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OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Vytvorenie softvérového riešenia pre službu zdieľania parkoviska 
 
Stručný opis predmetu zákazky: 
Predmetom je spolupráca na projekte „Fleximodo - modulárne, vysoko presné a nákladovo 
efektívne IoT riešenie pre udržateľné a efektívne parkovanie na ulici, znižujúce premávku, 
znečistenie a CO2 pre mestá“ s ITMS kódom 313041BFF4, a to na nasledujúcich výskumno-
vývojových činnostiach projektu v rámci jednotlivých činností pracovného balíka 3 HARDVÉR 
A MOBILNÉ APLIKÁCIE:  

• Úloha č. 3.5 Služba “zdieľanie parkovanie”.  

• Cieľom je pomôcť vodičom nájsť parkovacie miesta, keď sa blížia k cieľu. Napríklad 
rezerváciou miesta vopred. 

• Predmetom služby je spolupráca na vývoji aplikácie vyžadujúca príslušné konkrétne 
znalosti a skúsenosti subdodávateľa.  

 
Požiadavky na predmet zákazky 
Hlavným cieľom softvérového riešenia pre zdieľanie parkovacích miest je vytvorenie 

príjemného a intuitívneho užívateľského rozhrania pre parkovací management systém 

Fleximodo, ktoré umožní zdieľanie parkovacích miest medzi používateľmi systému a tým zvýši 

využiteľnosť parkovacích miest. Základom riešenia bude moderná mobilná aplikácia pre iOS a 

Android zariadenia. 

Táto služba bude fungovať v spolupráci s technologickými subsystémami pre parkovanie, 

nebude však striktne viazaná na Fleximodo Hardware. Parkovacie miesto si bude môcť vytvoriť 

každý prihlásený užívateľ. Fleximodo HW dáva užívateľom navyše možnosť urobiť ich 

parkovacie státie “online”. Takéto parkovacie státie zdieľa real-time dáta o jeho obsadenosti, 

a tým sprehľadňuje a zvyšuje dôveryhodnosť rezervácií a tiež sprístupňuje ďalšie užívateľské 

možnosti ako napríklad účtovanie pohľadávok za parkovanie spôsobom “pay as you go”. 

Užívatelia budú môcť cez mobilnú aplikáciu nastavovať časovú dostupnosť parkovacieho 

miesta, cenu parkovania a ďalšie parkovacie politiky, ako napríklad dostupnosť pre verejnosť 

alebo len určitú skupinu užívateľov (rodina, priatelia, zamestnanci a pod.). 

 

Užívateľské role: 

Služba zdieľanie parkoviska bude podporovať nasledovné užívateľské role: 

• operátor parkoviska - má všetky právomoci pre správu dostupnosti parkovacích miest 
a ich atribútov v rámci jeho parkoviska. Môže prideľovať vlastníkov parkovacích miest 
a má prístup k všetkým štatistikám a fakturácii.  

• vlastník parkovacieho státia – môže nastavovať dostupnosť parkovacieho státia a 
ďalšie  atribúty, ktoré má v právomoci od operátora parkoviska (v prípade parkoviska 
s jedným parkovacím miestom je operátor a vlastník jeden užívateľ). 
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• užívateľ bez vlastného parkovacie státia - tento užívateľ má právo rezervovať si 
dostupné parkovacie miesta. Pri rezervácii súhlasí z podmienkami rezervácie a zvolí si 
čas rezervácie. 

Podporované budú aj skupiny užívateľov („user grupy“) – v rámci jedného parkoviska sa 
môže vytvoriť user groupa, na členov ktorej sa budú vzťahovať rovnaké parkovacie politiky. 

 
Služba zdieľanie parkovania bude fungovať v spolupráci so serverovými aplikáciami 
parkovacieho systému Fleximodo (aplikačný server typu Cityportal).  

Pre implementáciu funkcionalít v mobilnej aplikáciu bude potrebné vyvinúť aj príslušné 
microservisy ktoré budú prepojené s aplikačným serverom. Ide o funkcionality ako: 

• user management,  
• push notifikácie v mobilnej aplikácii,  
• overenie tel. čísla,  
• tvorba rezervácie pre dané vozidlo a čas 

Komunikácia mobilnej aplikácie s aplikačným serverom bude zabezpečená cez API. Vývoj tohto 
API preferujeme postupne, najprv cez deklaratívne API, následne tzv. dummy API a nakoniec 
reálne, funkčné API. 

 

Návrh používateľského rozhrania mobilnej aplikácie a user flow: 

Dostupné aj online na adrese: 

https://www.figma.com/file/mCVTdQuDC09NolEAluX7SO/GoSpace-Fleximodo-
IPS?node-id=0%3A1  

Ukážka prvotných návrhov UX/UI wireframov mobilnej aplikácie (grafická vizualizácia nie je 
záväzná): 

 

https://www.figma.com/file/mCVTdQuDC09NolEAluX7SO/GoSpace-Fleximodo-IPS?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/mCVTdQuDC09NolEAluX7SO/GoSpace-Fleximodo-IPS?node-id=0%3A1
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Navrhovaný onboarding flow pre nového užívateľa aplikácie: 
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Mobilná aplikácia - Technické požiadavky 

• Mobilná aplikácia pre iOS a Android zariadenia bude verejne dostupná na Google Play 

a Apple Store 

• Kvôli efektívnosti a rýchlejším iterácia vývoja preferujeme použitie Material Design 

knižnice pre iOS aj Android systém 

• Vývojové prostredie pre aplikáciu – preferencia Flutter pre React native 

• Cloudové prostredie aplikácie – preferencia Google FireBase 

• Autentifikácia užívateľa – preferencia Google Firebase Authentication Services 

 

Predmetom poskytnutej služby bude: 

• Konzultácie – zlepšenie navrhnutého postupu 

• UX/UI – návrh funkčných a ovládacích prvkov, grafického rozhrania a užívateľského 
postupu pre mobilnú aplikáciu pre iOS aj Android zariadenia 

• IT Development – realizácia odsúhlaseného návrhu mobilnej aplikácie v koordinácii s 
interným tímom obstarávateľa – vybranie vhodného technologického stacku, vývoj a 
testovanie navrhnutého riešenia v dvoch iteráciách. Po zhotovení prvého MVP a 
otestovaní obstarávateľom budú do druhej iterácie zapracované prípadné 
pripomienky. 

• Development chýbajúcich microservisov na aplikačnom serveri (user management 
microservice, sms notifikácie a push notifikácie) 

• Vytvorenie API aplikačného servera, ktoré bude využívať mobilná aplikácia 

• Implementácia a integrácia mobilnej aplikácie cez API s aplikačným serverom 


