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OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Vytvorenie softvérového riešenia pre službu samoobsužný dizajnér parkoviska 
 
Stručný opis predmetu zákazky: 
Predmetom činností 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 4 
SOFTVÉR:  

• Úloha 4.4 Samoobslužný dizajnér parkoviska – Spolupráca na vývoji webovej aplikácie, 

ktorá umožní aj priemerne zručnému užívateľovi digitalizovať a lepšie manažovať 

parkovací fond , vytvoriť si virtuálne parkovisko (alebo parkovací use-case) pomocou 

rôznych moderných elementov a nástrojov tak, aby približne zodpovedali reálnemu 

parkovisku (tj. aby bolo jasné, o aké parkovisko ide). 

• Výstupom bude napr. tzv. "embedded" parkovisko (digitalizované) umiestniteľné 

kdekoľvek na webe (napr. v CityPortal, alebo parkovacích aplikáciách). 

 
Požiadavky na predmet zákazky: 

Samoobslužný interaktívny dizajnér parkoviska má byť moderný digitálny grafický nástroj 

(designer), ktorý umožní užívateľovi jednoducho a intuitívne zhotoviť (nakresliť) schematické 

zobrazenie parkoviska a jeho jednotlivých parkovacích miest. Toto zjednodušené schematické 

zobrazenie umožní jednoduchú rezerváciu parkovania a orientáciu návštevníkom parkoviska 

a zároveň bude slúžiť ako grafická časť užívateľského rozhrania (user interface pre 

administrátora parkoviska), pre správu parkovacích miest a zobrazovanie príslušných dát, 

štatistík a pravidiel, viazaných k jednotlivým miestam, alebo parkovisku ako celku. 

Schéma plánovaného užívateľského toku (user flow), ktorá je dostupná aj na adrese 

https://app.diagrams.net/#G12p2LAclZR_c7YbmFsUFoeeKRrJZ1sMRd : 

https://app.diagrams.net/#G12p2LAclZR_c7YbmFsUFoeeKRrJZ1sMRd
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Ide o hrubý náčrt postupu užívateľa – má len informatívny charakter s cieľom opísať funkčné 

prvky riešenia. Nemusí byť striktne dodržaný a môže byť upravený podľa potrieb a zistení, či 

zlepšení počas vývoja a implementácie riešenia. 

Náčrt User Flow: 

Po spustení designéra bude prihlásený užívateľ vyzvaný aby si vybral jeden zo spôsobov tvorby 

schémy parkoviska (vybranie podkladu pre náčrt schémy): 

A) vybranie podkladu z máp (napr. z Google maps) 

B) nahranie obrázku (pdf súbor pôdorysu, či aspoň naskenovaný rukou kreslený náčrt) 

C) Blank – užívateľ nakreslí design bez podkladu pomocou nástrojov designera 

D) Automaticky generovaný design – užívateľ len zadá počet parkovacích miest 

a systém vytvorí dizajn samostatne (genericky/schematicky, napr. do línie, tabuľky 

a pod.). 

 

Návrh možných užívateľských obrazoviek (“UI wireframes”): 
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Pri výbere možnosti A alebo B bude užívateľ vyzvaný na vyznačenie oblasti na mape, kde sa 

parkovisko nachádza resp. na nahranie súboru s mapovým podkladom. Pre možnosť C a D 

tento krok vynecháme (nie je relevantný, keďže užívateľ sa rozhodol pracovať bez podkladu). 
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Po tom, ako si užívateľ vyberie jeden zo spôsobov tvorby schémy parkoviska a vyberie si 

podklad, ktorý bude slúžiť na načrtnutie schémy parkoviska, sa užívateľovi sprístupní panel 

nástrojov, pomocou ktorých užívateľ vykreslí základné obrysy parkoviska. 

V paneli nástrojov sa budú nachádzať aj rôzne preddefinované orientačné elementy, ktoré 

môže užívateľ vložiť do schémy, napríklad stromy, obrysy budov, orientačné šípky, rampy a 

pod. Tieto elementy pomáhajú vernejšie interpretovať skutočné rozloženie objektov na 

danom parkovisku a tým zlepšujú orientáciu a výpovednú hodnotu schémy. 

Do schémy parkoviska bude môcť užívateľ vložiť parkovacie sloty a následne im priradiť popisy 

a rôzne atribúty (názov slotu, typ slotu - VIP, invalid). 
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Názorný príklad podľa https://smart-city-system.com/en/digital-parking-management/  

 

 

Technické parametre riešenia: 

• ide o modul do webovej aplikácie, spustiteľný na väčšine desktopových webových 

prehliadačov (Chrome, Safari, Firefox) 

• Navrhované technológie: jazyk typescript (typy budú releasnute v rámci knižnice) a 

framework Angular/React  - preferovaný je React 18 

• publikované riešenie vo formáte NPM modulu, ktorý sa bude dať "vložiť" do projektu 

ako knižnica 

• standalone riešenie - pure frontend (bez backendu), všetky potrebné číselníky a 

štruktúra parkoviska budú na vstupe vo formate JSON 

• bude obsahovať integráciu na google maps (login credentials budú uvedené tiež ako 

vstup do komponentu) 

• výstup bude znova editovateľná štruktúra parkoviska vo formáte JSON 

• prípadné obrázky použité pre layout preferujeme kódovať v base64 formáte 

 

Nefunkcionálne požiadavky: 

• Designer musí vedieť obslúžiť design parkoviska, v ktorom sa nachádza rádovo 100 

parkovacích miest. 

 

Predmetom poskytnutej služby bude: 

• Konzultácie – zlepšenie navrhnutého postupu 

https://smart-city-system.com/en/digital-parking-management/
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• UX/UI – návrh funkčných a ovládacích prvkov, grafického rozhrania a užívateľského 

postupu pre parking designer. 

• IT Development - realizácia odsúhlaseného návrhu designéra 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. 

• Integrácia a implementácia designéra do aktuálneho riešenia obstarávateľa. 

 


