
Moderné technológie v samospráve pomáhajú navigovať 
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Zneužívanie Falšovanie Náročnosť

Závažná 
problematikaIdentifikovanie problémových oblast



Vyhľadávanie
náročné hľadanie voľných 

parkovacích miest

Zneužívanie
neoprávnené parkovanie na 
ŤZP parkovacích miestach

Falšovanie
zneužívanie parkovacích 

preukazov ŤZP

Overovanie
problematická kontrola

Identifikácia
nutnosť predkladania ŤZP 

preukazu

Pasportizácia
chýbajúca pasportizácia 
ŤZP parkovacích miest

Problémy
Identifikovanie problémových oblast

P



Národná rada občanov 
so zdravotným 

postihnutm v SR 

1

Organizácia 
muskulárnych 

dystrofikov

3

Komisárka pre osoby so 
zdravotným 
postihnutm

4

Slovenský zväz telesne 
postihnutých

5

Výbor pre osoby so 
zdravotným 

postihnutm Rady 
vlády SR 

pre ľudské práva, 
národnostné 

menšiny a rodovú 
rovnosť

6

Policajný zbor, 
mestské a obecné 

polície

7

ZMOS a ďalší

8

Asociácia 
organizácií 
zdravotne 

postihnutých 
občanov SR

2

Spolupráca
Na riešení spolupracujeme



Riešenie
Predstavenie princípu riešenia eParkovanie pre osoby s ŤZP

Vyhľadávanie
Vyhľadávanie voľného 
parkovacieho miesta 
ŤZP

1. KROK 2. KROK 3. KROK 4. KROK

Kontrola
Lepšia a efektívnejšia 
kontrola 
a vymožiteľnosť práva

Navigácia
Navigácia na voľné parkovacie 
miesto

Správa
Správa ŤZP parkovacích miest 
prostredníctvom administrátorskej 
aplikácie



9,1 mil. €

3 pilotné mestá 
od januára 2021

plošné rozšírenie projektu
od novembra 2021

1. Fáza 2. fáza

Realizácia
Fázy implementácie riešenia

zapojených miest 
a obcí + VÚC a štát

inštalovaných senzorov 
na parkovanie

150 5 500
aktvnych 

identifikačných 
prvkov

rozpočet na projekt 
s DPH

110 000

Celkový rámec 
projektu



Benefity
Cieľové skupiny a hlavné výhody riešenia

Znevýhodnená 
populácia 
(ŤZP)

Mestá 
a obce

Štát

Polícia

Rýchle vyhľadanie ŤZP miesta, 
informácia o obsadenosti, možnosť 

navigácie k ŤZP miestu

Eliminácia falšovania/
kopírovania ŤZP 

parkovacieho preukazu

Aktívny monitoring 
oprávnenosti parkovania 

a efektívna kontrola

Zvýšenie disciplíny 
v parkovaní na ŤZP 
miestach

Automatické 
vyhodnotenie 
pravosti parkovacieho 

preukazu ŤZP pri 
zaparkovaní

Prehľad ŤZP 
parkovacích miest, 
dostupnosť štatistických 
dát o vyťaženosti 
ŤZP miest



Kontakt
info@zdruzeniedeus.sk

Príprava zmeny legislatívy
V spolupráci s asociáciami ZŤP pripravujeme 
návrhy na úpravu potrebnej legislatívy v prospech 
znevýhodnených osôb.

Verejné obstarávanie 
Príprava procesu verejného obstarávania.

Predbežný záujem miest
Sprístupnite moderné technológie pre osoby s 
ŤZP aj vo vašom meste. Kontaktujte nás vo veci 
predbežného záujmu.

Najbližšie kroky
Pokračujeme ďalej



Ďakujeme
za vašu pozornosť.
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