
Príloha č. 1 Zmluvy 
 
 

Špecifikácia Mobilnej aplikácie IDS Východ vrátane webového 

administračného rozhrania 

 

Tento dokument predstavuje funkčnú špecifikáciu a technické zadanie pre dodanie 
predmetu zákazky "Mobilná aplikácia IDS Východ, zahŕňajúca aktualizácie, servis 
a technickú podporu prevádzky Mobilnej aplikácie IDS Východ počas 48 mesiacov od 
odovzdania diela" (ďalej len ako „Mobilná aplikácia"). 

 

1 Architektúra 

Mobilná aplikácia pozostáva zo 4 samostatných modulov (obr. 1): 

• Modul „Jadro“ – centrálny modul systému slúžiaci pre IDS Východ, s.r.o., 
cestujúcich a dopravcov, 

• Modul „Vyhľadávač spojení“ – slúžiaci na vyhľadávanie dopravných spojení 
prostredníctvom webovej a mobilnej aplikácie , 

• Modul „Užívateľská aplikácia“ – mobilná aplikácia pre Android a iOS, 
• Modul „Hodnotenie dopravy“ – slúžiaci na hodnotenie kvality dopravy a kultúry 

cestovania prostredníctvom Mobilnej aplikácie IDS Východ. 

 

Obr. 1 Schéma základných modulov/komponentov Mobilnej aplikácie  

Dodané moduly budú predstavovať samostatné celky rešpektujúc požiadavku, že 
vybraný modul resp. komponent bude môcť byť v prípade potreby v budúcnosti 
nahradený iným alebo sa Objednávateľ rozhodne pridať ďalšie moduly (ktoré sa budú 
pripájať na modul „Jadro“), a to bez nutnosti radikálneho zásahu do ostatných modulov.  
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Modul „Jadro“ spoločne s modulom „Vyhľadávač spojení“ a „Hodnotenie dopravy“ budú 
bežať na jednom dedikovanom serveri označovanom ako backend. 

Užívateľ bude používať len modul „Užívateľská aplikácia“, ktorá pre vyhľadávanie 
dopravných spojení použije výlučne komunikáciu s API. API sa skladá z niekoľkých častí: 

• časť určená pre zastrešenie komunikácie s „Vyhľadávač spojení“, 
• časť určená pre získavanie dát o cestovných poriadkoch, 
• časť určená pre prácu s užívateľom, 
• časť určená pre prácu so správami a informáciami. 

Základné požiadavky na dodané riešenie:  

• jednoduché, samostatné a nezávislé riešenie jednotlivých dodaných modulov 
(modulárna pripravenosť systému pre zabezpečenie kontinuálnej prevádzky 
Mobilnej aplikácie v prípade jeho budúceho rozširovania o ďalšie moduly alebo 
integráciu systémov tretích strán), 

• zabezpečenie bezproblémovej prevádzky dodaného predmetu zákazky počas 48 
mesiacov od odovzdania Mobilnej aplikácie Objednávateľovi, čo zahŕňa najmä: 

o priebežnú opravu nahlasovaných chýb, 
o poskytnutie súčinnosti spoločnosti IDS Východ, s.r.o. alebo tretím 

stranám pri riešení kritickej chyby, ktorá znemožní využívaniu akejkoľvek 
funkcie alebo ovplyvňuje funkčnosť celého dodaného systému, 

o priebežnú údržbu a aktualizáciu vo vzťahu k novým verziám operačných 
systémov (zodpovedajúca aktualizácia „Jadra“, častí operačného systému, 
používaných softvérových riešení ako je databázový server, aplikačný 
server a pod.), 

• komunikačné rozhranie pre mobilné a webové aplikácie, 
• moderný responzívny dizajn rešpektujúci priložený Logomanuál IDS Východ 

(Príloha č. 3 Zmluvy) – najmä vo vzťahu k modulu „Užívateľská aplikácia“ 
a Webový administrátor (spolupráca s autorom loga a vizuálnej identity IDS 
Východ),  

• spolu s dodaním predmetu zákazky sa odovzdajú aj doklady, prístupy potrebné 
na prevzatie a užívanie dodaného riešenia, najmä užívateľská dokumentácia, 
zdrojové kódy, postup kompilácie, záručné listy a pod. 

• dostupnosť zdrojových kódov po každej vydanej verzií, resp. zabezpečenie 
pokračovania fungovania riešenia aktuálnej verzie v prípade ukončenia činnosti 
samotného Dodávateľa. 

 

2 Modul „Jadro“ 

Centrálnym modulom Mobilnej aplikácie je „Jadro“, ktoré pozostáva z rôznych 
softvérových komponentov (obr. 1): 

• komunikačné rozhranie API určené pre komunikáciu s ostatnými modulmi 
a s mobilnými a webovými aplikáciami (klientmi), 

• databázový server (konfiguračné dáta, dáta potrebné pre mobilné platby, pre 
vyhľadávanie dopravných spojení, hodnotenie dopravy, informačné dáta pre 
cestujúcich a pod.), 

• platobná brána (platobné mechanizmy, komunikácia s bankami), 
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• webové administračné rozhranie určené pre spoločnosť IDS Východ, s.r.o. alebo 
administrátorov dopravcov slúžiace pre nastavovanie systému (cestovné lístky, 
tarify a pod.), overovanie a úpravu údajov pre modul „Jadro“, čítanie 
a zapisovanie správ pre cestujúcich resp. administrácia správ zaslaných od 
cestujúcich do IDS Východ, sprístupnenie základných reportov o počte 
predaných lístkov, hodnotení verejnej dopravy a pod.). 

 

2.1 Import dát a databáza 

Za účelom spracovania dát dodávaných dopravcami, pre ich overovanie, kontrolu či 
prípadnú opravu, bude určený samostatný server v architektúre. Dôvodom 
samostatného servera je minimalizácia zaťaženia ostrej prevádzky. Importované zdroje 
nesmú ovplyvniť chod ostrej prevádzky, preto bude správa importovaných dát 
prebiehať na serveri označenom ako „pracovný server“. 

Administrátor dopravcu alebo administrátor IDS Východ umiestni dáta určené pre 
importovanie na „pracovný server“ cez FTP prístup (zabezpečený OpenVPN alebo 
proxyovaný z produkčného servera). Po schválení dát nachádzajúcich sa na „pracovnom 
serveri“ dôjde ku prenosu týchto dát na „produkčný server". 

Základný rozsah dostupných cestovných poriadkov bude minimálne v rozsahu celého 
záujmového územia Košického a Prešovského samosprávneho kraja, nevyhnutne však 
v rozsahu služieb vo verejnom záujme (mestská, prímestská a železničná doprava), 
pričom musí byť umožnené vyhľadávanie dopravných spojení v 2 voliteľných módoch: 
„Spoje všetkých dopráv“ a „Spoje IDS Východ“. Databáza cestovných poriadkov „Spoje 
IDS Východ“ bude priebežne dopĺňaná podľa zapojenia jednotlivých dopráv 
do tarifného systému IDS Východ. 

Objednávateľ bude zodpovedný za priebežné a bezodkladné nahrávanie cestovných 
poriadkov v základom rozsahu, pričom tieto cestovné poriadky môžu byť importované 
zo strany Objednávateľa alebo dopravcov najmä vo formátoch .TXT, .JDF, .XML, .CSV. 
Dodávateľ mobilnej aplikácie je zodpovedný za zabezpečenie integrácie 
a bezproblémového nahrávania týchto cestovných poriadkov. 

Dodávateľ je oprávnený zabezpečovať cestovné poriadky v rozšírenom rozsahu. 
Rozšírený rozsah (mimo záujmového územia Košického a Prešovského kraja) je 
poskytovanie všetkých dostupných cestovných poriadkov na území Slovenska (vrátane 
služieb ostatných dopravcov). Poskytovanie týchto údajov sa bude akceptovať 
v rozsahu voľne disponibilnej dostupnosti dát a bude si ich zabezpečovať Dodávateľ 
Mobilnej aplikácie. 

Dáta o aktuálnych meškaniach spojov a aktuálnych polohách vozidiel budú 
poskytované len pokiaľ bude Dodávateľovi Mobilnej aplikácie umožnený zo strany 
toho-ktorého dopravcu prístup k nevyhnutným prevádzkovým údajom dopravcu – 
forma a spôsob spracovávania údajov poskytovaných zo strany dopravcu je na 
Dodávateľovi Mobilnej aplikácie. Pokiaľ zo strany niektorých dopravcov tieto dáta 
nebudú poskytované v čase uvedenia Mobilnej aplikácie, avšak v neskoršom období 
dôjde k ich poskytovaniu, Dodávateľ zabezpečí využívanie týchto dát Mobilnou 
aplikáciou dodatočne – v rámci servisného zmluvného vzťahu.  



Príloha č. 1 Zmluvy: Špecifikácia Mobilnej aplikácie IDS Východ   4 

Architektúra systému Mobilnej aplikácie musí byť navrhnutá spôsobom, ktorý 
v budúcnosti umožní doplnenie dodaného riešenia o komponent dispečerského 
systému (v prípade, že Objednávateľ zriadi Centrálny dispečing IDS Východ), systému 
pre informačné tabule a pod. Všetky neskôr dopĺňané komponenty/moduly sa budú 
pripájať na modul „Jadro“.  

 

2.2 Nákup cestovných lístkov 

Platobný mechanizmus bude zabezpečovať komponent „Jadra“ označený ako „Platobná 
brána“, ktorý v čase dodania Mobilnej aplikácie zabezpečí komunikáciu s jednou 
bankou. Dodávateľ uplatní v Mobilnej aplikácii platobnú bránu určenú zo strany 
Objednávateľa. Náklady s prevádzkou znáša Objednávateľ. Náklady s integráciou znáša 
Dodávateľ.  

Nákup cestovného lístka bude možný len pre registrovaných užívateľov, a to výlučne 
prostredníctvom špeciálnej elektronickej peňaženky, ktorá bude súčasťou Mobilnej 
aplikácie, pričom: 

• Zostatky špeciálnych elektronických peňaženiek bude spravovať IDS Východ, 
s.r.o., teda priamo manipulovať so zostatkami bude IDS Východ, s.r.o. 

• IDS Východ, s.r.o. môže taktiež vykonávať aj následnú zmenu záznamu 
v elektronickej peňaženke (Dodávateľ je povinný umožniť prístup k takémuto 
úkonu). 

Táto elektronická peňaženka musí spĺňať  všetky bezpečnostné parametre vyplývajúce 
z aktuálne platnej legislatívy. Forma nabíjania elektronickej peňaženky bude možná len 
cez platobnú bránu. 

Architektúra Mobilnej aplikácie musí v budúcnosti umožniť aj variant nákupu 
cestovného bez použitia elektronickej peňaženky (priamy nákup prostredníctvom 
platobnej brány). 

Mobilná aplikácia bude umožňovať generovanie úplných dát z cestovného predaného 
prostredníctvom „Užívateľskej aplikácie“ pre účely rozúčtovania tržieb z úrovne IDS 
Východ, s.r.o. 

 

2.2.1 Nákup jednorazových cestovných lístkov 

Mobilná aplikácia bude poskytovať užívateľom (cestujúcim) možnosť rýchleho 
nakupovania jednorazových cestovných lístkov (prestupných) na báze dynamického QR 
kódu: 

• na základe nájdenej trasy, tzn. na konkrétnu kombináciu spojov (teda 
jednorazový cestovný lístok na báze QR kódu bude viazaný na konkrétnu trasu, 
na základe konkrétnej vyhľadanej kombinácie spojov, na ktorú si cestujúci lístok 
zakupuje), 

• s možnosťou nákupu výlučne: 

o základného cestovného 
o alebo zľavneného cestovného iba pre žiakov alebo študentov do 

dovŕšenia 26. roku veku, ktorí sú žiakmi základnej školy, žiakmi dennej 
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formy štúdia strednej školy, praktickej školy, odborného učilišťa, alebo 
študentmi dennej formy štúdia na vysokej škole, 

▪ pričom overovanie nároku na túto zľavu bude fungovať 
automaticky všade tam, kde to bude technicky a legislatívne 
možné (na základe prepojenia s databázou držiteľov platných 
preukazov ISIC alebo s databázami dopravcov), naopak, tam, kde 
to technicky/legislatívne možné nebude, nárok cestujúceho na 
túto zľavu bude overovať vodič, 

v zmysle priloženej Tarify IDS Východ (Príloha č. 4 Zmluvy). 

• s ponukou na zakúpenie lístka iba na dopravné spojenie s maximálne dvomi 
prestupmi, s obmedzením predaja len na trasu s celkovým časom prepravy 
(jazdné doby spojov vrátane časov prestupov), ktorý nepresahuje časovú 
platnosť cestovného lístka, 

• s ponukou na zakúpenie lístka iba na časť trasy (tú, na ktorú sa vzťahuje Tarifa 
IDS Východ), pokiaľ užívateľ vyhľadal spojenie v móde „Spoje všetkých dopráv“, 

• pričom na tento lístok budú v podobe čitateľnej pre užívateľa zapísané najmä 
nasledujúce informácie: 

o zónová a časová platnosť lístka, 
o odchody a príchody jednotlivých spojov na konkrétnych zastávkach – 

v zmysle kombinácie spojov, na ktorú si užívateľ lístok  zakúpil, 
o informácia, že lístok je možné použiť aj na iné spoje (napr. v prípade 

zmeškania prípoja), pokiaľ je použitie týchto spojov v medziach zónovej 
a časovej platnosti lístka, 

• s aktiváciou cestovného lístka (začatím plynutia časovej platnosti lístka) päť 
minút pred odchodom spoja z nástupnej zastávky podľa zakúpeného cestovného 
lístka, 

• s poskytnutím upozornenia o prebiehajúcej platbe (aby si užívateľ nekupoval 
zbytočne 2 lístky v domnení, že prvý pokus o nákup nevyšiel). 

 

2.2.2 QR kód 

QR kód bude generovaný na strane servera („Jadra“) pri procese zakúpenia cestovného 
lístka a zobrazený v „Užívateľskej aplikácii“ cestujúceho. 

Obsahom QR kódu bude: 

• typ cestovného dokladu, 
• zónová a časová platnosť cestovného dokladu, 
• číslo cestovného dokladu, 
• identifikátor užívateľa, 
• alfanumerický kód platný v čase generovania kódu, 
• čas zakúpenia, 
• ochranná časová pečiatka. 

Kontrola platnosti cestovných dokladov bude možná: 

• automaticky prostredníctvom čítačky QR kódov vo vozidle, 
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• vizuálnou kontrolou v prípade, že vozidlo nie je vybavené funkčnou čítačkou QR 
kódov (overenie platnosti cestovného lístka bude vykonávať vodič vizuálnou 
kontrolou časovej „zámky“ v prípade tých dopravcov, ktorí nie sú vybavení 
potrebným zariadením, pričom návrh mechanizmu overenia predloží Dodávateľ 
– následne bude dohodnutá definitívna forma s IDS Východ, s.r.o.). 

Pozn.: Uznávanie cestovných lístkov zakúpených prostredníctvom mobilnej aplikácie, ako aj 
riziká spojené s uznávaním týchto cestovných lístkov budú predmetom zmluvného vzťahu 
medzi IDS Východ, s.r.o. a dopravcami. Zodpovednosť za overenie platnosti cestovného 
lístka a riziko z neoverenia platnosti cestovného lístka je na strane dopravcu. 

 

2.3 Webové administračné rozhranie 

Aplikácia bude dostupná cez štandardný webový prehliadač s podporou HTML5, CSS3 
a JavaScript (spĺňajú posledné verzie Firefox, Safari, Opera, Chrome a Edge).  Webový 
administrátor „Jadra“ (konfigurátor) bude dostupný na stránkach 
https://admin.idsvychod.sk (zo strany IDS Východ, s.r.o. bude zabezpečené 
presmerovanie DNS záznamov na požadovanú IP). 

Užívateľské rozhranie „Jadra“ a webového administračného rozhrania bude dostupné 
v slovenskom jazyku, pričom bude pripravená aj možnosť pre použitie iných jazykov. 

 

2.3.1 Popis pracovného prostredia webového administračného rozhrania 

Administrátor spoločnosti IDS Východ, s.r.o. (ďalej ako „Administrátor“) sa bude 
prihlasovať do systému prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla (systém bude 
umožňovať odhlásenie administrátora a zmenu hesla). Systém pre správu 
a nastavovanie údajov musí byť navrhnutý tak, aby bol jednoduchý, užívateľsky 
nenáročný a prijateľný, pracujúci predovšetkým s tabuľkami, ktoré budú zobrazovať len 
potrebné (zvolené) údaje a ktoré budú umožňovať filtrovanie a triedenie vyplývajúce 
z kontextu daných údajov.  

Po prihlásení sa do systému sa zobrazí základná pracovná plocha s ponukou možností 
pre rôzne časti správy údajov systému: 

• Správa dopravcov (prehľad dopravcov v tabuľke so stĺpcami s uvedením názvu 
dopravcu, ID, telefonického kontaktu príp. emailového kontaktu a prideleným 
statusom „povolené“ alebo „zakázané“, časová platnosť a história údajov 
dopravcu), pričom Administrátorovi bude umožnené:  

o triediť dopravcov podľa názvu (a..z, z..a) a prideleného statusu, 
o pridávať, upravovať, mazať dopravcov a meniť ich status, 
o pridávať ďalšie atribúty (stĺpce) pre dopravcov. 

• Správa zastávok a nástupíšť (prehľad zastávok v tabuľke so stĺpcami: kód 
zastávky, názov zastávky, tarifná zóna, GPS súradnice, nástupištia, pridelený 
status, história zmien), pričom Administrátorovi bude umožnené: 

o triediť zastávky podľa kódu, názvu (a..z, z..a), statusu a počtu nástupíšť, 
o zvoliť si dopravcu, od ktorého sú dáta dodané, 
o upravovať a mazať zastávky a nástupištia, 
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o konfigurovať prestupy (minimálne prestupné časy, preddefinované 
prestupné uzly, zlučovanie zastávok pre účel prestupov a pod.), 

▪ minimálnym prestupným časom sa myslí minimálny čas potrebný 
na prestup v danom uzle (zastávke alebo zlúčenými zastávkami), 
pričom ak tento prestupný čas je menší, vyhľadávač nezobrazí 
prestup medzi danou dvojicou spojov, 

▪ preddefinované prestupné uzly sú fixne definovaná množina uzlov, 
poskytujúcich vhodnejšie podmienky na prestup oproti iným 
uzlom, 

▪ v prípade, že vyhľadávač môže zobraziť prestup medzi tou istou 
dvojicou spojov v rôznych uzloch, zobrazí prestup v jednom uzle, 
ktorý je definovaný ako preddefinovaný (pokiaľ niektorý 
z variantných uzlov je takto definovaný), 

▪ zlučovaním zastávok sa myslí definovanie súboru zastávok, ktoré 
budú z hľadiska vyhľadávača posudzované ako jeden prestupný 
uzol (s definovaným minimálnym prestupným časom), 

o zobraziť zastávku na mape, pomocou ktorej bude možné nastaviť GPS 
polohy zastávky resp. konkrétneho nástupištia, 

o pridávať ďalšie atribúty (stĺpce) zastávok a nástupíšť (napr. popis: WC, 
P+R, B+R, a pod. do evidencie atribútov) 

• Správa liniek a spojov (prehľad liniek v tabuľke so stĺpcami: názov linky, typ linky 
– električka, autobus, trolejbus a pod., počet spojov na linke), pričom 
Administrátorovi bude umožnené: 

o triediť linky podľa názvu (a..z, z..a) a typu, 
o zvoliť si dopravcu, pre ktorý chce linky prezerať, 
o upravovať názvy, typy liniek a ich trasy, 
o upravovať spoj na danej linke a zobraziť spoj na mape, 
o upravovať časy potrebné pre prestup medzi zastávkami a nástupišťami, 
o pridávať ďalšie atribúty (stĺpce) liniek/spojov. 

• Správa tarify (umožnenie úpravy tarifných zón, jednotlivých kategórií cestovných 
lístkov/tarifných skupín cestujúcich, výšky cestovného, začiatku plynutia časovej 
platnosti lístka a pod. do evidencie s históriou). 

• Administrácia prijatých správ – zobrazenie prijatých správ od užívateľov, pričom 
každá správa bude vyjadrená dátum prijatia, údajmi o odosielateľovi (meno, 
priezvisko, email a príp. aj telefónne číslo), odoslaným textom a prideleným 
statusom: neprečítané, prečítané, vybavené, pričom Administrátorovi bude 
umožnené: 

o triedenie podľa dátumu prijatia, mena a priezviska, prideleného statusu, 
o priamo v administrácií zaslať email cestujúcemu, ktorý odoslal správu. 

Administračné rozhranie poskytne Rest API pre prijatie podnetu z iného 
zdroja (predovšetkým webová stránka www.idsvychod.sk). API prijme správu 
(meno, priezvisko, email a text správy) a zaradí ju do prehľadu prijatých správ. 
So správou bude možné vykonať rovnaké operácie ako so správou prijatou 
z mobilu. 
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• Správa užívateľských účtov (prístup k účtom užívateľom Mobilnej aplikácie, 
vyhľadanie konkrétneho účtu užívateľa, administrácia (zmena) hesla užívateľa, 
zablokovanie prístupu do Mobilnej aplikácie – správa black listu, zobrazovanie 
prehľadu jednotlivých nákupov užívateľa, vymazanie osobných údajov užívateľa 
účtu na základe žiadosti majiteľa účtu alebo po ukončení doby platnosti účtu 
podľa obchodných podmienok). 

• Reporty a výstupy (generovanie úplných dát z cestovného predaného 
prostredníctvom Mobilnej aplikácie pre účely rozúčtovania tržieb z úrovne IDS 
Východ, s.r.o., prehľad o používaní Užívateľskej aplikácie – prehľad počtu 
registrovaných užívateľov, aktívnych užívateľov (nákup cestovných lístkov), 
počet stiahnutí Užívateľskej aplikácie a pod.). 

• Správa elektronických peňaženiek (spravovanie a manipulácia zo zostatkami, 
vykonanie zmeny záznamu v elektronickej peňaženke, možnosť zablokovať 
peňaženku). 

• Administrácia modulu „Hodnotenie dopravy“ (správa povolenia prístupu 
cestujúcich k jednotlivých oblastiam hodnotenia, možnosť modifikácie 
jednotlivých oblastí a kritérií hodnotenia, databáza jednotlivých hodnotení 
a štatistické výstupy z modulu „Hodnotenie dopravy“). 

Webové administračné rozhranie umožní Administrátorovi zadať pokyn na prenos dát 
z „pracovnej verzie“ do ostrej (produkčnej) verzie. Týmto pokynom dôjde k presunu dát 
do prevádzky. 

Presun dát sa udeje v jednej dávke, v transakcii, resp. iným mechanizmom, ktorý 
zabezpečí kompaktnosť dát a zabezpečí nerušený chod ostrej prevádzky. V prípade 
chýb pri prenose sa nekompletne alebo chybne prenesené dáta odvolajú z produkcie. 

Zabezpečiť zápis o činnostiach v Mobilnej aplikácii v minimálnom rozsahu: identifikácia 
vstupu (užívateľ/administrátor), typ operácie, dátum operácie, obsah operácie, účel. 

 

3 Modul „Vyhľadávač spojení“ 

Úlohou modulu bude realizácia výpočtov pri vyhľadávaní dopravných spojení. Modul 
„Vyhľadávač spojení“ bude priamo komunikovať s hlavným modulom „Jadro“ 
prostredníctvom prístupu do databázovej časti „Jadra“. Služby tohto modulu pre 
mobilné a webové aplikácie by mali byť dostupné len sprostredkovane cez API „Jadra“. 
„Vyhľadávač spojení“ bude používaný v móde „online“, tzn. vyhľadávanie bude 
prebiehať na strane servera (backendu). Systém musí dokázať obslúžiť paralelne 2500 
požiadaviek za sekundu pri splnení kritéria odpovede do jednej sekundy na požiadavku. 

 

3.1 Mobilný vyhľadávač (prostredníctvom Užívateľskej aplikácie) 

Mobilná aplikácia bude poskytovať pokročilý vyhľadávač dopravných spojení 
s uprednostňovaním preddefinovaných trás, dopravných módov a prestupov 
v preddefinovaných prestupných uzloch, s preddefinovanými optimálnymi prestupnými 
časmi v jednotlivých uzloch a s informáciami o garantovaných prestupoch v prípade 
meškaní; zahŕňajúci spoje prímestskej autobusovej, železničnej a mestskej dopravy 
a pracujúci v 2 voliteľných módoch: 
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• „Spoje všetkých dopráv“ 
• „Spoje IDS Východ“ (databáza priebežne dopĺňaná podľa zapojenia jednotlivých 

dopráv do tarifného systému IDS Východ). 

Vo vyhľadávači bude možné hľadať spôsobmi: 

• zadanie zastávky, 
• výber miesta na mape, 
• automatický návrh východiskovej zastávky podľa aktuálnej polohy, 
• kombináciou vyššie uvedených spôsobov. 

Zastávky bude možné vybrať podľa názvu, výberom z mapy alebo nájdením najbližšej 
k polohe cestujúceho (pričom vzdialenosť na zastávku sa posudzuje ako čas potrebný 
na peší prechod – nie ako vzdialenosť vzdušnou čiarou). Mobilná aplikácia bude 
umožňovať sledovať odchody na linkách z danej zastávky podľa zvoleného času. 

Vyhľadávač bude musieť umožňovať/poskytovať: 

• vyhľadávanie podľa času príchodu alebo odchodu, 
• nastavenie maximálneho počtu prestupov, 
• nastavenie maximálneho času na prestup medzi spojmi, 
• nastavenie maximálnej doby prepravy, 
• históriu vyhľadávania, 
• označenie vyhľadania za obľúbené kvôli ľahšiemu prístupu užívateľa k nemu 

v budúcnosti. 

Priamo vo výsledkoch vyhľadávania dopravných spojení musí byť pri každom spoji 
uvedené obchodné meno dopravcu a identifikácia spoja v úplnom formáte. Vo 
výsledkoch vyhľadávania budú taktiež zobrazované informácie o aktuálnych 
meškaniach spojov a aktuálnych polohách vozidiel (na mapovom podklade) prímestskej 
autobusovej, železničnej a mestskej dopravy minimálne v rozsahu  záujmového územia 
Košického a Prešovského samosprávneho kraja (viď kap. 2.1 Import dát a databáza). 

Dáta o preddefinovaných trasách, dopravných módoch a prestupoch 
v preddefinovaných prestupných uzloch, s preddefinovanými optimálnymi prestupnými 
časmi v jednotlivých uzloch a s informáciami o garantovaných prestupoch v prípade 
meškaní bude zabezpečovať IDS Východ, s.r.o., pričom tieto dáta môžu byť upravované 
v priebehu fungovania Mobilnej aplikácie. Vyhľadávač spojení bude musieť byť funkčný 
aj bez týchto dodatočných údajov zvyšujúcich kvalitu vyhľadávania. Mobilná aplikácia 
musí umožňovať jednoduchú priebežnú administráciu týchto dát. 

 

3.2 Webová aplikácia (vyhľadávač) 

Webový vyhľadávač bude dostupný na stránke www.idsvychod.sk (dodané riešenie 
môže predstavovať možnosť prekliku odkazom zo stránky www.idsvychod.sk na 
webovú stránku vyhľadávača)  a bude poskytovať rovnaké funkcionality a možnosti 
vyhľadávania ako mobilný vyhľadávač (prostredníctvom Užívateľskej aplikácie). 

 

3.3 Navigácia na zastávku a medzi zastávkami 

Pre vyhľadávanie trasy z pozície užívateľa na nástupnú zastávku a pre vyhľadávanie 
trasy medzi prestupnými zastávkami je možné využívať služby Google, prípadne služby 

http://www.idsvychod.sk/
http://www.idsvychod.sk/
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iného poskytovateľa podľa rozhodnutia Dodávateľa. Ak je takáto služba poskytovaná 
zadarmo pre určený počet dotazov za jeden deň, tak ak sa prekročí stanovený limit, 
vyhľadávanie v daný deň cez túto službu nebude fungovať. Existujú však aj obdobné 
služby, ktoré môžu byť v tomto prípade použité ako alternatíva. Všetky volania pre 
vyhľadávanie trás nepôjdu priamo ako požiadavka na používanú službu navigácie, ale 
pôjdu cez backend, ktorý bude volania uchovávať. Pri požiadavke na vyhľadanie už 
hľadanej trasy sa použije výsledok z vyrovnávacej pamäte, ktorá bude plnená priebežne 
jednotlivými požiadavkami a ich výsledkami z používanej služby navigácie. Konečné 
riešenie dodané Dodávateľom Mobilnej aplikácie musí smerovať k uspokojeniu 
užívateľov z hľadiska nepretržitej prevádzky a zabezpečenia všetkých funkcionalít  pri 
vyhľadávaní dopravných spojení.  

 

4 Modul „Užívateľská aplikácia“ 

Užívateľská aplikácia by mala poskytovať užívateľom (cestujúcim) informácie o doprave 
vo forme cestovných poriadkov, možnosti nákupu cestovných lístkov, správ určených 
pre cestujúcich a poskytovať vyhľadávanie dopravných spojení minimálne v rozsahu 
záujmového územia Košického a Prešovského samosprávneho kraja. 

Užívateľská aplikácia by mala sprostredkovať služby modulu „Vyhľadávač spojení“ 
nepriamo, výlučne cez API modulu „Jadro“.  

 

4.1 Požiadavky na prevádzku 

Užívateľská aplikácia bude vytvorená natívne. Musí byť dostupná minimálne pre 
platformy Android, iOS a musí byť dostupná zadarmo minimálne v obchodoch Google 
Play, Apple Appstore a Huawei AppGallery. Zodpovednosť za plnenie tejto podmienky 
je na strane Dodávateľa. Užívateľská aplikácia bude umožňovať dve jazykové mutácie: 
slovenský a anglický jazyk. 

Užívateľská aplikácia by nemala vyžadovať od užívateľa zariadenia prístupové 
oprávnenia, ktoré z hľadiska svojich funkcionalít nepotrebuje. Napríklad môže 
vyžadovať oprávnenie používať GPS (pre vyhľadávanie spojení) a prístup k fotoaparátu 
(v prípade hodnotenia verejnej dopravy). Oprávnenia by mali byť požadované len pred 
samotným použitím funkcie, ktorá pre použitie dané oprávnenie vyžaduje. Užívateľská 
aplikácia by mala taktiež obsahovať reportovací mechanizmus zabezpečujúci prenos 
informácií o chybách ku Dodávateľovi, aby ich mohol zohľadniť pri novších verziách. 

 

4.2 Nákup cestovných lístkov 

Pre nákup cestovných lístkov prostredníctvom Užívateľskej aplikácie platia podmienky 
uvedené v kap. 2.2 Nákup cestovných lístkov. 

 

4.3 On-line a off-line funkcie Užívateľskej aplikácie 

Modul „Vyhľadávač spojení“ bude pracovať online, tzn. že vyhľadanie dopravného 
spojenia bude možné, len ak užívateľ bude pripojený k internetu (cez mobilné dáta alebo 
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WIFI pripojenie). Internetové pripojenie bude vyžadované aj pre funkciu nákupu 
cestovných lístkov a on-line sťahovanie informácií pre cestujúcich (správy z backendu). 

Pre použitie aplikácie off-line bude užívateľovi umožnené uložiť si vybrané zastávky 
a ich spoje (cestovné poriadky), správy a informácie do pamäte koncového 
užívateľského zariadenia, aby k ním mal prístup aj v prípade bez internetového 
pripojenia. 

 

4.4 Aktualizácia dát 

Aktualizácia dát bude prebiehať pri štarte aplikácie v zariadení užívateľa automaticky na 
pozadí podľa vopred nastaveného spôsobu aktualizácie: aktualizovať „vždy“ alebo 
aktualizovať „len, ak je dostupná WIFI“. 

 

4.5 Registrácia a prihlásenie užívateľa 

Užívateľská aplikácia bude umožňovať prihlásenie cestujúceho. Registračnými údajmi 
budú meno, priezvisko, e-mail a heslo. Prihlasovacími údajmi budú e-mail a heslo. 
Prihlasovacia obrazovka musí obsahovať aj možnosť „Zabudnuté heslo“, 
prostredníctvom ktorej bude môcť užívateľ získať nové heslo pomocou registrovaného 
emailu. Užívateľská aplikácia musí poskytovať aj funkciu „Zapamätať si heslo“. 

 

4.6 Popis vizuálu a užívateľských funkcionalít aplikácie 

Užívateľská aplikácia bude spĺňať aktuálne štandardy UI a UX. Prostredie Užívateľskej 
aplikácie musí rešpektovať Logomanuál IDS Východ a bude vytvárané v spolupráci 
s Objednávateľom v priebehu plnenia Zmluvy o dielo (pričom výsledné riešenie v 
prostredí Android a iOS sa môže líšiť). 

Užívateľská aplikácia musí umožňovať jednoduché ovládanie z pohľadu užívateľov. Pri 
prvom spustení Užívateľskej aplikácie bude automaticky k dispozícií stručný manuál pre 
použitie funkcionalít Užívateľskej aplikácie s možnosťou zakliknúť „preskočiť“. Hlavná 
obrazovka Užívateľskej aplikácie musí obsahovať minimálne tieto základné záložky 
(pričom musí byť umožnené z pozície užívateľa prepínanie medzi módmi „Spoje 
všetkých dopráv“ a „Spoje IDS Východ“): 

• vyhľadať spojenie, 

• cestovné lístky (zobrazovanie zoznamu typov cestovných lístkov z tarifnej 

ponuky s možnosťou nákupu/dobiť kredit (odkaz), zoznam aktuálne zakúpených 

lístkov), 

• zastávky a linky (prehľad), 

• mapa, 

• hodnotenie dopravy, 

Užívateľská aplikácia bude taktiež obsahovať ďalšie záložky, ktoré môžu byť dostupné 

preklikom z hlavnej obrazovky napríklad cez „menu“ alebo „ďalšie“. Tieto záložky budú 

zahrňovať minimálne: 

• Dobiť kredit. 
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• Dopravné obmedzenia, výluky a informácie (správy zasielané cestujúcim zo 

strany IDS Východ, s.r.o. cez administrátorské rozhranie). 

• Účet užívateľa: 

o možnosť registrácie a prihlásenia sa (bez registrácie nebude dostupná 

funkcia nákupu cestovného), 

o možnosť spravovať profil (meno, priezvisko, email, telefónne číslo), zmeniť 

heslo, vygenerovať zabudnuté heslo, 

o možnosť nastaviť základné predvolené parametre vyhľadávania, 

predvolenú tarifnú skupinu, 

o prehľad finančných operácií a prístup k zoznamu zakúpených cestovných 

dokladov (vo formáte PDF), s možnosťou stiahnuť si cestovný doklad 

a pod. 

• Aktuality IDS Východ (aktuality automaticky načítavané z www.idsvychod.sk). 

• Mapy a schémy vrátane informácií o Tarife (mapa tarifných zón, schéma 

linkového vedenia), 

• Kontakty na IDS Východ a možnosť priameho zasielania správ od cestujúceho 

pre IDS Východ. 

• Nastavenia (nastavenia jazyka, možností pre aktualizáciu dát aplikácie, 

zapnúť/vypnúť notifikácie – e-mailové správy, push správy). 

• Informácie o Užívateľskej aplikácii vrátane všeobecných obchodných podmienok 

a podmienok z hľadiska GDPR. 

 

5 Modul „Hodnotenie dopravy“ 

Modul bude cestujúcim poskytovať funkciu „Hodnotenie verejnej dopravy“ v dvoch 
oblastiach: 

 1. Hodnotenie prepravy 
 2. Hodnotenie zastávky 

Hodnotenie bude prebiehať formou dobrovoľného elektronického dotazníka 
hodnotenia kvality dopravných služieb. Pre vyplnenie dotazníka sa bude vyžadovať: 

• Automatický zápis času hodnotenia a GPS polohy, pričom: 

o súhlas s poskytnutím lokalizačných údajov sa bude poskytovať 

spoločnosti IDS Východ, s.r.o, 

o podmienka poskytnutia lokalizačných údajov bude povinná (sú nutné pre 

automatické generovanie „heat máp“). 

• Zakliknutie príslušnej tarifnej skupiny hodnotiteľa (užívateľa).  

Hodnotenie prepravy: 

• v prípade elektronického cestovného lístka z Mobilnej aplikácie: 

o s automatickým priradením platného elektronického lístka, 

http://www.idsvychod.sk/
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o s podmienkou uvedenia hodnoteného dopravcu (výber realizovaný z 

preddefinovanej ponuky dopravcov vrátane výberu možnosti „iný“) zo 

strany hodnotiteľa, 

• v prípade papierového cestovného lístka: 

o s odfotografovaním platného cestovného lístka, 

o s podmienkou uvedenia hodnoteného dopravcu (výber realizovaný z 

preddefinovanej ponuky dopravcov vrátane výberu možnosti „iný“) a 

nástupnej a výstupnej obce (z preddefinovaného zoznamu) zo strany 

hodnotiteľa. 

Podmienkou Hodnotenia zastávky je odfotografovanie predmetnej zastávky a 

vyplnenie názvu zastávky (z preddefinovaného zoznamu). 

Hodnotiace kritéria Hodnotenia prepravy (s flexibilným stanovením jednotlivých kritérií 

hodnotenia zo strany Objednávateľa) sú najmä: 

• správanie vodiča, 

• vydávanie cestovných lístkov, 

• čistota vozidla, 

• teplota vo vozidle, 

• funkčnosť klimatizácie, 

• funkčnosť WI-FI, 

• kvalita ovzdušia, 

• hluk a vibrácie, 

• interiérová výbava, 

• priestorový komfort, 

• správanie cestujúcich vo vozidle, 

• priestor na slovnú poznámku. 

Pozn. Rozpätie ohodnotenia jednotlivých kritérií (možnosť úrovne ohodnotenia daného 

kritéria ponúknutá cestujúcemu) bude určené v priebehu plnenia Zmluvy o dielo v spolupráci 

s Objednávateľom, pričom ho bude možné modifikovať prostredníctvom webového 

administračného rozhrania. 

Hodnotiace kritéria Hodnotenia zastávky (s flexibilným stanovením jednotlivých kritérií 

hodnotenia zo strany Objednávateľa) sú najmä: 

• informácie na zastávke, 

• vybavenie zastávky, 

• čistota a technický stav zastávky, 

• bezpečnosť zastávky, 

• dostupnosť zastávky, 

• prepojenie na iné druhy dopravy (P+R, K+R, B+R), 

• priestor na slovnú poznámku. 
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Pozn. Rozpätie ohodnotenia jednotlivých kritérií (možnosť úrovne ohodnotenia daného 

kritéria ponúknutá cestujúcemu) bude určené v priebehu plnenia Zmluvy o dielo v spolupráci 

s Objednávateľom, pričom ho bude možné modifikovať prostredníctvom webového 

administračného rozhrania. 

Dodaný modul „Hodnotenie dopravy“ musí v oboch oblastiach umožňovať zo strany 

Objednávateľa Mobilnej aplikácie pridávať ďalšie, resp. modifikovať aktuálne kritéria 

hodnotenia. Funkcia „Hodnotenie verejnej dopravy“ bude pre užívateľov dostupná až 

od momentu rozhodnutia Objednávateľa. Taktiež bude možné sprístupnenie najskôr 

Hodnotenie prepravy, až v neskoršom období aj Hodnotenie zastávok. 

Prostredníctvom webového administračného rozhrania bude k dispozícií prehľadná 

databáza jednotlivých hodnotení, vrátane možností generovania agregovaných 

štatistických výstupov (priemery, modusy, mediány, extrémy, trendy a výskyt) v podobe 

grafov, tabuliek a tzv. heat máp (máp výskytu), pričom: 

• databázu hodnotení a jednotlivé štatistické výstupy je možné filtrovať podľa: 

o jednotlivých dopravcov, 

o nástupnej obce hodnotiteľa, 

o výstupnej obce hodnotiteľa, 

o stanoveného časového intervalu, v ktorom boli realizované hodnotenia, 

o tarifnej skupiny hodnotiteľa, 

pričom jednotlivé filtre musí byť možné vzájomne kombinovať. 

• heat mapy (grafický výstup) pre geografické znázornenie štatistických výstupov 

(ako podklad pre cielený výkon odborného dozoru zo strany objednávateľa 

dopravných služieb), musí byť možné generovať pre: 

1. vyjadrenie miery spokojnosti/nespokojnosti s konkrétnym kritériom 

na mapovom podklade, na základe stupňa hodnotenia konkrétneho 

kritéria zo strany hodnotiteľa a GPS polohy hodnotiteľa, 

2. vyjadrenie miery výskytu konkrétneho hodnotenia konkrétneho kritéria 

na mapovom podklade, na základe GPS polohy hodnotiteľa. 

• databázu hodnotení a všetky štatistické výstupy je možné exportovať do .csv 

formátu.  

 

 

 

 

 


