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Príbeh ParkDots

Začiatok vývoja
ParkDots v 2016

ParkDots v komerčnej 
prevádzke – výber parkovného 
v Liptovskom Mikuláši
1. marec 2018

2017
Prvé piloty v Trnave a 
Trenčíne

YTD 2020
Aktívne projekty vo viac ako 20 mestách naprieč 
EÚ a tucte parkovacích garáží (SK, CZ, PL, HR, GR, 
NL)

12 000 spoplatnených parkovacích miest

8 000 používateľov denne

1 500 IoT senzorov

Preferované smart parking riešenie pre 
skupinu Deutsche Telekom

Reprezentácia na Smart City
World Expo Barcelona

každoročne od 2018 

▪ 350 zamestnancov
▪ Výnosy 35 Mil. Eur
▪ EBITDA 3,1 Mil. Eur
▪ Od 2010 člen DT AG



Príbeh mesta ako je to vaše...



Zladenie záujmov cieľových skupín...

Obyvatelia NávštevníciPodnikatelia



...s dlhodobými cieľmi mesta.

Obyvatelia NávštevníciPodnikatelia

Mesto Mestská
polícia



Ako vieme pomôcť?



Monitoring parkovacích miest

12

0



Navádzanie k dostupnému parkovaniu

voľných miest

voľných miest



Podpora Park & Ride + garáží



Riadenie prístupu do pešej zóny



Centrálna mestská zóna

Turistické miesto

Pešia zóna

Regulácia parkovania v centre



Centrálna mestská zóna

Turistické miesto

Pešia zóna

Scenár: návštevník v meste



Centrálna mestská zóna

Turistické miesto

Pešia zóna

Scenár: návštevník v meste



Rezidentská
zóna

Rezidentská
zóna

Centrálna mestská zóna

Zavedenie rezidenčného parkovania

Turistické miesto

Pešia zóna



Rezidentská
zóna

Rezidentská
zóna

Scenár: čerpanie časového kreditu

Pešia zóna



Rezidentská
zóna

Rezidentská
zóna

Scenár: časovo obmedzené parkovanie

Turistické miesto

Pešia zóna



Rezidentská
zóna

Rezidentská
zóna

-50%

Scenár: elektromobil so zľavou

Turistické miesto

Pešia zóna



Rezidentská
zóna

Rezidentská
zóna

Scenár: parkovanie ŤZP osoby

Turistické miesto

Pešia zóna



Rezidentská
zóna

Rezidentská
zóna

Scenár: turistický autobus v meste

Turistické miesto

Pešia zóna



Rezidentská
zóna

Rezidentská
zóna

Centrálna mestská zóna

Zavedenie kontroly parkovania

Turistické miesto

Pešia zóna



Mestský parkovací systém ParkDots

Parkovacie 
oprávnenia

Monitoring 
park. miest

Platba 
parkovného

Kontrola 
parkovania

Obyvatelia NávštevníciPodnikatelia



Mestský parkovací systém ParkDots

ParkDots Admin + reporting

Metská polícia

Parkovacie 
oprávnenia

Monitoring 
park. miest

Platba 
parkovného

Kontrola 
parkovania

Obyvatelia NávštevníciPodnikatelia

Mesto



Mestský parkovací systém ParkDots
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In
tegrácieParkDots

Systémy 
tretích strán

ParkDots Admin + reporting

Metská políciaMesto

Parkovacie 
oprávnenia

Monitoring 
park. miest

Platba 
parkovného

Kontrola 
parkovania

Obyvatelia NávštevníciPodnikatelia



Monitoring obsadenosti parkovacích miest



Možnosti monitorovania obsadenosti

Počítanie prejazdov s 
rozpoznávaním EČV

Kamery s analýzou obrazuSenzory obsadenosti Závorové systémy



Navigácia a zobrazenie obsadenosti



Monitoring ŤZP a BUS miest pre Vroclav

• 188 monitorovaných 
parkovacích miest pre 
ŽTP a turistické autobusy

• Navigácia na miesta cez 
aplikáciu

• Kontrola parkovania

• Reporting a štatistiky



Monitorovanie obsadenosti a identifikácia vozidiel 
v Pardubiciach

• 4 200 monitorovaných 
parkovacích miest

• Identifikácia vozidla 
prostredníctvom 
elektronického 
identifikátora 
a rozpoznávania EČV

• Najväčší projekt svojho 
druhu v EÚ

• Realizácia: od 03/2021



Monitorovanie parkovacích miest pre ZSE

• Aktuálne takmer 100 
parkovacích miest

• Zlepšenie disciplíny pri 
neoprávnenom parkovaní 
na miestach určených pre 
nabíjanie elektromobilov



Monitoring miest pre elektromobily

EV charger backend 
system

ParkDots backend 
system

Informácia o obsadenosti

nabíjanie

Informácia o nabíjaní

1) Nenabíja + voľné = OK

2) Nabíja + obsadené = OK

3) Nenabíja + obsadené = porušenie pravidiel

ParkDots Enforcement



Parkovanie vie byť drina ☺



Parkovanie vie byť drina ☺



Platba parkovného



Aj platba vie byť drina



Aj platba vie byť drina



Aj platba vie byť drina





Podrobné informácie o parkovisku



Úhrada na jeden klik + jedno „potiahnutie“



Parkomat v mobile



Bezlístkové parkovanie s ParkDots GO







Parkovacie oprávnenia



Prečo virtuálne parkovacie oprávnenia?

• Úspora času a nákladov

• Pohodlie pre žiadateľov aj 

pracovníkov mesta

• Efektívna kontrola

• Jednoducho 21. storočie.

• Problém: nedostatok park. miest 

na sídliskách i v centrách miest

• Riešenie: rezidentská parkovacia 

politika 



Životný cyklus žiadosti o parkovaciu kartu

Podanie žiadosti
Overenie voči 

centrálnym 
registrom

Automatické / manuálne 
schválenie

Úhrada poplatku,
vydanie oprávnenia



• Prehľadné a intuitívne používateľské prostredie

• Automatizované kontroly

• Plne responzívne webové rozhranie

• Integrovaná platobná brána

• Overenie identity cez mID

• Rýchle vybavenie žiadosti o parkovaciu kartu 
z pohodlia domova

Pohľad žiadateľa



• Flexibilita

• Škálovateľnosť

• Bezpečnosť údajov

• Intuitívny workflow

• Integrácia na okolité systémy

• Prehľad v reálnom čase o

• podaných žiadostiach

• úhradách

• platných i neplatných parkov. oprávneniach

• Moderné cloudové riešenie

Pohľad pracovníka na strane mesta 



Stará Ľubovňa

• Komplexný mestský 
parkovací systém

• V prevádzke od 2020 • Spustenie: máj 2021 • Spustenie: leto 2021

Nové Zámky Bratislava



Kontrola parkovania



Systémy na kontrolu parkovania

Kamery + analýza obrazuMonitoring obsadenosti senzormi

Obmedzenie max. 
doby parkovania

Vyhradené / 
rezidenčné 
parkovanie

Obmedzenie max. 
doby parkovania

Rozpoznanie 
kategórie vozidla

Rozpoznávanie EČV

Skenovacie auto Fixné systémyMobilná aplikácia



Integrovaný systém pre riešenie v teréne aj na back-office

Mobilné
aplikácie

Parkomaty SMS
lístky

Parkovacie
oprávnenia

Národné
/ mestské
registre

Riešenie v teréne

Riešenie v back-
office



Skenovacie auto ParkDots

Viac ako 5 tis. skontrolovaných 
EČV / hod.

Pracuje vo dne v noci
(aj za úplnej tmy)

Funguje za každého počasia

Spoľáhlivé snímanie aj pri 
vysokých rýchlostiach

Rozpoznáva EČV až do 
vzdialenosti 19 metrov

Presná lokalizácia objektov v 
priestore

Vlastný algoritmus Genetec s 
využitím stojového učenia

Rozpoznávanie kategórie a farby 
vozidla 

Plne integrované riešenie s 
aplikáciou ParkDots 
Enforcement



Čo „vidí“ skenovacie auto?



• Realizácia kontroly na viac 
ako 16 000 park. miestach

• Skenovacie auto

• 25 mobilných zariadení 
s Enforcement aplikáciou

Komplexný kontrolný systém pre Petržalku



Máme doménovú znalosť

Referencie
Máme viac ako 4 roky 
skúseností z desiatok 

medzinárodných parkovacích 
projektov 

Odbornosť
Sme členom parkovacích 

asociácií, sme prizývaní na 
diskusie o pokročilých 

scenároch do FIA

Partnerstvá
Spolupracujeme a sme 

integrovaní so špičkovými 
a uznávanými 

dodávateľmi technológií



Máme viac ako 40 aktívnych 
projektov v 25 mestách v EÚ

• EÚ: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, 
Chania, Praha, Pardubice, Wroclaw, 
Sisak...

• SK: Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, 
Prievidza, Banská Štiavnica, Liptovský 
Mikuláš, Dolný Kubín, Stará Ľubovňa, 
Partizánske, Modra, Nove Zámky, 
Humenné ...

Referencie



Marek Líška
marek.liska@parkdots.com

Martin Ivančík
martin.ivancik@parkdots.com

Tešíme sa
na spoluprácu!

www.parkdots.com


