 Biznis informácie 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú 
informácie vo forme modelov. 

 

2.4.2.2 Architektúra informačných systémov 
Tabuľka 14 Architektúra informačných systémov - budúci stav 

Súhrnný popis  
Navrhované riešenie bude postavené ako natívna cloudová multimandantná aplikácia. 
Multimandantná aplikácia je postavená na softvérovej architektúre, v rámci ktorej je na 
serveri spustená jedna inštancia softvéru, pričom slúži viacerým „mandantom“. Pojem 
mandant označuje skupinu používateľov, ktorí zdieľajú spoločný prístup s konkrétnymi 
oprávneniami pre obsluhu danej inštancie softvéru. Pomocou viacvrstvovej architektúry 
softvérová aplikácia poskytuje každému mandantovi špecifickú vrstvu inštancie - dáta, 
konfiguráciu, správu používateľov ako aj individuálne funkčnosti pre daného mandanta. 
 
Multimandantná cloudová aplikácia (customizované komerčné riešenie) a jej 
moduly 
1) Webový portál 

Požadované funkcionality:  

 Vyhľadanie parkovacieho miesta ŤZP – možnosť vyhľadania voľného 

parkovacieho miesta ŤZP, zodpovedajúceho kritériám výberu (filtrovanie podľa 

zvolených vlastností) v okolí bodu záujmu. 

 Informácia o reálnej obsadenosti – senzor obsadenosti parkovacieho miesta v 
momente príchodu vozidla na parkovacie miesto zaznamená jeho prítomnosť na 
základe magnetickej detekcie. Túto informáciu (začiatok parkovania na danom 
mieste) senzor odošle prostredníctvom integrovaného komunikačného modulu  
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na báze podporovaného sieťového protokolu (SigFox, LoRaWAN resp. NB-IoT) do 
aplikačnej vrstvy riešenia prevádzkovanej v cloude. Informácia je aplikačnou 
logikou vyhodnotená (spracovanie informácie z konkrétneho senzora 
obsadenosti a prípadne aj okolitých senzorov s cieľom zvýšenia miery presnosti 
detekcie a eliminácie potenciálnych falošných identifikácií obsadenia 
parkovacieho miesta) a predmetné parkovacie miesto je označené v prezentačnej 
vrstve webovej aplikácie ako obsadené prostredníctvom farebného odlíšenia aj 
textového popisu. V momente odchodu vozidla z parkovacieho miesta senzor 
opätovne deteguje zmenu obsadenosti a odošle informáciu do aplikačnej vrstvy, 
kde je vyhodnotená a parkovacie miesto je označené v prezentačnej vrstve 
webovej aplikácie ako voľné prostredníctvom farebného odlíšenia aj textového 
popisu.  

 Navigácia k parkovaciemu miestu – po zvolení konkrétneho ŤZP parkovacieho 
miesta bude môcť používateľ zvoliť funkciu zobrazenia trasy k danému miestu z 
jeho aktuálnej polohy (zistená automaticky internetovým prehliadačom 
zariadenia, z ktorého používateľ na webový portál pristupuje po odsúhlasení 
získania informácie o aktuálnej polohe používateľom). Trasa bude následne 
graficky zobrazená na mapovom podklade.  

 Používateľské informácie o parkovisku / parkovacom mieste – prostredníctvom 
grafického užívateľského rozhrania webovej aplikácie budú používateľovi 
zobrazené detailné informácie o zvolenom parkovacom mieste – presná adresa, 
GPS súradnice, popis fyzických parametrov miesta (povrch, sklon, orientácia), 
fotodokumentácia. 

 

2) Mobilná aplikácia (Android / iOS) (prezentačná vrstva)  

Požadované funkcionality:  

 Vyhľadanie parkovacieho miesta ŤZP – možnosť vyhľadania voľného 
parkovacieho miesta ŤZP, zodpovedajúceho kritériám výberu (filtrovanie podľa 

zvolených vlastností) v okolí bodu záujmu. 

 Informácia o reálnej obsadenosti – senzor obsadenosti parkovacieho miesta v 
momente príchodu vozidla na parkovacie miesto zaznamená jeho prítomnosť na 
základe magnetickej detekcie. Túto informáciu (začiatok parkovania na danom 
mieste) senzor odošle prostredníctvom integrovaného komunikačného modulu  
na báze podporovaného sieťového protokolu (SigFox, LoRaWAN resp. NB-IoT) do 
aplikačnej vrstvy riešenia prevádzkovanej v cloude. Informácia je aplikačnou 
logikou vyhodnotená (spracovanie informácie z konkrétneho senzora 
obsadenosti a prípadne aj okolitých senzorov s cieľom zvýšenia miery presnosti 
detekcie a eliminácie potenciálnych falošných identifikácií obsadenia 
parkovacieho miesta) a predmetné parkovacie miesto je označené v prezentačnej 
vrstve mobilnej aplikácie ako obsadené prostredníctvom farebného odlíšenia aj 
textového popisu. V momente odchodu vozidla z parkovacieho miesta senzor 
opätovne deteguje zmenu obsadenosti a odošle informáciu do aplikačnej vrstvy, 
kde je vyhodnotená a parkovacie miesto je označené v prezentačnej vrstve 
mobilnej aplikácie ako voľné prostredníctvom farebného odlíšenia aj textového 
popisu.  
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 Navigácia k parkovaciemu miestu – po zvolení konkrétneho ŤZP parkovacieho 
miesta bude môcť používateľ zvoliť funkciu navigovania k danému miestu z jeho 
aktuálnej polohy (zistená automaticky mobilnou aplikáciou podľa GPS súradníc 
mobilného zariadenia po odsúhlasení získania informácie o aktuálnej polohe 
používateľom). Trasa bude následne graficky zobrazená na mapovom podklade 
priamo v mobilnej aplikácii resp. bude používateľovi poskytnutá možnosť 
uskutočniť navigáciu inou v mobilnom zariadení detegovanou navigačnou 
aplikáciou. V prípade obsadenia zvoleného ŤZP parkovacieho miesta počas 
navigácie k nemu aplikácia používateľa na túto skutočnosť upozorní a ponúkne 
mu možnosť presmerovania navigácie na najbližšie voľné ŤZP parkovacie miesto.   

 Používateľské informácie o parkovisku / parkovacom mieste – prostredníctvom 
grafického užívateľského rozhrania mobilnej aplikácie budú používateľovi 
zobrazené detailné informácie o zvolenom parkovacom mieste – presná adresa, 
GPS súradnice, popis fyzických parametrov miesta (povrch, sklon, orientácia), 
fotodokumentácia. 

 
3) Administrátorská aplikácia 

Požadované funkcionality:  

 Sledovanie obsadenosti v reálnom čase – senzor obsadenosti parkovacieho 
miesta v momente príchodu vozidla na parkovacie miesto zaznamená jeho 
prítomnosť na základe magnetickej detekcie. Túto informáciu (začiatok 
parkovania na danom mieste) senzor odošle prostredníctvom integrovaného 
komunikačného modulu  na báze podporovaného sieťového protokolu (SigFox, 
LoRaWAN resp. NB-IoT) do aplikačnej vrstvy riešenia prevádzkovanej v cloude. 
Informácia je aplikačnou logikou vyhodnotená (spracovanie informácie z 
konkrétneho senzora obsadenosti a prípadne aj okolitých senzorov s cieľom 
zvýšenia miery presnosti detekcie a eliminácie potenciálnych falošných 
identifikácií obsadenia parkovacieho miesta) a predmetné parkovacie miesto je 
označené v prezentačnej vrstve administrátorskej aplikácie ako obsadené 
prostredníctvom farebného odlíšenia aj textového popisu. V momente odchodu 
vozidla z parkovacieho miesta senzor opätovne deteguje zmenu obsadenosti a 
odošle informáciu do aplikačnej vrstvy, kde je vyhodnotená a parkovacie miesto 
je označené v prezentačnej vrstve administrátorskej aplikácie ako voľné 
prostredníctvom farebného odlíšenia aj textového popisu. 

 Sledovanie oprávnenosti parkovania – senzor obsadenosti parkovacieho miesta v 
momente príchodu vozidla na parkovacie miesto zaznamená jeho prítomnosť na 
základe magnetickej detekcie. Súčasne v tomto momente zosníma a vyhodnotí 
prítomnosť signálu z aktívneho identifikačného prvku z ŤZP preukazu vo vozidle 
resp. jeho blízkom okolí. Informáciu o prítomnosti vozidla (začiatok parkovania 
na danom mieste) a detekcii a identifikácii aktívneho identifikačného prvku z ŤZP 
preukazu senzor odošle prostredníctvom integrovaného komunikačného modulu  
na báze podporovaného sieťového protokolu (SigFox, LoRaWAN resp. NB-IoT) do 
aplikačnej vrstvy riešenia prevádzkovanej v cloude. Informácia je aplikačnou 
logikou vyhodnotená (spracovanie informácie z konkrétneho senzora 
obsadenosti a prípadne aj okolitých senzorov s cieľom zvýšenia miery presnosti 
detekcie a eliminácie potenciálnych falošných identifikácií obsadenia 
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parkovacieho miesta) a predmetné parkovacie miesto je označené v prezentačnej 
vrstve administrátorskej aplikácie ako obsadené prostredníctvom farebného 
odlíšenia aj textového popisu. Taktiež je spracovaná informácia o prítomnosti 
aktívneho identifikačného prvku. V prípade prítomnosti aktívneho 
identifikačného prvku je jeho unikátny identifikačný kód porovnaný voči 
databáze aktívnych identifikačných kódov platných ŤZP parkovacích preukazov. 
Ak je nájdená zhoda, parkovanie na predmetnom ŤZP parkovacom mieste je v 
prezentačnej vrstve administrátorskej aplikácie označené ako oprávnené 
prostredníctvom farebného odlíšenia aj textového popisu. V prípade, že 
prítomnosť aktívneho identifikačného prvku na obsadenom mieste nie je zistená, 
je parkovanie na tomto mieste v prezentačnej vrstve administrátorskej aplikácie 
označené ako neoprávnené prostredníctvom farebného odlíšenia aj textového 
popisu. Aplikácia taktiež odošle informáciu o neoprávnenom parkovaní tretím 
stranám (napr. do systému mestskej polície alebo samosprávy). 

 Štatistický modul – zaznamenáva a agreguje informácie o jednotlivých 
parkovacích reláciách na konkrétnych ŤZP parkovacích miestach. 
Prostredníctvom prezentačnej vrstvy administrátorskej aplikácie umožňuje 
zobrazenie štatistických dát a trendov o využívaní ŤZP parkovacích miest 
(vyťaženosť, doba a frekvencia parkovania, ...). 

4) OpenAPI a modul otvorených dát – slúži na sprístupnenie dát z aplikačnej vrstvy 

pre použite aplikáciami tretích strán. Dáta budú poskytované v súlade so 

štandardom OpenAPI 3.0 
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Schéma 22: Architektúra informačných systémov – budúci stav 
 

 

 



 

82 

 

 

Kľúčové moduly aplikácie budú A. Sledovanie obsadenosti, 
B. Sledovanie oprávnenosti parkovania na ŤZP mieste, C. Informácie o park. mieste a D. 
Navigácia k parkovaciemu miestu. Prezentačnú vrstvu budú tvoriť: A. webový portál 
a B. natívne mobilné aplikácie pre Android a iOS zariadenia.  Počíta sa takisto so 
sprístupnením dát prostredníctvom princípu Open Data pre mobilné aplikácie tretích 
strán. Párovanie údajov aktívneho identifikačného prvku bude zabezpečovať 
novovybudovaná integrácia na IS RSD (MPSVR SR), zabezpečujúceho registráciu a správu 
ŤZP parkovacích preukazov. Takýto modul je už dlhší čas v produkčnej prevádzke.  
Prostredníctvom on-line párovania údajov z aktívneho identifikačného prvku bude 
zabezpečená korektnosť sledovania oprávnenosti parkovania na danom ŤZP 
parkovacom mieste v reálnom čase. 
Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na 

relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe 
Kritéria kvality.  

Q04 Miera otvorenosti riešenia voči aplikáciám tretích strán 

Q05 Integrácia modulov – procesná a dátová integrácia pre všetky moduly, vrátane 
externej integrácie, eliminácia potreby dávkovej výmeny údajov 

Q06 Užívateľské rozhranie je príjemné, umožňuje jednoduchú prácu ako pre ŤZP, tak aj 
v rámci administrátorského modulu (administrátorské riešenie podporuje single-
sign-on, pre ŤZP nie je potrebné prihlasovanie) 

Q07 Miera mobility riešenia: riešenie bude možné používať na mobilných zariadeniach 

  

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na 
relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

R16 Inovatívny prístup k obstarávaniu štátnych aplikácií zlyhá (obstaranie licencie 
k fungujúcemu riešeniu namiesto vlastného vývoja) 

R17 Riešenie nebude využívané cieľovou skupinou projektu 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom 
rozlíšení 

Tabuľka 2 Riziká  

Tabuľka 3 Kritéria kvality  

Tabuľka 14 Zoznam informačných systémov  

Tabuľka 15 Aplikačné moduly 

 Tabuľka 16 Poskytované služby IS 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú 
informácie vo forme modelov. 

 

2.4.2.3 Technologická architektúra 
Tabuľka 15 Technologická architektúra - budúci stav 

Súhrnný popis  
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Aplikácia bude v plnej miere prevádzkovaná dodávateľom riešenia v cloudovom 
prostredí, nie sú preto na prijímateľa kladené požiadavky na HW vybavenie typické 
v iných projektoch. Na druhej strane sú kladené požiadavky na špecifické technologické 
vybavenie. Mobilná aj webová aplikácia (iOS, Android) komunikuje prostredníctvom 
zabezpečeného internetového pripojenia s aplikačnou vrstvou cloudu. Senzor 
obsadenosti zasiela prostredníkom webových služieb informáciu o obsadenosti daného 
parkovacieho miesta do parkovacej aplikácie prevádzkovanej v režime SaaS. 
Komunikácia prebieha na báze IoT – NBIoT / LoRa / SigFox. Aktívny identifikačný prvok 
(token) slúžiaci na autentifikáciu oprávnenosti parkovania komunikuje prostredníctvom 
bezdrôtového dátového prenosu s parkovacím senzorom. 
 
Prvky technologickej architektúry a požiadavky na nich kladené 
a. Parkovacie senzory 

Senzor obsadenosti parkovacieho miesta založený na princípe magnetickej detekcie 
napájaný vlastnou vstavanou batériou. Senzor disponuje konektivitou do siete IoT 
prostredníctvom podporovaných sieťových protokolov. Týmto spôsobom je 
pripojený do cloudovej infraštruktúry, v ktorej je prevádzkovaná aplikačná logika 
vyhodnocujúca a poskytujúca informácie so všetkých pripojených senzorov.  
Senzor disponuje manažmentom batérie, ktorý zabezpečuje optimálnu prevádzku 
senzora a súčasne maximalizuje životnosť vstavanej batérie. Senzor sa v čase, keď je 
parkovacie miesto neobsadené, nachádza v pasívnom (šetriacom režime), v ktorom 
spotrebúva iba minimum energie. Do aktívneho režimu sa prepne až v prípade 
obsadenia parkovacieho miesta vozidlom, ktoré prostredníctvom svojej prítomnosti 
aktivuje magnetickú detekciu senzora. Počas tejto aktívnej fázy dochádza tiež k 
detekcii prítomnosti signálu a prípadnému spárovaniu s aktívnym identifikačným 
prvkom a odoslaniu informácie o obsadenosti a prítomnosti/neprítomnosti 
aktívneho identifikačného prvku do cloudovej aplikácie. Následne sa senzor 
opätovne prepne do pasívneho režimu, v ktorom zotrvá až do nasledujúcej zmeny 
stavu vyvolanej zmenou magnetického poľa pri odchode vozidla z parkovacieho 
miesta. Senzor opätovne odošle informáciu o zmenenej obsadenosti do cloudu a 
prepne sa do pasívneho režimu. 
 
Technické parametre: 

Metóda detekcie min. 3-osové magnetické pole 
Stupeň ochrany min. IP68 
Prevádzková teplota min. -40°C / +75°C 
Životnosť batérie min. 6 rokov 
Podporované sieťové 
protokoly 

SigFox, LoRaWAN, NB-IoT, BLE 

Miera spoľahlivosti 
detekcie 

min. 99,00 % 

 
Kľúčové vlastnosti: 
Vysoká miera úspešnosti detekcie – senzory využívajú korekčný algoritmus, ktorý 
činí magnetickú detekciu veľmi spoľahlivou (viac ako 99% správnych detekcií). 
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Dlhá životnosť batérie – očakávaná životnosť batérie sa pohybuje v rozmedzí 5 - 8 
rokov (v závislosti od frekvencie parkovania). Senzory taktiež môžu byť na diaľku 
(dočasne) vypnuté pre prípad, že sa po určitý čas nebudú využívať. 
Extrémne odolné puzdro – puzdro musí byť navrhnuté tak, aby vydržalo extrémne 
náročné podmienky prostredia (spĺňať štandard IP68 – podľa STN EN Stupne 
ochrany krytom (krytie - IP kód)). 
Jednoduchá inštalácia – fyzická inštalácia, registrácia a iniciálna konfigurácia 
senzora v systéme je zabezpečená odladeným procesom. 
 
Celkovo pôjde o 5500 senzorov, pri mestách nad 100 000 obyvateľov sa indikatívne 
počíta s osadením 1 senzora na 8 parkovacích preukazov, pri mestách a obciach do 
100 000 obyvateľov s osadením 1 senzora na 10 parkovacích preukazov. Presné 
rozmiestnenie a počty v rámci miest zadefinuje pasportizácia. 

 
b. Aktívny identifikačný prvok vo vozidle 

Identifikačný prvok napájaný vlastnou batériou vo forme plastovej kartičky. Tento 
identifikačný prvok vysiela v pravidelných intervaloch impulz prostredníctvom 
bezdrôtového štandardu Bluetooth Low Energy, ktorý je v prípade, že sa nachádza v 
dosahu parkovacieho senzora, týmto zachytený a dôjde k načítaniu identifikačného 
kódu prvku parkovacím senzorom. Následne je informácia o prítomnosti 
identifikačného prvku a jeho identifikačnom kóde na danom parkovacom mieste 
odoslaná senzorom do cloudu spolu s informáciou o obsadení parkovacieho miesta. 
Prípady súčasnej detekcie viacerých identifikačných prvkov parkovacím senzorom 
sú ošetrené inteligentnou logikou párovania senzora a prvku na báze časovej 
koordinácie. T.j. v čase príchodu vozidla na parkovacie miesto parkovací senzor 
magnetickou detekciou zaznamená prítomnosť vozidla a v tom istom časovom 
intervale zaznamená prítomnosť identifikačného prvku. Ak sa v danom časovom 
intervale v dosahu parkovacieho senzora nachádza viacero identifikačných prvkov 
súčasne, senzor odošle do cloudu informácie o všetkých detegovaných 
identifikačných prvkoch. Algoritmus v cloude informáciu vyhodnotí porovnaním už 
vopred zaregistrovaných identifikačných prvkoch v danej lokalite a zvolí vhodné 
spárovanie parkovacieho senzoru a identifikačného prvku. Aktívny identifikačný 
prvok bude okrem svojho ID vysielať aj informáciu o stave batérie, a bude tak možné 
včas identifikovať prípadnú potrebu výmeny. Výmenu nebude musieť iniciovať ani 
zabezpečiť používateľ (ŤZP), bude iniciovaná a realizovaná zo strany DEUS a 
UPSVaR automaticky. Dodávateľ musí garantovať spoľahlivú prevádzku pri rôznych 
teplotných podmienkach v motorovom vozidle. 

 
Technické  parametre: 
Komunikačné protokoly Bluetooth Low Energy  
Dosah Bluetooth min. 10 m 
Rozmery Musí rešpektovať rozmery parkovacieho preukazu 

ŤZP a priestorové rozloženie prvkov na ňom 
Zdroj napájania vstavaná batéria 
Životnosť batérie min. 6 rokov 
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Celkovo pôjde o 110 000 aktívnych identifikačných prvkov, pričom sa vychádza 

z aktuálnych štatistík o počte ŤZP parkovacích preukazov, dynamiky rastu 

v posledných rokoch, ako aj z doložky vplyvov prirpavovanej novely zákona č. 

447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 

postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

c. Komunikačná (sieťová) infraštruktúra 

Komunikácia parkovacích senzorov s cloudovou aplikačnou logikou bude 

zabezpečená prostredníctvom sieťového protokolu (SigFox, LoRaWAN resp. NB-

IoT), v závislosti na dostupnom pokrytí signálom v čase implementácie projektu. 

Schéma 23: Technologická architektúra  – budúci stav 

 

 

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné 
identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.  

Q08 Miera zlyhania technologických prvkov riešenia  

Q09 Rýchla odozva systému aj pri maximálnom zaťažení 
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Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na 
relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

R18 Zlyhanie technológie spôsobí nedosiahnutie cieľov projektu 

R19 Závislosť funkčnosti aplikácie od kvality technologického zázemia 
dodávateľa a prevádzkovateľa aplikácie 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 
Tabuľka 2 Riziká 
Tabuľka 3 Kritéria kvality  
Tabuľka 25 Komunikačná infraštruktúra 
Tabuľka 26 Špeciálne technológie 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú 
informácie vo forme modelov. 

2.4.2.4 Implementácia a migrácia 
Tabuľka 16 Implementácia a migrácia 

Súhrnný popis  
Verejné obstarávanie 

Príprava verejného obstarávania bude realizovaná počas 6 mesiacov od schválenia štúdie 
uskutočniteľnosti po uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP. 

Samotné verejné obstarávanie bude realizované počas 6 mesiacov od uzatvorenia zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

Keďže sa v rámci projektu plánuje realizácia pilotnej fázy a následne plošného rolloutu, 
bude riešenie (IoT technológie) obstarané formou rámcovej zmluvy a v prípade 
neúspešnej prvej fázy (nenaplnenia kritérií), nebude druhá fáza projektu realizovaná. 
 
Implementácia projektu bude realizovaná v dvoch nadväzujúcich fázach. 
 
Fáza 1 – pilotná fáza overenie konceptu a realizácie riešenia v 3 pilotných 
mestách 
Cieľom pilotnej  fázy bude overenie proof of concept na vzorke miest a ŤZP. Hlavným 
zdrojom overenia bude funkčnosť komunikácie medzi senzorom a aktívnym 
identifikačným prvkom v automobile a funkčnosť komunikácie s cloudovou aplikáciou 
a to v rôznych prírodných a technických podmienkach. Na základe realizácie a 
vyhodnotenia proof of concept bude implementovaná 2 fáza projektu, ktorú predstavuje 
plošný rollout v rámci jednotlivých miest. 
 
V rámci pilotnej fázy bude riešenie overené v rámci 3 miest, ktoré v rámci zrealizovaného 
prieskumu prejavili záujem o zapojenie do projektu. Na základe dostupných údajov o 
počte obyvateľov a o počte vydaných parkovacích preukazov ŤZP v rámci jednotlivých 
miest boli vybraní reprezentanti veľkostných kategórií miest (30 000, 50 000, 80 000). 
Počet parkovacích preukazov vychádza z aktuálnych čísel evidovaných ÚPSVaR, pričom 
sa počíta s nárastom v zmysle súčasnej dynamiky rastu počtu držiteľov parkovacích 
preukazov ŤZP a v zmysle doložky vplyvov k novele zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počet senzorov je prepočítaný 
odhadom podľa počtu parkovacích preukazov ŤZP. V pilotne fáze tak bude v 3 pilotných 
mestách inštalovaných 250 senzorov a pre ŤZP distribuovaných 2500 aktívnych 
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identifikačných prvkov. Keďže integráciu multimandantnej aplikácie na existujúci IS RSD 
(MPSVR SR), ako aj niektoré ďalšie SW komponenty, resp. práce je nevyhnutné 
uskutočniť bez ohľadu na počet senzorov a počet aktívnych identifikačných prvkov, v 
pilotnej fáze sa počíta s investíciou prevažnej časti prostriedkov alokovaných na 
aplikačnú časť riešenia. 
 
Kritériá pre vyhodnotenie úspešnosti pilotnej fázy 
 
Pre vyhodnotenie úspešnosti pilotného riešenia budú vyhodnocované kritériá uvedené 
nižšie. V prípade nesplnenia niektorého z kritérií bude potrebné vyhodnotiť jeho 
závažnosť a dopad na pokračovanie projektu, ako aj skutočnosť či v prípade prijatia 
mitigačných opatrení, bude možné v rámci plošného rolloutu možné zabezpečiť splnenie 
celkových cieľov projektu. 
 

Hodnotiace kritérium 
Cieľová 
hodnota 

Poznámka 

Prešla infraštruktúra a aplikácia 
úspešne záťažovými a penetračnými 
testami? áno 

Presné kritériá budú 
definované pri príprave 

testov 
Zvládla sieťová infraštruktúra zvýšené 
množstvo výmeny dát. Je 
technologicky pripravená na 10- 15 
násobne väčšie zaťaženie? áno 

Presné kritériá budú 
definované pri príprave 

testov 

Dosiahli senzory požadovanú mieru 
detekcie?   áno 

Očakávaná miera 
detekcie je 99%, v 
prípade ak senzor 

dosiahne 95 – 98,9% 
bude dodávateľ povinný 

v ďalšej etape 
zabezpečiť také úpravy, 
ktoré zabezpečia mieru 

detekcie 99% 

Aká ja miera false-positive hlásení?   max. 5% 

Maximálna miera false 
positive by nemala 
prekročiť 5% (pri 

posudzovaní sa do úvahy 
berú výlučne ŤZP s 

upravenými parkovacími 
preukazmi ŤZP) 

Aká ja miera zlyhaní senzorov (senzor 
sa stane nefunkčným, je potrebná jeho 
výmena) v priebehu pilotnej 
prevádzky? 

menej ako 5% 
 

Očakávaná maximálna 
miera zlyhaní by nemala 
prekročiť 5 %. V prípade 

ak miera zlyhaní 
prekročí hranicu 5% 

bude dodávateľ povinný 
zabezpečiť výmenu 

senzorov a také úpravy, 
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ktoré zabezpečia mieru 
zlyhaní pod 5%. 

Aká ja miera zlyhaní aktívnych 
identifikačných prvkov (prvok sa 
stane nefunkčným, je potreba jeho 
výmena) v priebehu pilotnej 
prevádzky? 

menej ako 5% 
 

Očakávaná maximálna 
miera zlyhaní by nemala 
prekročiť 5 %. V prípade 

ak miera zlyhaní 
prekročí hranicu 5% 

bude dodávateľ povinný 
zabezpečiť výmenu 

tokenov a také úpravy, 
ktoré zabezpečia mieru 

zlyhaní pod 5%. 

Bol v rámci komplexného riešenia 
identifikovaný prvok spôsobujúci 
nestabilitu/výpadky (senzor, token, 
IoT network, cloud senzorov, 
aplikácia)? 
Ak áno, je možné prvok nahradiť, tak 
aby bolo zabezpečené splnenie biznis 
požiadaviek projektu? 

nebol 
identifikovaný, 
ak áno je možné 
ho nahradiť v 

zmysle 
poznámky 

 

ak bol identifikovaný 
taký prvok pre 

pokračovanie projektu 
musí existovať náhrada, 

ktorej zavedenie je 
ekonomicky, technicky a 

administratívne 
uskutočniteľné a 

udržateľné  
Spĺňa aplikácia požiadavky cieľových 
skupín?    áno 

Výsledok UX testovania 

Dokáže multimandatná cloudová 
aplikácia spoľahlivo zabezpečiť 
aktuálne informácia o obsadenosti 
ŤZP parkovacích miest a navigáciu 
k týmto miestam   áno 

Presné kritériá budú 
definované pri príprave 
testov (aplikácia by mala 

v režime 24/7 
poskytovať informáciu 

o obsadenosti 
a zabezpečiť navigáciu k 

parkovaciemu) 
Je zabezpečená ochrana osobných 
údajov?   áno 

Súlad so zákonom 
18/2018 

Je zabezpečená dostupnosť 
otvorených údajov?  Sú údaje 
využiteľné pre tretie strany áno 

Testovanie 

Aká je miera spokojnosti ŤZP 
v pilotných mestách s riešením?   75% 

Merané prostredníctvom 
prieskumu  

Aká je miera spokojnosti zástupcov 
pilotných miest s riešením?   75% 

Merané prostredníctvom 
prieskumu 

Aká je miera spokojnosti zástupcov 
MsP s riešením?   75% 

Merané prostredníctvom 
prieskumu 

Zabezpečilo zavedenie pilotne ho 
riešenia zvy šenie použi vania 
elektronicky ch služieb 
znevy hodneny mi skupinami? 

zvýšenie o 35% 
oproti 

východiskovemu 
stavu 

Merané prostredníctvom 
prieskumu 
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Aká je reálne dosiahnutá hodnota 
ušetreného času na základe 
prieskumu medzi ŤZP   10 min. 

Merané prostredníctvom 
prieskumu 

V prípade ak realizácia pilotného 
projektu indikuje zmenu parametrov 
vstupujúcich do výpočtu CBA, spĺňa 
projekt požadované hodnoty pre 
vyhodnotenie efektívnosti riešenia?   áno 

Prepočet CBA 

 
 
Fáza 2 – Plošné rozšírenie  
Na základe vyhodnotenia splnenia definovaných kritérií a na základe vykonanej 
pasportizácie bude na základe komunikácie s mestami a obcami realizovaný plošný 
rollout. Samotné samosprávy majú najlepší prehľad o problémových lokalitách, 
o miestach kde dochádza k zneužívaniu parkovania na ŤPZ miestach najčastejšie. 
Vlastníctvo senzora zostáva v každom prípade v majetku DEUS. V rámci plošného 
rozšírenia a výmeny parkovacích preukazov ŤZP je potrebné zohľadniť nábehovú krivku 
výmeny parkovacích preukazov ŤZP. 
 
Z hľadiska plánovaných aktivít budú realizované nasledovné aktivity: 

a. obstaranie parkovacích senzorov - súčasťou dodávky bude zabezpečenie 
potrebného počtu parkovacích senzorov v spojení s inteligentnou aplikačnou 
logikou prevádzkovanou v cloudovom prostredí, ktoré budú vyhodnocovať situáciu 
na parkovacích miestach. Cena senzora bude pozostávať z nasledujúcich zložiek: 
 cena fyzického senzora, vrátane predĺženej záruky 
 prenos dát zo senzora do cloudu na dobu jeho životnosti, 
 inteligentná aplikačná logika senzorov v cloude. 

b. montáž parkovacích senzorov 
 distribúcia senzorov zo skladu dodávateľa do jednotlivých lokalít montáže 
 fyzická montáž na vybraných ŤZP parkovacích miestach 

c. aktivácia parkovacích senzorov v systéme 
 priradenie parkovacieho senzora ku konkrétnemu parkovaciemu miestu 
 aktivovanie senzora 

d. obstaranie aktívnych identifikačných prvkov 
e. pasportizácia parkovacích miest ŤZP – vytvorenie katalógu parkovacích miest 

obsahujúceho: 
 lokalita parkovacieho miesta vrátane GPS súradníc 
 fotodokumentácia  
 fyzické parametre – rozmery, sklon, povrch, okolitý terén 

f. registrácia aktívnych identifikačných prvkov a ich distribúcia ŤZP, vrátane 
integrácie na MPSVR SR (IS RSD) 

g. Nastavenie upravených pracovných postupov a školenia pracovníkov ÚPSVaR 
h. Inicializácia miest, vrátane workshopov a školení 
i. vybudovanie centrálneho call centra 

 návrh, implementácia a roll-out procesov podpory pre používateľov – ŤZP 
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 návrh, implementácia a roll-out procesov podpory pre používateľov – 
pracovníkov obslužných miest 

Schéma 24: Časový harmonogram projektu 

Aktivita Dĺžka trvania 

Prípravná fáza   
Príprava a schvaľovanie žiadosti o NFP 6 mesiacov 

Verejné obstarávanie 6 mesiacov 

I. fáza PoC 7 mesiacov 

Nákup HW a krabicového softvéru (PoC) 3 mesiace 

Dodanie SW licencie pre multimandantnú cloudovú aplikáciu 1 mesiac 

Dodanie IoT prvkov 2 mesiac 

Analýza a dizajn (PoC) 2 mesiace 
Analýza požiadaviek na customizáciu aplikácie 2 mesiace 
Pasportizácia parkovacích miest ŤZP - pilot 2 mesiace 

Implementácia (PoC) 3 mesiace 

Integrácia na ÚPSVaR, customizácia, distribúcia tokenov pre ŤZP 3 mesiace 

Inštalácia senzorov 2 mesiace 

Testovanie (PoC) 1 mesiac 

Testovanie funkčnosti pre PoC 1 mesiac 

Nasadenie (PoC) 3 mesiace 
Proof of Concept a pilotná prevádzka 3 mesiace 
Vyhodnotenie a návrh odporúčaní z pilotného riešenia 1 mesiac 

II. fáza Rollout 17 mesiacov 

Analýza a dizajn (rollout) 5 mesiacov 

Úprava o skúsenosti z proof of concept a plánovanie rolloutou 2 mesiace 
Pasportizácia parkovacích miest ŤZP - rollout 5 mesiacov 

Nákup HW a krabicového softvéru (rollout) 10 mesiacov 

1 tranža IoT 1 mesiac 

2 tranža IoT 1 mesiac 

3 tranža IoT 1 mesiac 

Implementácia (rollout) 10 mesiacov 
Implementácia pre plošné rozšírenie (vrátane inštalácie senzorov 

a distribúcie tokenov pre ŤZP) 10 mesiacov 

Testovanie (rollout) 3 mesiace 
Testovanie funkčnosti pre plošné rozšírenie 3 mesiace 

Nasadenie (rollout) 13 mesiacov 
Inicializácia miest, ÚPSVaR, školenia užívateľov administrátorskej 

aplikácie 13 mesiacov 

Plošné rozšírenie 2 mesiace 
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Riadenie projektu 36 mesiacov 
Riadenie projektu a quality assurance 36 mesiacov 

Publicita a informovanosť 36 mesiacov 
 

 

Harmonogram implementácie, zodpovedá predpísaným hlavným aktivitám projektov 
PO7 OP II a obsahuje nasledovné kroky: 

− Analýza a dizajn  - v rámci analýzy a návrhu riešenia bude realizovaná pasportizácia 
parkovacích miesť ŤZP, ako aj technická špecifikácia customizácie obstaranej 
multimandantnej cloudovej aplikácie. Customizácia bude navrhovaná v závislosti od 
konkrétnych charakteristík, funkcionalít a modulov aplikácie, ktorá bude vybratá ako 
víťazná v rámci VO. V rámci tejto časti bude zároveň vypracovaný aj plán nasadenia do 
testovacej, pilotnej a produkčnej prevádzky a bezpečnostný projekt. 

− Nákup HW a krabicového softvéru – v rámci tejto aktivity bude realizovaný 
samotný nákup senzorov, aktívnych identifikačných prvkov a multimandantnej licencie 
pre cloudovú aplikáciu 

− Implementácia - v rámci aktivity bude realizovaná customizácia zakúpenej 
aplikácie a integrácia na externé systémy, ako aj samotná inštalácia senzorov v rámci 
parkovacích miest ŤZP.  
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− Testovanie - v rámci aktivity prebehne komplexné testovanie riešenia pred 
plošným rollouto. Testovanie zabezpečí odstránenie nedostatkov ešte pred plným 
nasadením do prevádzky. 

− Nasadenie - Nasadenie do pilotnej a produkčnej prevádzky bude okrem samotnej 
inštalácie a konfigurácie riešenia na prostrediach, obsahovať aj školenia používateľov 
administrátorskej časti aplikácie.  

Počas prípravy, realizácie a ukončovania projektu  budú realizované podporné aktivity 
Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. 

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné 
identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.  

Q10 Dodržanie časového harmonogramu realizácie 
Q11 Úspešný PoC a následne plošný roll-out  
 
 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na 
relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

 R20 Zapájanie subjektov VS  nebude realizované v požadovanom termíne  

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 
Tabuľka 2 Riziká 
Tabuľka 3 Kritériá kvality 
Tabuľka 23 Dodávateľská podpora 
Tabuľka 24 Podpora vlastnými zdrojmi 
Tabuľka 25 Prostriedky v prenájme 

 

 

2.4.2.5 Bezpečnostná architektúra 
Tabuľka 17 Bezpečnostná architektúra - budúci stav 

Súhrnný popis  
Navrhovaná alternatíva realizácie riešenia predpoklada  od doda vateľa a 
preva dzkovateľa multimandantnej cloudovej aplika cie zabezpečenie preva dzky, spra vy 
a u držby informačne ho syste mu v su lade s požiadavkami riadenia informačnej 
bezpečnosti. Povinnosťou bude preuka zať su lad so za konom č. 275/2006 Z.z. o 
informačny ch syste moch verejnej spra vy a o zmene a doplneni  niektory ch za konov a v 
su lade s Vy nosom Ministerstva financii  Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o 
štandardoch pre informačne  syste my verejnej spra vy.  Z hľadiska ochrany osobny ch 
údajov bude dátový manažment realizovaný v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
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Pre uistenie sa o splnené najvyšších bezpečnostných parametrov bude vykonané 
penetračné testovanie technologickej, ako aj aplikačnej vrstvy riešenia. 

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné 
identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.  

Q12: Úspešne vykonané penetračné testy technologickej aj aplikačnej vrstvy  
Q13 Vhodné nastavenie rolí a prístupových práv v rámci admnistrátorskej aplikácie 
Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na 

relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

R21 Dodržiavanie bezpečnosti zo strany dodávateľa multimandantnej cloudovej 
aplikácie 
Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 
Tabuľka 2 Riziká 
Tabuľka 3 Kritéria kvality 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú 
informácie vo forme modelov. 
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2.4.3 Prevádzka 
Tabuľka 18 Prevádzka - budúci stav 

Súhrnný popis  
Prevádzka riešenia je navrhovaná tak, aby boli požadované finančné 
a administratívne zdroje, pokiaľ možno čo najmenšie. 

Prevádzka riešenia vychádza z celkovej architektúry riešenia. Z pohľadu spôsobu 
prevádzkovania uvažovaného riešenia (v režime SaaS) existujú nasledujúce možnosti: 

1. aplikácia prevádzkovaná vo vládnom cloude – táto alternatíva by mala byť 
prednostne určená pre rozsiahle aplikácie resp. systémy vyvinuté na mieru pre využitie 
štátom/orgánom verejnej moci (OVM). Popisovaný zámer nespadá medzi kritické 
systémy štátu, nie je preto nevyhnutné obmedzovať prevádzkové varianty na 
nevyhnutné využitie IKT zdrojov vládneho cloudu. V súčasnosti sa pripravujú zámery pre 
pomerne veľké množstvo IS verejnej správy v rámci OPII, ktoré sa dajú zaradiť do 
kategórie centrálne systémy štátu. Dá sa predpokladať, že dostupné zdroje vládneho 
cloudu budú v dohľadnej dobe plne vyťažené pre vývoj, nasadenie a prevádzkovanie 
týchto kritických  systémov. Využívanie vládneho cloudu pre nekritické systémy 
nepovažujeme za optimálny variant, najmä z pohľadu dostupnosti zdrojov. Nakoľko 
uvažovaná SaaS aplikácia pre manažment parkovania ŤZP nespadá pod kritické systémy 
štátu, nepovažujme prevádzkovanie v prostredí vládneho cloudu za preferovaný variant. 

2. aplikácia prevádzkovaná v cloudovom prostredí komerčného poskytovateľa 
(tretej strany) – táto alternatíva predpokladá, že aplikácia pre manažment parkovania 
ŤZP bude prevádzkovaná jej dodávateľom v jeho vlastnom cloude resp. cloude 
komerčného poskytovateľa. Dá sa predpokladať, že takáto prevádzka bude nákladovo 
efektívna, keďže dodávateľ bude tlačený konkurenciu i svojimi klientmi k nákladovo 
optimálnej prevádzky. Nakoľko v našom prípade sa bude jednať o obstaranie už 
existujúceho aplikačného programového vybavenia formou multimandantnej cloudovej 
licencie, javí sa tento spôsob prevádzky riešenia ako logická voľba z hľadiska 
implementácie ako aj z pohľadu efektivity prevádzkových nákladov. 

3. aplikácia prevádzkovaná v hybridnom cloude – táto alternatíva predstavuje 
kombináciu prvých dvoch možností. V tomto prípade by bola aplikácia pre manažment 
parkovania ŤZP prevádzkovaná v prostredí cloudu komerčného poskytovateľa (v režime 
SaaS). Pre zabezpečenie časti centrálnych služieb štátu, poskytovaných z prostredia 
vládneho cloudu by bola aplikácia s týmito prepojená integračnými rozhraniami. 

Hlavnými činnosťami realizovanými v rámci prevádzky riešenia budú nasledovné 
činnosti rozdelené podľa jednotlivých technologických celkov a ich realizátorov: 

Technologický 
celok 

Stručný popis služieb prevádzky Realizátor 

Cloudová 
infraštruktúra 

Podpora, prevádzka a rozvoj serverovej 
infraštruktúry, middleware komponentov, 
sieťových komponentov, komponentov IT 

Dodávateľ 
aplikácie 
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bezpečnosti a iných pre prevádzku cloudovej 
infraštruktúry potrebných komponentov. 

Prevádzkou a údržbou sa rozumejú najmä, 
avšak nie výlučne tieto činnosti: 
- dohľad / monitoring komponentov 

- pravidelné profilaktické činnosti 
- sledovanie nových vydaní softvérových 
komponentov a ich implementácia 

- sledovanie zdraniteľností a implementácia 
potrebných bezpečnostných záplat 
- riešenie porúch a problémov 

- realizácia štandardných zmien a zmien na 
vyžiadanie 

- udržiavanie prevádzkovej a technickej 
dokumentácie 

- tvorba a údržba havarjiných plánov a plánov 
pre obnovu 

- tvorba reportov k prevádzke cloudovej 
infraštruktúry (dostupnosť, kapacity, plnenie 
SLA, výpadky) 
- trvalé zlepšovanie prevádzky 

Aplikácia 
(softvérové 
dielo) 

Podpora, prevádzka a rozvoj softvérového 
diela: backendová časť, aplikácie pre 
koncových používateľov, aplikácie pre mestá 
a obce, integračné rozhrania a iných pre 
aplikáciu potrebných komponentov. 

Prevádzkou a údržbou sa rozumejú najmä, 
avšak nie výlučne tieto činnosti: 
- dohľad / monitoring aplikácií 
- pravidelné profilaktické činnosti 
- sledovanie nových vydaní softvérových 
komponentov a ich implementácia 

- sledovanie zdraniteľností a implementácia 
potrebných bezpečnostných záplat 
- riešenie porúch a problémov 

- realizácia štandardných zmien a zmien na 
vyžiadanie 

- udržiavanie dokumentácie (prevádzkovej, 
technickej a používateľskej) 
- tvorba a údržba havarjiných plánov a plánov 
pre obnovu 

- tvorba reportov k prevádzke cloudovej 
infraštruktúry (dostupnosť, kapacity, plnenie 
SLA, výpadky) 
- trvalé zlepšovanie prevádzky 

Dodávateľ 
aplikácie 
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Senzory 
obsadenosti 

Podpora a prevádzka senzorov obsadenosti 
a súvisiacich technologických komponentov. 

Podporou a údržbou senzorov obsadenosti 
rozumejú najmä, avšak nie výlučne tieto 
činnosti: 
- prevádzka platformy pre správu senzorov 
dostupnosti (IoT platforma) 

- monitoring dostupnosti senzorov (stav 
batérie, pokrytie signálom, poruchové stavy 
a pod.) 

- riešenie porúch a problémov senzorov 
obsadenosti (predovšetkým výmenou 
nefunkčných zariadení) 
- priebežné sledovanie a zlepšovanie algoritmu 
detekcie 

- v prípade potreby aktualizácia firmvérov na 
senzoroch 

DEUS, dodávateľ 
senzorov 

Aktívny 
identifikačný 
prvok 

Podpora aktívnych identifikačných prvkov. 

Podporou aktívnych identifikačných prvkov sa 
rozumie najmä, avšak nie výlučne: 
- výmeny prvkov v prípade nefunkčnosti 
- vydávanie prvkov novým žiadateľom 

DEUS a ÚPSVaR, 
dodávateľ 
senzorov 

Call centrum Call Centrum bude slúžiť ako jednotný 
kontaktný bod pre nasledovné skupiny 
používateľov: 

- Koncoví používatelia (ŤZP šoféri / 
sprevádzajúce osoby) 

- Podpora pracovníkov obslužných miest 
- Podpora pracovníkov miest a obcí 

Služby Call Centra budú nasledovné: 
- registrácia a klasifikácia hlásení 
- poskytnutie prvej úrovne podpory 

- identifikácia riešiteľskej skupiny v prípade, že 
prvá úroveň podpory nie je postačujúca 

- sledovanie plnenia SLA pre všetky riešiteľské 
skupiny počas celého životného cyklu hlásenia 

- Trvalé zlepšovanie poskytovaných služieb 

- reporting o poskytovaných službách  
(kvantitatívny a kvalitatívny ako napr. Počty 
volaní, plnenie SLA a pod.) 

DEUS 
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DEUS plánuje novovytvorené pracovné 
miesta v rámci Call centra obsadiť ZŤP 
zamestnancami. 

Parkovací 
preukaz ŤZP 

Registrácia a manažment parkovacích 
preukazov ŤZP – prevádzkové činnosti 
súvisiace s životným cyklom oprávnení na ŤZP 
parkovanie. 

ÚPSVaR 

 

Prevádzku technologických prvkov, aplikácie a call centra bude v zodpovednosti DEUS (v 
spolupráci s dodávateľom aplikácie), registrácia a manažment parkovacích preukazov 
ŤZP bude v zodpovednosti ÚPSVaR SR. V rámci spoločného rokovania MPSVR SR, ZMOS 
a DEUS bol daný prísľub na pokrytie prevádzkových výdavkov z rozpočtu MPSVR SR. 
 
Z hľadiska prevádzky technologických prvkov, bude najnákladnejšou prevádzkovou 
položkou manažment aktívnych identifikačných prvkov. 
 
Čo sa týka plánovanej obnovy zariadení po 6. roku, ktorá je zohľadnená aj v CBA, 
v súčanosti sa ponúka niekoľko alternatív financovania a spôsobu tejto obnovy. Zoradené 
sú podľa ich dopadu na rozpočet verejnej správy. 
1. Financovanie z prostriedkov programového obdobia 2021 – 2027. Európska 

komisia vo svojom vyhlásení potvrdila základné priority Kohéznej politiky po roku 

2020. Medzi základné priority bude patriť inteligentnejšia Európa vďaka inovácii, 

digitalizácii, hospodárskej transformácii a podpore malých a stredných podnikov a 

sociálnejšia Európa, ktorá bude napĺňať Európsky pilier sociálnych práv a 

podporovať kvalitné pracovné miesta, vzdelávanie, zručnosti, sociálne začlenenie a 

rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti. Rovnako tak bude prioritou udržateľný 

rozvoj miest. Uvedené dáva predpoklad na pokračovanie podpory pre projekty ako 

je projekt popísaný v tejto štúdii uskutočniteľnosti, obzvlášť ak celková finančná 

obálka pre SR zostane pomerne vysoká (v porovnaní s inými členskými štátmi), a to 

na úrovni 13,3 mld. EUR v bežných cenách. 

2. Financovanie prostredníctvom DEUS ako centrálneho verejného obstarávateľa pre 

samosprávu.  V tomto prípade, by verejné obstarávanie a kompletnú výmenu 

zabezpečoval DEUS, tak aby bolo celé riešenie homogénne, umožňovalo jednoduchú 

správu a rovnako, aby výmena IoT prvkov bola čo najefektívnejšia. 

3. Financovanie, resp. obstarávanie priamo mestami, s tým, že technologická 

infraštruktúra by prešla do ich majetku a DEUS by stanovil technologické 

požiadavky pre obnovovanú infraštruktúru. DEUS by tak určil minimálny štandard 

pre IoT prvky, tak aby bola naďalej zabezpečená funkčnosť a udržateľnosť 

prevádzky 

4. Financovanie zo štátneho rozpočtu. V tomto prípade, by bola obnova zariadení 

financovaná z prostriedko štátneho rozpočtu a to buď MF SR ako jedného zo 

zakladateľov DEUS  alebo MPSVR SR, ako ministerstva zodpovedného za 

financovanie kompenzácií pre ŤZP. 
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V prípade požiadavky obcí na vlastné obstaranie senzorov nad rozsah projektu, je možné 
takéto senzory zapojiť do systému, za predpokladu, že budú spĺňať technické špecifikácie 
definované projektom. 

Riešenie bude v rámci prevádzky rovnako otvorené aj pre pripájanie ďalších parkovacích 
miest (napr. vo vlastníctve súkromných vlastníkov), a to na nediskriminačnom základe 
pri dodržaní podmienok štátnej pomoci. Náklady na pripojenie takýchto miest v rámci 
prevádzky projektu budú znášať vlastníci týchto parkovacích miest. 

DEUS disponuje adekvátnym materiálno-technickým zázemím a dostatočnými internými 
kapacitami s náležitou odbornou spôsobilosťou a know-how pre realizáciu a následnú 
prevádzku projektu v danej oblasti, pričom má čiastočne potrebné zázemie a kapacity 
zabezpečené prostredníctvom externého dodávateľa. 
Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné 

identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.  

Q14 Dostatočné prevádzkové kapacity na prevádzku riešenia 

Q15 Dodržiavanie prevádzkových parametrov a dostupnosť aplikácie 

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na 
relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

R22 Zlyhanie technologických prvkov v rozsahu, v ktorom ich DEUS nebude schopný 
v krátkom čase nahradiť 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 
Tabuľka 2 Riziká 
Tabuľka 3 Kritériá kvality 

 

 

2.4.4 Ekonomická analýza 
Tabuľka 19 Ekonomická analýza - budúci stav 

Súhrnný popis  

Úvodné informácie (všetky finančné údaje sú vrátane DPH) 

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) = 7 040 640,36 
Rok návratu investície (PBP) = t6 
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Tabuľka 20 Popis investičných a prevádzkových nákladov 

Výdavky – pilotné riešenie J.c. Počet Celkom 
Inteligentný senzor s rozšírenou 
zárukou a konektivitou a cloud 
platformou pre manažment senzorov 

372,38 250,00 93 095,00 

Časovo neobmedzená licencia k 
multimandantnej cloudovej aplikácii pre 
všetkých ŤZP a samosprávy 

120 000,00 1,00 120 000,00 

Zapojenie a sprevádzkovanie senzorov 18,00 250,00 4 500,00 

Aktívny identifikačný prvok (6 ročná 
garancia) 

28,69 2 500,00 71 725,00 

Aktívny identifikačný prvok - logistika 
a spárovanie s ŤZP parkovacím 
preukazom) 

12,65 2 500,00 31 625,00 

Pasportizácia ŤZP miest 40,00 500,00 20 000,00 

SW pre katalogizáciu ŤZP miest 10 000,00 1,00 10 000,00 

Architektúra riešenia a customizácia 
aplikácie 

126 000,00 1,00 126 000,00 

Úpravy centrálnej evidencie ŤZP 
parkovacích preukazov, integrácia na 
aplikáciu 

180 432,00 1,00 180 432,00 

Nastavenie upravených pracovných 
postupov a školenia pracovníkov 
ÚPSVaR 

64 543,50 1,00 64 543,50 

Inicializácie miest, vrátane workshopov 
a školení 

53 786,25 1,00 53 786,25 

Vybudovanie call centra - - 
 

Projektové riadenie a publicita 7% 58 386,53 1,00 58 386,53 

Celkom CAPEX 834 093,28 
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Výdavky – plošné rozšírenie J.c. Počet Celkom 
Inteligentný senzor s rozšírenou 
zárukou a konektivitou a cloud 
platformou pre manažment 
senzorov 

372,38 5 250,00 1 954 995,00 

Časovo neobmedzená licencia k 
multimandantnej cloudovej aplikácii 
pre všetkých ŤZP a samosprávy 

480 000,00 1,00 480 000,00 

Zapojenie a sprevádzkovanie 
senzorov 

18,00 5 250,00 94 500,00 

Aktívny identifikačný prvok (6 
ročná garancia) 

28,69 107 500,00 3 084 175,00 

Aktívny identifikačný prvok - 
logistika a spárovanie s ŤZP 
parkovacím preukazom) 

12,65 107 500,00 1 359 875,00 

Pasportizácia ŤZP miest 40,00 9 500,00 380 000,00 

SW pre katalogizáciu ŤZP miest - - 
 

Architektúra riešenia a customizácia 
aplikácie 

79 128,00 1,00 79 128,00 

Úpravy centrálnej evidencie ŤZP 
parkovacích preukazov, integrácia 
na aplikáciu 

85 176,00 1,00 85 176,00 

Nastavenie upravených pracovných 
postupov a školenia pracovníkov 
ÚPSVaR 

50 200,50 1,00 50 200,50 

Inicializácia miest, vrátane 
workshopov a školení 

106 855,35 1,00 106 855,35 

Vybudovanie call centra 43 092,00 1,00 43 092,00 

Projektové riadenie a publicita 7% 580 924,49 1,00 580 924,49 

Celkom CAPEX 8 298 921,34 

 
Sumár projekt J.c. Počet Celkom 

Inteligentný senzor s rozšírenou zárukou a konektivitou a 
cloud platformou pre manažment senzorov 

372,38 5 500,00 2 048 090,00 

Časovo neobmedzená licencia k multimandantnej 
cloudovej aplikácii pre všetkých ŤZP a samosprávy 

600 000,00 1,00 600 000,00 

Zapojenie a sprevádzkovanie senzorov 18,00 5 500,00 99 000,00 

Aktívny identifikačný prvok (6 ročná garancia) 28,69 110 000,00 3 155 900,00 

Aktívny identifikačný prvok - logistika a spárovanie s ŤZP 
parkovacím preukazom) 

12,65 110 000,00 1 391 500,00 

Pasportizácia ŤZP miest 40,00 10 000,00 400 000,00 

SW pre katalogizáciu ŤZP miest 10 000,00 1,00 10 000,00 

Architektúra riešenia a customizácia aplikácie 205 128,00 1,00 205 128,00 

Úpravy centrálnej evidencie ŤZP parkovacích preukazov, 
integrácia na aplikáciu 

265 608,00 1,00 265 608,00 

Nastavenie upravených pracovných postupov a školenia 
pracovníkov ÚPSVaR 

114 744,00 1,00 114 744,00 
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Inicializácia miest, vrátane workshopov a školení 160 641,60 1,00 160 641,60 

Vybudovanie call centra 43 092,00 1,00 43 092,00 

Projektové riadenie a publicita 7% 639 311,02 1,00 639 311,02 

Celkom CAPEX 9 133 014,62 

Prevádzka call centra ročne 48 000 

Prevádzka infraštruktúry ročne 72 000 

 
Rozpočet (investičné výdavky) podľa skupín aktivít  

Proof of Concept   

Analýza a dizajn 151 040,00 

Nákup HW a krabicového softvéru 294 820,00 

Implementácia 181 277,00 

Testovanie 30 240,00 

Nasadenie 118 329,75 

Riadenie projektu 33 363,73 

Publicita a informovanosť 25 022,80 

Celkom 834 093,28 

  
Rollout   

Analýza a dizajn 465 680,00 

Nákup HW a krabicového softvéru 5 519 170,00 

Implementácia 1 502 759,00 

Testovanie 30 240,00 

Nasadenie 200 147,85 

Riadenie projektu 331 956,85 

Publicita a informovanosť 248 967,64 

Celkom 8 298 921,34 

  

Celkom   

Analýza a dizajn 616 720,00 

Nákup HW a krabicového softvéru 5 813 990,00 

Implementácia 1 684 036,00 

Testovanie 60 480,00 

Nasadenie 318 477,60 

Riadenie projektu 365 320,58 

Publicita a informovanosť 273 990,44 

Celkom 9 133 014,62 
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Porovnanie finačných nákladov ďalších alternatív 
 
Vyčíslenie nákladov jednotlivých alternatív bolo realizované na základe dostupných 
informácií o cenách a expertného odhadu.  
Tabuľka 21 Porovnanie alternatív z finančného hľadiska 

Magnetická slučka + RFID 
Obstaranie senzorového riešenia (senzor s 
rozšírenou zárukou, riadiaca jednotka mag. 
senzora s rozšírenou zárukou, riadiaca jednotka 
RFID (micro PC, SD karta, adapter, krabica, custom 
skrinka, chladenie, LTE modul) s rozšírenou 
zárukou, RFID reader a RFID anténa s rozšírenou 
zárukou, konektivita, cloud platforma pre 
manažment senzorového riešenia)2 

6 220 050,00 

Časovo neobmedzená licencia k multimandantnej 
cloudovej aplikácii pre všetkých ŤZP 

600 000 

Softvér na čítanie RFID tagov 112 500 

Zapojenie/sprevádzkovanie senzorov (logistika 
(dovoz od výrobcu, distribúcia po SR) 
zriadenie elektrickej prípojky, Úradné úkony 
spojené so zriadením elektrickej prípojky, fyzická 
montáž prvkov senzorového riešenia na 
parkovacích miestach, kalibrácia senzorového 
riešenia, aktivácia senzorov v systéme) 

2 240 000 

Riešenie zabezpečenia identifikácie/monitoringu 
vozidla ŤZP (RFID token (životnosť na 6 rokov), 
logistika (distribúcia na UPSVaR, distribúcia ŤZP 
pri výmene park. preukazov) 

836 000 

Pasportizácia parkovacích miest ŤZP v SR 400 000 

SW pre katalogizáciu ŤZP parkovacích miest 10 000 

Architektúra riešenia a customizácia aplikácie 205 128 
Úpravy centrálnej evidencie ŤZP parkovacích 
preukazov, integrácia na aplikáciu 265 608 
Nastavenie upravených pracovných postupov a 
školenia pracovníkov ÚPSVaR 

114 744 
 

Inicializácia miest, vrátane workshopov a školení 160 642 

Vybudovanie call centra 43 092 

Projektové riadenia a publicita 843 595 

Celkom 12 051 359 

Mobilné telefóny 
Obstaranie mobilného zariadenia pre ŤZP, 
vrátane konektivity 40 000 000/16 000 000 
Časovo neobmedzená licencia k multimandantnej 
cloudovej aplikácii pre všetkých ŤZP a 
samosprávy 600 000 

Pasportizácia parkovacích miest ŤZP v SR 400 000 

SW pre katalogizáciu ŤZP parkovacích miest 10 000 

                                                
2 Platí pri predpoklade, nákupu low-cost RFID readera a antény a pri predpoklade, že RFID reader a anténa obslúžia 2  
parkovacieho miesta. 
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Architektúra riešenia a customizácia aplikácie 205 128 

Úpravy centrálnej evidencie ŤZP parkovacích 
preukazov, integrácia na aplikáciu 

265 608 

Nastavenie upravených pracovných postupov a 
školenia pracovníkov ÚPSVaR 

114 744 
 

Inicializácia miest, vrátane workshopov a školení 160 642 

Vybudovanie call centra 43 092 

Nepriame výdavky 7% 3 146 177/1 339 726 

Celkom 44 945 391/19 138 9393 

Kamerové systémy 
Obstaranie kamerového systému (kamerový 
systém, riadiaca jednotka (micro PC, SD karta, 
adapter, krabica, custom skrinka, chladenie, LTE 
modul) vrátane rozšírenej záruky, konektivita, 
cloud platforma pre manažment kamerových 
systémov) 3 900 000 
Časovo neobmedzená licencia k multimandantnej 
cloudovej aplikácii pre všetkých ŤZP a 
samosprávy 600 000 

SW - Čítanie ŠPZ pre HW modul 150 000 
Zapojenie/sprevádzkovanie kameroveho 
systemu (logistika (dovoz od výrobcu, distribúcia 
po SR), zriadenie elektrickej prípojky, úradné 
úkony spojené so zriadením elektrickej prípojky, 
fyzická montáž kamerových systémov na 
parkovacích miestach 
kalibrácia kamerového systému) 2 290 000 

Pasportizácia parkovacích miest ŤZP v SR 400 000 

SW pre katalogizáciu ŤZP parkovacích miest 10 000 

Architektúra riešenia a customizácia aplikácie 205 128 

Úpravy centrálnej evidencie ŤZP parkovacích 
preukazov, integrácia na aplikáciu 

265 608 

Nastavenie upravených pracovných postupov a 
školenia pracovníkov ÚPSVaR 

114 744 
 

Inicializácia miest, vrátane workshopov a školení 160 642 

Vybudovanie call centra 43 092 

Projektové riadenia a publicita 612 629 

Celkom 8 751 843 

Senzory + aktívny token, ktorý nie je súčasťou park. preukazu ŤZP (ŤZP musí nosiť viacero 
prvkov) 

Obstaranie „inteligentného“ senzora (senzor s 
rozšírenou zárukou, konektivita, cloud platforma 
pre manažment senzorov) 2 048 090,00 
Časovo neobmedzená licencia k multimandantnej 
cloudovej aplikácii pre všetkých ŤZP 600 000 
Zapojenie/sprevádzkovanie senzorov (Logistika 
(dovoz od výrobcu, distribúcia po SR), fyzická 99 000 

                                                
3 44 945 391 EUR – platí ak by bolo nevyhnutné distribuovať mobilné zariadenie (vrátane konektivity) pre 110 
000 ŤZP/ 19 138 939 EUR – platí ak by bolo nevyhnutné distribuovať mobilné zariadenie (vrátane konektivity) 
pre 44 000 ŤZP (t.z. 40% z celkového počtu ŤZP s parkovacím preukazom ŤZP) 
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montáž senzorov na parkovacích miestach, 
aktivácia senzorov v systéme) 
Riešenie zabezpečenia identifikácie/monitoringu 
vozidla ŤZP - aktívne identifikčné prvky 3 180 000 

Pasportizácia parkovacích miest ŤZP v SR 400 000 

SW pre katalogizáciu ŤZP parkovacích miest 10 000 

Architektúra riešenia a customizácia aplikácie 205 128 

Úpravy centrálnej evidencie ŤZP parkovacích 
preukazov, integrácia na aplikáciu 

265 608 

Nastavenie upravených pracovných postupov a 
školenia pracovníkov ÚPSVaR 

114 744 
 

Inicializácia miest, vrátane workshopov a školení 160 642 

Vybudovanie call centra 43 092 

Projektové riadenia a publicita 536 388 

Celkom 7 662 692 

Senzory + aktívny token, ktorý je súčasťou park. preukazu ŤZP/mobilná aplikácia s funkčnosťou 
pre identifikáciu oprávnenia parkovania 

Obstaranie „inteligentného“ senzora (senzor s 
rozšírenou zárukou, konektivita, cloud platforma 
pre manažment senzorov) 2 048 090 
Časovo neobmedzená licencia k multimandantnej 
cloudovej aplikácii pre všetkých ŤZP 600 000 
Zapojenie/sprevádzkovanie senzorov (Logistika 
(dovoz od výrobcu, distribúcia po SR), fyzická 
montáž senzorov na parkovacích miestach, 
aktivácia senzorov v systéme) 99 000 

Aktívny identifikačný prvok (6 ročná garancia) 3 155 9004 

Aktívny identifikačný prvok - logistika 
a spárovanie s ŤZP parkovacím preukazom) 

1 391 500 

Pasportizácia parkovacích miest ŤZP v SR 400 000 

SW pre katalogizáciu ŤZP parkovacích miest 10 000 

Architektúra riešenia a customizácia aplikácie 303 912 

Úpravy centrálnej evidencie ŤZP parkovacích 
preukazov, integrácia na aplikáciu 

265 608 
 

Nastavenie upravených pracovných postupov a 
školenia pracovníkov ÚPSVaR 

114 744 
 

Inicializácia miest, vrátane workshopov a školení 160 642 

Incializácia ŤZP (výber preferovanej možnosti pri 
identifikácii oprávnenosti parkovania) 

308 000 

Vybudovanie call centra 90 493 

Projektové riadenia a publicita 673 497 

Celkom 9 621 386 

 
Definovanie ekonomických benefitov 

                                                
4 Celková suma je závislá od počtu osôb s ŤZP, ktorí by sa rozhodli pre výber aplikácie ako prostriedku pre preukázanie 
oprávnenosti parkovania. Pri vyčíslení nákladov je však potrebné do úvahy vziať plnú sumu za aktívne identifikačné 
prvky, keďže osoby s ťažkým zdravotným postihnutím budú mať možnosť zmeny preferovaného spôsobu preukázania 
oprávnenosti parkovania. 
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1. Úvod 

Uznesením vlády SR č. 300/2017 zo dňa 21.06.2018 vláda SR schválila materiál 
Rámec na hodnotenie verejných investičných projektov v SR a určila príslušným 
členom vlády postupovať v súlade s týmto materiálom. Vyššie uvedený materiál 
definuje Použitie tejto metodiky je povinné pre investície s odhadovanou hodnotou 
nad 10 miliónov eur v oblasti informatizácie a nad 40 mil. eur v ostatných 
projektoch (bez DPH), v zmysle uznesenia č. 461/2016 z 5. októbra 2016, pokiaľ 
vláda SR nestanoví inak. Za investičný projekt sa pritom v súlade s týmto 
materiálom chápe „dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na 
naplnenie investičného zámeru až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej 
etapy” Hoci DEUS teda nemal v zmysle vyššie uvedeného dokumentu povinnosť 
vypracovať CBA,  iniciatívne túto CBA pripravil so zohľadnením obmedzení, ktoré 
sú typické pre CBA analýzu projektov zameraných na zlepšovanie života osôb s ŤZP 
a podporu ich začleňovania do spoločnosti. 
 

Tradične využívaná metóda ekonomickej analýzy, ktorou je CBA má v prípade riešení pre 

znevýhodnené skupiny obyvateľstva obmedzené využitie. O to zložitejšie je zmerať 

dopady projektov určených pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

prostredníctvom tradičnej CBA analýzy, keďže je obtiažne a niekedy nemožné objektívne 

zmerať benefity plynúce z prijatých opatrení.  Podpora opatrení pre osoby s ŤZP je 

zároveň motivovaná cieľom spoločnosti poskytovať pomoc a podporu znevýhodneným 

skupinám obyvateľstva aj v prípade ak náklady prevyšujú ekonomické prínosy. 

Vypočítavať prínos projektu finančným vyjadrením ušetreného času znevýhodnených 

osôb, alebo ušetreného množstva PHM je pomerne obtiažne. Rovnako tak, hoci by bolo 

možné vyjadriť prínos projektu sekundárnymi efektami ako je lepšia inklúzia ŤZP, či 

zvýšená ekonomická aktivita ŤZP, vzhľadom na chýbajúcu dátovú bázu je takéto 

vyčíslenie obtiažne vykonateľné. Napriek tomu vzhľadom na definovanú povinnosť 

vypracovať CBA analýzu obsahuje táto štúdia uskutočniteľnosti aj zhodnotenie a 

ekonomické vyjadrenie veličín ako je ušetrený čas alebo ušetrené pohonné hmoty, či 

monetizované pozitívne dopady na životné prostredie. Pre výpočet týchto veličín bol 

zvolený prístup podobne, ako je tomu napr. vo Veľkej Británii, kde dokument “The Green 

Book – Central Government Guidance on appraisal and evaluation” definuje spôsob 

výpočtu týchto (alebo podobných veličín) pre ocenenie sociálnych benefitov riešenia, 

ktoré neprináša priamy ekonomický prínos pre spoločnosť.  

 

2. Prehľad monetizovaných a nemonetizovaných benefitov 

Pokiaľ je to možné, CBA by mala kvatifikovať prínos riešenia v porovnaní s nákladmi 

riešenia. Do výpočtu hodnôt by mali vstupovať vyčíslené všetky benefity, avšak vzhľadom 

na charakter niektorých benefitov buď nie je možné ich vyčísliť (keďže k takémuto 

vyčísleniu nie je dostupná metodika), alebo nie je dostupná údajová báza, na základe 

ktorej by bolo možné benefity objektívne vypočítať. 
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Prehľad benefitov vstupujúcich do výpočtu CBA a benefitov, ktoré neboli vyčíslené, avšak 

pri posudzovaní riešenia ich navrhujeme vziať do úvahy, je uvedený nižšie. 

 

Benefity vyčíslené a zaradené do CBA Benefity nevyčíslené/nezaradené do 

CBA 

Ušetrený čas ŤZP vyjadrený v EUR Zníženie času potrebného na presun z 

parkovacieho miesta do cieľovej 

lokality/budovy (tým, že ŤZP bude môcť 

zaparkovať na parkovacom mieste, ktoré je 

najbližšie k cieľovej lokalite). 

Ušetrené PHM vyjadrené v EUR Zvýšenie príjmov za udelené pokuty (v 

úvodných rokoch) za neoprávnené 

parkovanie na miestach vyhradených pre 

ŤZP 

Ušetrené emisie vyjadrené v EUR Zvýšenie efektivity činnosti mestskej 

polície 

Ušetrené ostatné náklady na prevádzku 

vozidiel ŤZP 

 

Zlepšenie parkovacej politiky miest vo 

vzťahu k ŤZP na základe pasportizácie a 

prevádzkových dát 

 Zvýšenie zapojenia ŤZP do spoločnosti 

 Zvýšenie príjmov za parkovanie od vodičov 

v súčasnosti zneužívajúcich parkovací 

preukaz ŤZP 

 

3. Prehľad faktorov vstupujúcich do výpočtu monetizovateľných benefitov 

v rámci CBA 

Do výpočtu každého z vyššie uvedených monetizovaných faktorov vstupuje niekoľko 

parametrov.  Ich hodnotu a zdroj údaju dokladuje nasledovná tabuľka 

Parame
tre 

Hod
nota 

Mer
ná 

jedn
otka Zdroj 

Benef
it do, 
ktoré

ho 
výpoč

tu 
vstup

uje 
Priemer
ný počet 
hľadaní 
voľného 
miesta 
pred 1,022 počet prieskum medzi ŤZP 

Ušetr
ený 
čas 
Ušetr
ené 
PHM 
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úradmi 
zo 
strany 
ŤZP do 
týždňa 

Ušetr
ené 
emisi
e 
Ušetr
ené 
ostatn
é 
nákla
dy na 
prevá
dzku 
vozidl
a 

Počet 
ušetren
ých 
minút 
ŤZP pri 
1 
hľadaní 
voľného 
miesta 

10 
(do 

CBA 
vstup

uje 
len 

polov
ičná 

hodn
ota to 
znam
ená 5 
minú

t) 
minú
ta 

prieskum medzi ŤZP, analýza Siemens (No more 
searching for parking spaces - Background 
information) 

Ušetr
ený 
čas 
 

Počet 
ušetren
ých km 
pri 1 
hľadaní 
voľného 
miesta 
 1,7 km 

revidovaný údaj z analýzy Siemens - No more 
searching for parking spaces - Background 
information (4,5 km) 
https://www.siemens.com/press/pool/de/featur
e/2015/mobility/2015-02-smart-
parking/background-no-more-searching-for-
parking-spaces-e.pdf a vlastné prepočty 

Ušetr
ené 
PHM 
Ušetr
ené 
emisi
e 
Ušetr
ené 
ostatn
é 
nákla
dy na 
prevá
dzku 
vozidl
a 
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Hodnot
y času 
ŤZP, 
EUR/mi
núta (v 
€, 2016) 0,101 EUR metodika MPSVR SR 

Ušetr
ený 
čas 
 

Priemer
ná 
obsaden
osť 
vozidla 1,800 

osob
a 

Výskumný ústav dopravný, EK (Guide to Cost-
Benefit Analysis of Investment Projects, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/doc
gener/studies/pdf/cba_guide.pdf) 

Ušetr
ený 
čas 
 

Priemer
ná 
spotreb
a na 1 
km 0,058 liter 

MF SR: Revízia výdavkov na dopravu, Záverečná 
správa, Valuch: Priemerná spotreba pohonných 
hmôt v závislosti od typu cesty, vozidla a jazdnej 
rýchlosti v litroch na 1 km, 2009 

Ušetr
ené 
PHM 
 

Cena za 
benzínu 
na 1l 1,24 EUR 

vlastný výpočet na základe priemernej ceny PHM 
za rok 2016 a 2017 zverejnej štatistickým 
úradom SR pre benzín natural 95 oktánový, 
https://lnk.sk/yP56 

Ušetr
ené 
PHM 
 

Jednotk
ové 
náklady 
z emisií 
skleníko
vých 
plynov 
pre 
osobné 
vozidlá  
do 3,5 
tony (v 
€ 
centoch, 
2010), 
suma 
pre 1 
vzkm 0,024 EUR 

Aktualizovaná príručka o externých výdavkoch 
dopravy, RICARDO-AEA, Správa pre Európsku 
komisiu, Generálne riaditeľstvo pre dopravu a 
mobilitu, vyd. 01/2014 (platí pre auto s 
benzínovým motorom , objemom menej ako 1,4 l 
a spĺňajúcim normu EURO - 5 

Ušetr
ené 
emisi
e 
 

Priemer
né 
výdavky 
na 
prevádz
ku 
vozidiel 
na 1 
vozokilo 0,139 EUR 

Hodnoty prepočítané a upravené zo strany RO 
IROP na základe dokumentu „MP1/2009 
Používanie programu HDM-4 v 
podmienkach SR, 2009“ 

Ušetr
ené 
ostatn
é 
nákla
dy na 
prevá
dzku 



 

109 

 

 

meter (v 
€, 2014) 

vozidl
a 

 

4. Prehľad premenných vstupujúcich do výpočtu CBA 

Premenná – Počet ŤZP s 
PP vstupujúcich do 

výpočtu 

 

Hodnota pre 
optimistický 
variant CBA 

Hodnota pre 
realistický 

variant CBA 

Hodnota 
pre 

pesimistick
ý variant 

CBA 

Základný počet ŤZP s PP 
vstupujúcich do výpočtu 

(pokryté mestá) 

Hodnot
a A 110 000 80 000 60 000 

Zdroj 

Celkový 
počet  ŤZP s 

PP v roku 
2020 (v 
súlade 

s dynamikou 
rastu držiteľ 
PP pre ŤZP 

a s dopadmi 
novely 

zákona č. 
447/2008 Z. 

z. 

Odhadovaný 
počet ŤZP s 
PP v rámci 
funkčných 
meststkých 
regiónov5, 
ktorých jadrá 
sú zapojené 
do projektu a  
veľké sídla 
mimo 
zapojených 
FMR, ktoré 
prejavili 
záujem  

Počet ŤZP s 
PP v rámci 
funkčných 
mestských 
regiónov, 
ktorých 
jadrá 
deklarovali 
záujem o 
zapojenie sa 
do projektu 

Priemerné využívanie 
aplikácie (navigácie a 

hľadania voľného miesta) 

B 52,32% 52,32% 52,32% 
Zdroj Celkový 

počet ŤZP, 
ktorí 

využívajú 
tablet alebo 
smartfón a 

zároveň 
aktívne 

využívajú 
dátové 

pripojenie 
(zdroj: 

prieskum 
KANTAR 

TNS) 

Celkový počet 
ŤZP, ktorí 
využívajú 
tablet alebo 
smartfón a 
zároveň 
aktívne 
využívajú 
dátové 
pripojenie 
(zdroj: 
prieskum 
KANTAR 
TNS) 

Celkový 
počet ŤZP, 
ktorí 
využívajú 
tablet alebo 
smartfón a 
zároveň 
aktívne 
využívajú 
dátové 
pripojenie 
(zdroj: 
prieskum 
KANTAR 
TNS) 

                                                
5 k FMR viď http://www.regionalnageografia.sk/publikacie/pub/RDS/08_bezak.pdf, alebo 
https://www.sav.sk/journals/uploads/03101241Toth.pdf  

http://www.regionalnageografia.sk/publikacie/pub/RDS/08_bezak.pdf
https://www.sav.sk/journals/uploads/03101241Toth.pdf
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Počet ŤZP s PP 
vstupujúcich do výpočtu 

C=A*B 
57 552 41 856 31 392 

 

5. Podrobný popis stanovenia hodnôt jednotlivých faktorov vstupujúcich do 

výpočtu CBA 

Priemerný počet hľadaní voľného miesta pred úradmi zo strany ŤZP do týždňa 

Priemerný počet hľadaní voľného parkovacieho miesta ŤZP pred úradmi do týždňa bol 

stanovený na základe realizovaného prieskumu medzi ŤZP, v rámci ktorého ŤZP uviedol 

ako často navštevuje úrad a ako často pri tejto návšteve musí hľadať voľné parkovacie 

miesto.  

 

Krok 1. Pre kategórie otázky „Ako často musí hľadať voľné miesto“ bol stanovený % 

podiel kategórie z maximálneho počtu dní v týždni v závislosti od frekvencie návštevy 

cieľového bodu. 

málokedy často veľmi často takmer vždy 
25% 50% 75% 90% 

 

Napr. ak ŤZP navštevuje úrad 1x do týždňa a takmer vždy musí hľadať voľné miesto 

započítava sa hodnota 0,9 hľadania do týždňa. 

 

Krok 2: Vytvorenie matice pre kombináciu frekvencie návštevnosti cieľového bodu 

a frekvencie problému zaparkovať. 

 

Každej kombinácii týchto dvoch faktorov bola na základe kroku 1 priradená pomerná 

hodnota počtu dní v týždni. Napr. ŤZP navštevuje cieľový bod „denne“, t.z. 5 dní v týždni 

a má problém zaparkovať takmer vždy, do výslednej hodnoty sa započítava hodnota 4,5 

dní v týždni, počas ktorých má problém zaparkovať (t.z. 90% z jeho priemerného počtu 

parkovaní za 1 týždeň). Ak ŤZP navštevuje cieľový bod 1 x za mesiac, t.z. priemerne 0,25 

x za týždeň a má málokedy problém zaparkovať do výslednej hodnoty sa započítava 

hodnota 0,065 (t.z. 25% z jeho priemerného počtu parkovaní za 1 týždeň). 

 

Maticu kombinácií s priradenými hodnotami dní v týždni zobrazuje nasledovné tabuľka: 

  

Ako často má problém zaparkovať 

Periodicita  málokedy často veľmi často takmer vždy 

Ako často 
navštevu
je úrad 

denne 1,25 2,5 3,75 4,5 

1x týždeň 0,25 0,5 0,75 0,9 

1x 2 týždne 0,125 0,25 0,375 0,45 

1x mesiac 0,0625 0,125 0,1875 0,225 
každé 2-3 
mesiace 0,03125 0,0625 0,09375 0,1125 
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menej (1x za 
4M) 0,01625 0,0325 0,04875 0,0585 

 

Krok 3. Na základe odpovedí ŤZP v rámci  realizovaného prieskumu bol každý ŤZP 

zaradený do jednej z kategórií. Prehľad % zastúpenia ŤZP v jednotlivých kategóriách 

zobrazuje nasledovná tabuľka: 

  

Ako často má problém zaparkovať 

Periodicita málokedy často veľmi často takmer vždy 

Ako často 
navštevu
je úrad 

denne 6,58% 15,79% 3,95% 3,95% 

1x týždeň 7,89% 10,53% 9,21% 2,63% 

1x 2 týždne 0,00% 2,63% 2,63% 1,32% 

1x mesiac 2,63% 11,84% 1,32% 2,63% 
každé 2-3 
mesiace 1,32% 1,32% 0,00% 1,32% 
menej (1x za 
4M) 1,32% 2,63% 2,63% 3,95% 

Zdroj: vlastný prieskum (76 respondentov) 

 

Krok 4. Na základe vynásobenia zastúpenia ŤZP v jednotlivých kombináciách a počtu 
započítavaných dní do týždňa pre jednotlivé kombinácie  bol vykonaný prepočet 
priemerného počtu dní do týždňa, počas ktorého má ŤZP problém zaparkovať pred 
úradmi, pričom hodnota tohto údaju je 1,022 dňa. 
 

Počet ušetrených minút ŤZP pri 1 hľadaní voľného miesta 

Vstupný údaj o priemernom čase hľadania voľného miesta má najpodstatnejší vplyv na 

celkovú výšku ušetrených EUR ročne. Keďže odhady spoločnosti Siemens sú odhadmi 

súkromnej spoločnosti, ktorá je potenciálnym dodávateľom IoT riešení, z hľadiska 

objektivity sme v spolupráci s asociáciami ŤZP vykonali doplňujúci prieskum, za účelom 

objektivizácie hodnoty tohto vstupného parametra. Ako ukazuje aj graf nižšie, výsledky 

doplňujúceho prieskumu sa výrazne nelíšia od hodnôt spoločnosti Siemens. Preto 

považujeme hodnotu 10 minút potrebných na nájdenie voľného parkovacieho miesta za 

objektívne zvolenú. 
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Schéma 25: Odhad priemerného času potrebného na nájdenie voľného ŤZP parkovacieho 
miesta 

 

Zdroj: vlastný prieskum (76 respondentov), vrátane názoru vrátane názoru Národnej rady občanov so zdravotným 
postihnutím v SR, ktorá zastupuje 20 000 osôb s ŤZP 

Podľa štatistiky ÚPSVaR SR k júlu 2018 poberalo príspevok na prevádzku osobného 

motorového vozidla 68,2 tisíc ŤZP (https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-

statistiky/2018/2018-socialne-davky.html?page_id=771091), pričom benefity súvisiace 

s parkovacím preukazom ŤZP môžu využívať aj ŤZP, ktorý nevlastnia osobné motorové 

vozidlo.  

 

O tom, že tento údaj môžeme považovať za relevantný, svedčí niekoľko štúdií, napr. údaj 

zo štúdie  Shoup, D.: Cruising for Parking (http://shoup.luskin.ucla.edu/wp-

content/uploads/sites/2/2015/02/CruisingForParkingAccess.pdf), ktorý používajú aj 

realizátori projektu SIMON, udáva priemerný čas 8,1 minúty pre bežného obyvateľa. 

Pričom tento údaj je priemerným údajom zo 16 štúdií realizovaných v rokoch 1927 – 

2001. ŤZP sú však špecifickí v tom, že vzhľadom na obmedzenia, ktoré im prináša 

postihnutie, musia parkovať práve na vyhradených miestach ŤZP (napr. 

vystupovanie/nastupovanie s vozíčkom). 

Zároveň je potrebné dodať, že na necelých 5,5 milióna obyvateľov SR pripadá aktuálne 

už viac ako tri milióny áut a nové registrácie naďalej rýchlo stúpajú. Za prvý polrok tohto 

roka Slováci kúpili rekordný počet 51 891 nových áut, čo bol medziročný nárast o šesť 

percent a zároveň išlo o nadpriemerný údaj aj v rámci celej Európskej únie. Za posledných 

desať rokov na slovenských cestách pribudol celkovo až 1 milión áut. 

(https://auto.pravda.sk/novinky/clanok/478758-nakupy-aut-lamu-rekordy/). To 

znamená, že situácia s hľadaním parkovacieho miesta sa bude naďalej len zhoršovať. 

 

Do výpočtu CBA však nevstupuje celá hodnota 10 minút ale pre výpočet prínosov 

sa do úvahy berie polovičná hodnota 5 minút. 

 

Počet ušetrených km pri 1 hľadaní voľného miesta 

http://shoup.luskin.ucla.edu/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/CruisingForParkingAccess.pdf)
http://shoup.luskin.ucla.edu/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/CruisingForParkingAccess.pdf)
https://auto.pravda.sk/novinky/clanok/478758-nakupy-aut-lamu-rekordy/)
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Pri stanovení pôvodnej hodnoty tohto parametra sa vychádzalo z dokumentu spoločnosti 

Siemens - No more searching for parking spaces - Background information a z vlastných 

prepočtov prejdených km pri 10 minútovom hľadaní a rôznych rýchlostiach. Pričom pri 

priemernej rýchlosti 30 km/h, by sa pri 10 minútovom hľadaní prešlo 5 km. 

Na základe diskusie s ÚPPVII SR a ÚHP bol údaj o prejdených kilometroch revidovaný na 

1,7 km, čo zodpovedá 10 minútovému hľadaniu voľného parkovacieho miesta pri 

priemernej rýchlosti 10 km/h. 

trvanie hľadania v min rýchlosť v km/h prejdené km 

10 10 1,7 

10 20 3,3 

10 30 5 
Zdroj: vlastný prepočet 

 

Metodika stanovenia hodnoty času ŤZP, EUR/minúta (v €, 2016) 

Pre vyjadrenie jednotky v EUR, bola využitá metodika MPSVR SR, ktorá stanovuje celkovú 

cenu práce ŤZP pre účely ak si zamestnávateľ, ktorý má povinnosť zamestnať ŤZP uplatní 

možnosť náhrady v zmysle zákona o službách zamestnanosti. Metodika je potom 

nasledovná: 

Zamestnávateľ je v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") pri 

zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím o.i povinný zamestnávať občanov 

so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad 

v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, 

v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov. 

Zamestnávateľ má v zmysle zákona právo plniť povinný podiel zamestnávania 

občanov so zdravotným postihnutím nasledovnými náhradnými spôsobmi, a to 

 zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím 

 úhradou odvodu  

 vzájomnou kombináciou predchádzajúcich spôsobov a zamestnávania podľa § 63 

ods. 1 písm. d) zákona    

Zamestnávateľ môže zadať zákazku: 

 chránenej dielni, alebo chránenému pracovisku, ktoré zriadil občan so 

zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú 

zárobkovú činnosť 

Zamestnávateľ na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím zadáva 

zákazku alebo odoberá výrobky, alebo služby v rozsahu 0,8 násobku celkovej ceny 

práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky 

za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, 

v ktorom zamestnávateľ povinnosť zamestnávať povinný podiel počtu občanov so 

zdravotným postihnutím plní. 
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Výpočet celkovej ceny práce: 

 

Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnená 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 1. až 3. štvrťrok 2017 = 925,00 €. 

Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za 1. až 3. štvrťrok 2017 + 

preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platené 

zamestnávateľom + poistné na sociálne poistenie platené zamestnávateľom 

(nemocenské poistenie + invalidné poistenie  + poistenie v nezamestnanosti + garančné 

poistenie + úrazové poistenie + rezervný fond solidarity) + starobné poistenie  

 

925,00 € + 10,00 % + 11,20 % ( 1,4 % + 3 % + 1 % + 0,25 % + 0,8 % + 4,75 %) + 14 

% 

 

925,00 + 92,50 € + 103,60 € ( 12,95 € + 27,75 € + 9,25 € + 2,31 € + 7,40 € + 43,94 

€) + 129,50 € 

celková cena práce  = 1250,60 € 

 0,8 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení v zmysle § 64 ods. 5 zákona 

1000,00 €; 

 hodinová mzda pri 165 hodinovom pracovnom mesiaci – 6,06 EUR (1 min – 

0,101 EUR) 

Poznámka 
Ak by sme napr. pri výpočte ceny ušetreného času zobrali ako základ oficiálne údaje vlády 
Veľkej Británie  (WebTAG: TAG data book, WebTAG Table A 1.3.5 Values of Time per 
vehicle), ktorá priemernú cenu 1 hodiny strávenej cestovaním v aute vyčíslila na 10,79 
libier (a pri ceste za prácou by táto 1 hodina mala cenu 20,53 libier), benefit ušetreného 
času by bol na úrovni 0,2 EUR/minúta, čiže celkovo by stúpol benefit týkajúci sa 
ušetreného času na dvojnásobok hodnoty započítavanej do CBA. 
 

Priemerná obsadenosť vozidla 

Pre vypočítanie celkovej úspory času je potrebné určiť počet užívateľov infraštruktu ry, 
ktory ch projekt ovplyvni  a vygeneruje pri nosy pre projekt, pričom je možné použiť 
nasledujúce údaje poskytnute  Vy skumny m u stavom dopravny m pre RO IROP, resp. aj EK, 
ktorá ich uvádza  v dokumente Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects).  
 

Trieda vozidla Jednotka Priemerná obsadenosť 
Osobné auto  osoba 1,8 

Zdroj: Vy skumny  u stav dopravny  , EK (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment 
Projects,http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide
.pdf) 
 

Priemerná spotreba na 1 km 

Medzi  prínosy projektu  zaraďujeme aj úsporu na spotrebe pohonny ch hmo t. Pre vy počet 
priemernej spotreby na 1 km bola využitá dostupná metodika uvedená v dokumente 
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vypracovanom Ministerstvom financií SR (IFP, UHP) a Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR s názvom Revízia výdavkov na dopravu: Záverečná správa, 
ktorá vychádza z Valuch: Priemerná spotreba pohonných hmôt v závislosti od typu cesty, 
vozidla a jazdnej rýchlosti v litroch na 1 km, 2009.  
 
Priemerná spotreba pohonných hmôt v litroch na km, osobné vozidlá do 3,5t 

Trieda 
vozidl
a 

<=30 <=40 <=50 <=60 <=70 <=80 <=90 <=10
0 

<=11
0 

110 - 
130 

Osobn
é 
vozidl
á 
do 3,5 
t 

0.05
8 

0.05
8 

0.05
4 

0.05
6 
 

0.06
0 
 

0.06
3 
 

0.07
1 
 

0.079 
 

0.092 
 

0.09
3 
 

Zdroj: MF SR, MDVRR SR, Metodika prebratá z Valuch: Priemerná spotreba pohonných 
hmôt v závislosti od typu cesty, vozidla a jazdnej rýchlosti v litroch na 1 km, 2009 
 
Keďže hľadanie voľného parkovacieho miesta prebieha pri nízkych rýchlostiach, bola ako 
vstupná hodnota tohto parametra zvolená hodnota 0,058 litrov na 1 km. 
 
Cena za benzínu na 1l 

Priemerná cena za 1l benzínu bola stanovená ako vlastný výpočet na základe priemernej 

ceny PHM za rok 2016 a 2017 zverejnenej štatistickým úradom SR pre benzín natural 95 

oktánový, https://lnk.sk/yP56, a to na hodnotu 1,24 EUR/liter 

 

Jednotkové náklady z emisií skleníkových plynov pre osobné vozidlá  

do 3,5 tony (v € centoch, 2010), suma pre 1 vzkm 

Socia lno-ekonomicke  vy davky klimaticky ch zmien vstupuju  do analy zy CBA na za klade 

zmien emisii  skleni kovy ch plynov, ktore  prispievaju  ku globa lnemu otepľovaniu. 

Aktualizovana  pri ručka o externy ch vy davkoch dopravy, vypracovana  pre EK, poskytuje 

jednotkove  vy davky pre jednotlive  druhy dopravy, vyjadrene  v EURO centoch na 

vozokilometer, ktoré je možné použiť ak špecifické hodnoty pre projekt nie sú k 

dispozícii. 

 

Jednotkove  na klady z emisii  skleni kovy ch plynov pre osobne  vozidla  a na kladne  vozidla  

do 3,5 tony (v € centoch, 2010) 

Trieda vozidla Motor Emisná 
norma EURO 

Náklad pre mesto 
euro cent / 
vzkm 

Osobné auto - Benzín  < 1,4 L EURO-0 2,8 
Osobné auto - Benzín  < 1,4 L EURO-1 2,6 
Osobné auto - Benzín  < 1,4 L EURO-2 2,5 
Osobné auto - Benzín  < 1,4 L EURO-3 2,4 
Osobné auto - Benzín  < 1,4 L EURO-4 2,4 

https://lnk.sk/yP56


 

116 

 

 

Osobné auto - Benzín  < 1,4 L EURO-5 2,4 
Osobné auto - Benzín  1,4 - 2 L EURO-0 3,4 
Osobné auto - Benzín  1,4 - 2 L EURO-1 3,1 
Osobné auto - Benzín  1,4 - 2 L EURO-2 3,0 
Osobné auto - Benzín  1,4 - 2 L EURO-3 2,9 
Osobné auto - Benzín  1,4 - 2 L EURO-4 2,9 
Osobné auto - Benzín  1,4 - 2 L EURO-5 2,9 
Osobné auto - Benzín  > 2 L EURO-1 3,9 
Osobné auto - Benzín  > 2 L EURO-2 3,9 
Osobné auto - Benzín  > 2 L EURO-3 3,5 
Osobné auto - Benzín  > 2 L EURO-4 3,5 
Osobné auto - Benzín  > 2 L EURO-5 3,5 

Zdroj: Aktualizovana  pri ručka o externy ch vy davkoch dopravy, RICARDO-AEA, Správa 
pre Európsku komisiu, Generálne riaditeľstvo pre dopravu a mobilitu, vyd. 01/2014 
 

Pre výpočet ušetrených nákladov z emisií skleníkových plynov pre osobné vozidlá sme 

do úvahy zobrali najnižšiu hodnotu nákladu 2,4 eurocent/vzkm. 

 

Priemerné výdavky na prevádzku vozidiel na 1 vozokilometer (v €, 2014) 

Pri projektoch, ktore  umožňuju  aj skra tenie prejazdeny ch km je možne  definovať u sporu 

vo vzťahu k preva dzke vozidiel. Priemerne  na klady na preva dzku jednotlivy ch typov 

vozidiel, vyjadrené v EUR na jeden kilometer, sú uvedené v tabuľke nižšie.  

 

Priemerné výdavky na prevádzku vozidiel na 1 vozokilometer, osobné vozidlá do 3,5t 
Trieda vozidla EUR/vzkm 
Osobné vozidlá do 3,5 t 0,139 

Zdroj: Hodnoty prepočítané a upravené na základe dokumentu „MP1/2009 Používanie 

programu HDM-4 v podmienkach SR, 2009“. 

 

6. Podrobný popis stanovenia hodnôt premenných vstupujúcich do výpočtu 

CBA 

Základný počet ŤZP vstupujúcich do výpočtu (pokryté mestá) 

 

Hodnota pre 
optimistický 
variant CBA 

Hodnota pre 
realistický 

variant CBA 

Hodnota pre 
pesimistický 
variant CBA 

Hodnota 110 000 80 000 60 000 

Zdroj/Zdôvodnenie 
zvolenia 

Celkový počet  
ŤZP s PP v roku 
2020 (v súlade 

s dynamikou 
rastu držiteľov 

PP pre ŤZP 
a s dopadmi 

Odhadovaný 
počet ŤZP s PP v 
rámci funkčných 
mestských 
regiónov, ktorých 
jadrá deklarovali 
záujem o 
zapojenie do 

Počet ŤZP s PP v 
rámci funkčných 
mestských 
regiónov, ktorých 
jadrá deklarovali 
záujem o 
zapojenie sa do 
projektu 
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novely zákona č. 
447/2008 Z. z. 

projektu plus 
počet ŤZP s PP v 
rámci veľkých 
sídiel s okolitými 
obcami, ktoré 
nepredstavujú 
jadro FMR a 
deklarovali 
záujem o 
zapojenie do 
projektu. 

 

Priemerné využívanie aplikácie (hľadania voľného miesta a navigácie) 

 Hodnota pre CBA 
Celkový počet ŤZP, ktorí využívajú tablet alebo smartfón a 
zároveň aktívne využívajú dátové pripojenie (zdroj: 
prieskum KANTAR TNS) 

52,30% 

 

7. Výsledné hodnoty CBA 

 

Nižšie uvedené tabuľky, zobrazujú výsledné hodnoty CBA pri 3 porovnávaných 

variantoch. Ako finálny variant používame tzv. realistický variant, ktorý počíta s 

benefitmi vyčíslenými pre 41 856 ŤZP s parkovacím preukazom v rámci 

predpokladaného počtu zapojených miest a ktorí zároveň využívajú tablet alebo 

smartfón a zároveň aktívne využívajú dátové pripojenie. 

 

Optimistický variant  
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Realistický variant 

 
 

Pesimistický variant 
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Prepočty ukázali aké sú možné benefity, riešenia z ekonomického hľadiska pri rôznych 

modelových situáciách, pričom je zrejmé, že aj pri pesimistickom modeli, riešenie dokáže 

priniesť značné benefity. 

 

8. Benefity nezapočítavané do CBA 

Okrem vyššie uvedených benefitov zarátaných do kvalitatívnych prínosov CBA 
skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že sa na výpočet dôsledkov zneužívania/falšovania 
parkovacích preukazov ŤZP a neoprávneného parkovania používajú aj ďalšie prepočty, 
pre ktoré však v rámci SR nie je možné získať vstupné dáta.  
 
Zvýšenie vybraných pokút a následne zníženie neoprávneného parkovania 
Benefitom, ktorý nezapočítavame do CBA, keďže nie sú dostupné dostatočné podkladové 
údaje, resp. je len veľmi ťažké predikovať vývoj v budúcnosti je príjem za vybrané pokuty 
za neoprávnené parkovanie na miestach ŤZP. Na základe prieskumu medzi náčelníkmi 
mestskej polície a na základe štatistike o počte vydaných ŤZP parkovacích preukazov je 
možné určiť priemerný počet zistených neoprávnených parkovaní na počet 
obyvateľov/alebo na 1 vydaný ŤZP parkovací preukaz. Priemer je 0,3 zisteného 
neoprávneného parkovania na 1 vydaný parkovací preukaz ŤZP pri priemernej uloženej 
pokute 41 EUR za priestupok. V úvodných rokoch kým sa dosiahne cieľ zlepšenia 
disciplíny vodičov je možné počítať s nárastom vybraných pokút, následne očakávame 
pokles. 
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Tabuľka 22 Potenciálny prínos riešenia – príjem za vybrané pokuty za neoprávnené 
parkovanie na miestach ŤZP 

odhadovaný 
počet 
zistených 
priestupkov 
v roku 2017 

priemerná 
výška pokuty 
v EUR 

súčasná 
odhadovan
á suma 
pokút 
ročne v 
EUR 

nárast o 
50% 

nárast o 
100% 

nárast o 
200% 

25 888 41 1 061 404 1 592 106 2 122 808 
3 184 

212 
Hoci z realizovaných prieskumov je možné predikovať, že počet zistených a 
pokutovaných neoprávnených parkovaní predstavuje zlomok reálneho stavu, objektívne 
nie je možné určiť presné čísla, ktoré by sme mohli využiť v CBA ako kvalitatívny prínos. 
Preto tieto údaje uvádzame ako podporné argumenty na dokreslenie možných prínosov 
projektu. 
 
Ušetrenie času ŤZP v rámci presunu z parkovacieho miesta do cieľovej destinácie 
Ďalším benefitom, ktorý nezapočítavame do CBA je ušetrenie času ŤZP pri samotnom 
presune z parkoviska do cieľovej lokality. Výberom vhodného parkovacieho miesta, čo 
najbližšie k cieľovej destinácii/lokalite, je možné skrátiť čas, ktorý následne ŤZP 
potrebuje na presun z parkoviska. Podobne, ako pri vyššie uvedených benefitoch je však 
pomerne ťažko objektívne vyčísliť presný čas, resp. jeho úsporu. 
 
Zvýšenie efektivity činnosti MsP 
Medzi ďalšie prínosy patrí rovnako zvýšenie efektivity činnosti príslušníkov mestskej 
polície, ktorí budú vykonávať cielené kontroly oprávnenosti parkovania na vyhradených 
miestach ŤZP a ušetrený čas môžu využiť na plnenie iných služobných povinností. 
 
Zlepšenie parkovacej politiky miest vo vzťahu k ŤZP na základe pasportizácie a 
prevádzkových dát 
Ďalším prínosom projektu je získanie a aktualizácia dát o rozmiestnení parkovacích miest 
ŤZP, ich využívaní. Tieto dáta budú ďalej slúžiť v rámci tvorby a implementácie 
parkovacích politík jednotlivých miest ale rovnako aj pre orgány štátnej správy, napr. pri 
vyhodnocovaní dostatočnosti stanovených noriem pre početnosť vyhradených ŤZP 
parkovacích miest, resp. noriem týkajúcich sa vlastností týchto miest. 
 
Zvýšenie príjmov za uhradené parkovné zo strany vodiča pôvodne neoprávnene 

parkujúceho na vyhradenom ŤZP mieste 

Okrem vyššie uvedených benefitov skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že na sa výpočet 

dôsledkov zneužívania/falšovania parkovacích preukazov ŤZP a neoprávneného 

parkovania používa vyčíslenie, koľko by previnilci zaplatili na parkovacích poplatkoch. 

Hoci aj táto metóda má svoje obmedzenie, odhady ukazujú, že so zavádzaním parkovacích 

politík v rámci miest, ktoré spoplatňujú parkovanie v mestských zónach rastie nielen 

počet žiadostí o vydanie parkovacieho preukazu ŤZP ale rovnako rastie aj počet zneužití 

tohto preukazu alebo počet neoprávneného parkovania. Preto sa na vyjadrenie 

ekonomických dôsledkov zneužívania/falšovania parkovacích preukazov ŤZP a 
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neoprávneného parkovania používa vyčíslenie, koľko by previnilci zaplatili na 

parkovacích poplatkoch. 

 
Prehľad faktorov vstupujúcich do výpočtu 
Počet 
parkovacích 
miest 
osadených 
senzormi 5500 ks dizajn projektu 

Zvýšenie 
príjmov za 
parkovanie 

Priemerná 
cena za 1 
hodinu 
parkovania 
v mestách 
SR 0,85 EUR 

https://www.finance.sk/178831- 
kolko-stoji-parkovanie-mesto/ 
Parkovanie v mestách BA, KE, PO, BB, NR, 
TT, TN, ZA, PP, ZV, MT 

Zvýšenie 
príjmov za 
parkovanie 

 
Prehľad premenných vstupujúcich do výpočtu 

Premenná – Počet 
parkovacích hodín ročne 

(pre výpočet zvýšenia 
príjmov z parkovania) 

 
Hodnota pre 
optimistický 

variant 

Hodnota pre 
realistický 

variant 

Hodnota pre 
pesimistický 

variant 
Počet hodín v týždni 
pripadajúci na 1 parkovacie 
miesto osadené senzorom v 
rámci projektu,  pre ktoré 
pôvodne neoprávnene 
parkujúci vodič uhradí 
parkovné  

A 4 2 1 
Zdroj 

odhad odhad odhad 
Počet vyhradených 
parkovacích miest ŤZP 
osadených senzormi v rámci 
projektu  

B 

5500 5500 5500 

Počet týždňov C 52 52 52 
Celkový počet parkovacích 
hodín ročne vstupujúcich do 
výpočtu 

D= 
A*B*C 

1 144 000 572 000 286 000 
 
Podrobný popis stanovenia hodnôt jednotlivých faktorov  
Priemerná cena za 1 hodinu parkovania v mestách SR 

Priemerná cena za 1 hodinu parkovania bola stanovená na základe prieskumu 

dostupného na https://www.finance.sk/178831-kolko-stoji-parkovanie-mesto/. 

Mesto 
Cena 1h parkovania v centre v 
EUR 

Bratislava 1 

Trnava 0,5 

https://www.finance.sk/178831-kolko-stoji-parkovanie-mesto/
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Nitra 0,5 

Trenčín 1 

Žilina 1,5 

Banská Bystrica 1 

Prešov 1 

Košice 1 

Poprad 0,8 

Zvolen 1 

Martin 0 

Priemer 0,85 
 

Podrobný popis stanovenia hodnôt premenných  

Počet hodín v týždni na 1 parkovacie miesto,  pre ktoré bude uhradené parkovné zo strany 

vodiča pôvodne neoprávnene parkujúceho na vyhradenom ŤZP mieste 

 

Hodnota pre 
optimistický 

variant 

Hodnota pre 
realistický 

variant 

Hodnota pre 
pesimistický 

variant 

Hodnota 4 2 1 

Zdroj/Zdôvodnenie 
zvolenia odhad  odhad odhad 

 

Výsledné hodnoty 

Pri celkovom prepočte by jedno parkovacie miesto osadené senzorom spolu so 

zamedzením falšovania parkovacieho preukazu ŤZP vďaka aktívnemu identifikačnému 

prvku dokázalo vygenerovať ročne príjem 176,8 EUR (optimistický variant), 88,4 EUR 

(realistický variant), resp. 44,2 EUR (pesimistický variant) (viď tabuľka nižšie:.  

 

 

 
Hodnota pre 
optimistický 

variant 

Hodnota 
pre 

realistický 
variant 

Hodnota pre 
pesimistický 

variant 
Počet hodín v týždni na 1 
parkovacie miesto,  pre 
ktoré bude uhradené 
parkovné zo strany vodiča 
pôvodne neoprávnene 
parkujúceho na 
vyhradenom ŤZP mieste 

A 4 2 1 

Priemerná cena za 1 
hodinu parkovania 
v mestách SR v EUR 

B 0,85 0,85 0,85 

Počet týždňov C 52 52 52 
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Príjem v EUR za rok na 1 
miesto 

D=A*B*C 176,8 88,4 44,2 

 

Uvedené údaje môžeme porovnať s údajmi vo Veľkej Británii, kde v rámci správy “Impact 

Assessment for Blue Badge Regulations” z roku 2011 britský Department for Transport 

uvádza “Indeed, the average badge value (in terms of parking charges avoided) is 

assumed to be £2388 per annum.” 

 

Hoci je zrejmé, že nie je možné porovnávať SR a Veľkú Britániu, je zjavné, že zamedzenie 

neoprávneného parkovania má aj signifikantné ekonomické efekty, prevyšujúce nami 

stanovené odhady. 

 

Pri prepočte na celkový počet osadených parkovacích miest je možné celkový príjem za 

rok odhadnúť na úrovni ako prezentuje nasledovná tabuľka 

 

 

 Hodnota pre 
optimistický 

variant 

Hodnota pre 
realistický 

variant 

Hodnota pre 
pesimistický 

variant 
Príjem v EUR za rok na 
1 miesto 

A 176,8 88,4 44,2 

Počet parkovacích 
miest osadených 
senzormi 

B 5500 5500 5500 

Príjem v EUR za rok 
za všetky miesta 

C=A*B 972 400 486 200 243 100 
 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na 
relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

R23 Nepodarí sa dosiahnuť odhadované kvalitatívne prínosy  

Prílohy 

Samostatná príloha č.1 - prílohy v zmysle povinných príloh 

Samostatná príloha č.2 – CBA  

 
 
 


