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Záznam o zmenách 

Verzia Popis zmien Autor zmeny Dátum 

1.0 Prvá úplná verzia dokumentu HMBA 30.8.2021 

1.1 Prepracovaná príloha Pricing API v1.1.zipped HMBA 8.9.2021 

1.2 Opravene chyby URI Pricing API HMBA 22.9.2021 
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1 Úvod 
Dokument je určený dodávateľom systémov koncových platieb (PEP – Payment End Point) ako sú mobilné 
parkovacie aplikácie, parkomaty, aplikácie pridružených partnerov (affiliate partners) HMBA, ktorí sa budú 
integrovať na ParkSys s cieľom nákupu digitálneho parkovacieho lístka pre krátkodobé parkovanie. Cieľom 
tohto dokumentu popísať všeobecné princípy integrácie ako aj jednotlivé integračné rozhrania.  

Integračný manuál je dokument, ktorý sa v čase môže vyvíjať a meniť. Zmeny budú zohľadňovať 
predovšetkým nové funkčné požiadavky, vždy s ohľadom na existujúce implementácie. Pri každej zmene 
bude definované obdobie pre zapracovanie zmien, ak budú takej povahy. 
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2 Skratky 
Skratka Význam 

GUID Globally Unique Identifier 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure 

IAM Identity and Access Management 

IS Informačný systém  

JWT JSON Web Token 

MPA Mobilná Parkovacia Aplikácia 

PEP Payment End Point – MPA, parkomaty, aplikácie affiliate 
partnerov 

REST Representational state transfer  

TLS Transport Layer Security 

URI Uniform Resource Identifier 

PK Parkovacia karta 

NPK Návštevnícka parkovacia karta 

PPP Prevádzkový poriadok parkovania 
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3 Základné princípy 
Integračné rozhrania ParkSys pre dodávateľov PEP sú publikované ako Web API koncové body definované 
s použitím OpenAPI špecifikácie vo verzii 3. Prístup k Web API je riadený autentifikačnými a autorizačnými 
prostriedkami ParkSys založenými na štandarde OpenID Connect vo vezii 1. 

Nie všetky rozhranie budú používané všetkými kategóriami PEP, napr.: typicky parkomaty nebudú 
pristupovať ku vydaným kartám používateľa prostredníctvom mailu. 

3.1 Publikácia Web API 
Služby sú publikované cez zabezpečený hypertextový prenosový protokol HTTPS použitím TLS protokolu. 
Čím je zabezpečená dôveryhodnosť publikovanej služby (certifikát servera) ako aj šifrovanie komunikácie. 
Certifikát servera publikuje verejná dôveryhodná certifikačná autorita. 

3.2 Prístup k Web API 
Prístup k Web API je realizovaný protokolom OpenID Connect v1. Pre každú interakciu s Web API 
musí byť použitý prístupový token. Prístupový token sa získa po úspešnej autentifikácii na IAM 
(Identity and Access Management) serveri ParkSys s poskytnutými povereniami. Prístupový 
token vo formáte JWT, má definovanú časovú platnosť typicky v minútach, obsahuje identifikáciu 
klienta, sadu tzv. claims atribútov a je podpísaný certifikátom IAM servera. Účet, ktorý pristupuje k 
API, musí mať príslušné oprávnenie na úspešné volanie API operácií. Účet pre systém tretej strany 
je nakonfigurovaný v ParkSys. 

3.2.1 Získanie prístupového tokenu 
Prístupový token vydáva autorizačný server ParkSys. Príslušný koncový bod vydávania tokenov na základe 
autentifikačných údajov je prístupný na URI: 

 https://api.parkdots.com/auth/realms/parkingrealm/protocol/openid-connect/token 

Každý systém tretej strany, ktorý sa integruje na Web API má vlastný klientsky účet identifikovaný 
client_id a client_secret atribútmi. Tieto údaje je nutné uchovávať na strane klienta v zabezpečenom 
úložisku. 

Príklad volania na získanie prístupového tokenu (access_token): 

 
curl -kv -H "content-type:application/x-www-form-urlencoded" -X POST 
https://api.parkdots.com/auth/realms/parkingrealm/protocol/openid-connect/token -d 
'grant_type=client_credentials&client_id=<client-id>&client_secret=<client-secret>' 

Odpoveď obsahuje JWT access_token, refresh_token spolu s podrobnosťami o uplynutí platnosti 
tokenu. Vrátený access_token sa používa ako autorizačný token v nasledujúcich volaniach Web 
API. access_token obsahuje všetky role a ďalšie prístupové atribúty potrebné pre prístup k Web 
API. refresh_token je možné použiť na získanie nového access_token-u pred uplynutím platnosti 
aktuálneho tokenu. refresh_token je nutné uchovávať na strane klienta v zabezpečenom úložisku a má 
platnosť typicky v hodinách. 

 

https://www.openapis.org/
https://openid.net/connect/
https://openid.net/connect/
https://jwt.io/
https://api.parkdots.com/auth/realms/parkingrealm/protocol/openid-connect/token
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Príklad volania na získanie prístupového tokenu použitím platného refresh_token-u: 

 
curl -kv -H "content-type:application/x-www-form-urlencoded" -X POST 
https://api.parkdots.com/auth/realms/parkingrealm/protocol/openid-connect/token -d 
'client_id=parkingclient&grant_type=refresh_token&refresh_token=<refresh_token>' 

 

3.2.2 Použitie prístupového tokenu v API volaniach 
Prístupový token je nutné použiť pri každom volaní Web API a zasiela sa v http hlavičke Authorization 
ako ‘Bearer <access_token>’. 

Príklad volania Web API s autorizáciou: 

 
curl -kv -H "Accept:application/json" -H "Authorization:Bearer <access_token>"-X GET 
"https://api.parkdots.com/api-timecredit" 
 

 

4 Integračné rozhrania 

4.1 Overenie registrovaného používateľa ParkSys v PEP aplikácii 
Nie je vyžadované, aby PEP aplikácie využívali účty a overovali identitu používateľov ParkSys 
prostredníctvom IAM servera ParkSys. Predpokladá sa, že PEP aplikácie majú vlastnú implementáciu 
prístupu k ich službám a IAM server PEP aplikácie nie je prepojený s IAM serverom ParkSys napríklad 
prostredníctvom identity brokeringu. Backend PEP sa preto autorizuje voči ParkSys jedným klientskym 
systémovým účtom ako je popísané v kapitole 3.2. Situáciu znázorňuje nasledovný obrázok: 

 
Obrázok 1: Autorizácia volaní ParkSys Web API systémovým účtom 
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Aby bolo možné komunikovať s ParkSys v kontexte ParkSys používateľa (napríklad získanie kariet 
používateľa) z PEP aplikácie je nutné prvotné overenie používateľa prostredníctvom jeho e-mail účtu pod 
ktorým je registrovaný v ParkSys. Detaily implementácie prvotného ako aj následného overenia e-mail účtu 
používateľa ParkSys sú v zodpovednosti dodávateľa PEP. Jednou z možností je napríklad vygenerovanie 
a zaslanie jednorázového kódu na e-mail a jeho následné overenie v PEP aplikácii. e-mail adresa slúži ako 
jednoznačný identifikátor používateľa ParkSys a využíva sa v niektorých Web API operáciách. 

 

4.2 Rozhranie pre získanie informácií o PK 
Web API pre získanie údajov o parkovacích kartách umožňuje získať aktuálne dáta o kartách používateľa 
registrovaných v ParkSys podľa je účtu (e-mail) alebo podľa EČV, na ktorú sú karty vydané. 

Špecifikum: pre získanie informácií o NPK je nutné ísť cez účet žiadateľa (e-mail), nakoľko NPK zo svojej 
podstaty nie je naviazaná na žiadnu konkrétnu EČV. 

 

 

Názov Získanie údajov o kartách 

URI https://api.parkdots.com/api-permitint/cards 

https://api.pre-prod.parkdots.com/api-permitint/cards  

Swagger https://api.prod.parkdots.com/api-permitint/swagger-ui/index.html#/ 

https://api.pre-prod.parkdots.com/api-permitint/swagger-ui/index.html#/ 

 

Špecifikácia OpenAPI yaml  

Viď kapitola 6 Prílohy  

Popis Web API umožňuje: 

• Získanie všetkých kariet používateľa 
• Získanie všetkých kariet registrovaných na subjekt (EČV) 

Kontext používateľa je definovaný cez http hlavičku username, ktorá nadobúda 
hodnotu e-mailu s ktorým je používateľ registrovaný v ParkSys a pod ktorým žiadal o 
parkovaciu kartu. Pozri tiež kapitolu Overenie registrovaného používateľa ParkSys 
v PEP aplikácii 4.1. 

API operácie Zoznam API operácií: 
• List subject's cards 

» POST /cards/list-subject-cards 
• List user's cards 

» POST /cards/list-user-cards 

 

Use cases Získanie zoznamu a informácií o vydaných kartách na EČV, prípadne účet pre 
zobrazenie v aplikácií. 

https://api.parkdots.com/api-permitint/cards
https://api.pre-prod.parkdots.com/api-permitint/cards
https://api.prod.parkdots.com/api-permitint/swagger-ui/index.html#/
https://api.pre-prod.parkdots.com/api-permitint/swagger-ui/index.html#/


 

Strana 9 

 

 

 

Informácie o kartách sú informatívneho charakteru z pohľadu toho, že cenu lístka 
preratúvava aj tak príslušné API so zohľadnením kariet v čase preratúvavania. 

 

4.3 Rozhranie určenie ceny parkovania a kúpu lístkov 
Ďalej Pricing Api, slúži na zistenie celkovej ceny parkovného pre daný subjekt identifikovaný EČV alebo 
užívateľským účtom (e-mail) a prípadnú kúpu parkovacieho lístka za danú cenu. 

Pozn.: pre čerpanie kreditov z NPK je nutný účet 

Pricing API pri určení ceny zohľadňuje: 

- Aktuálne tarify podľa miesta a času parkovania 
- Históriu parkovania v danom mieste parkovania – max doba parkovania za deň 
- Bonusové kredity a zľavové karty pre EČV 
- Minimálnu dĺžku platenej transakcie v zmysle PPP (aktuálne 30min) 

Pricing API pri čerpaní rozdeľuje transakcie na platené a kreditové, upravuje zvyšné kredity na kreditnom 
účte. 

 

Názov Pricing api 

URI https://api.prod.parkdots.com/api-parkingint/hmba 

https://api.pre-prod.parkdots.com/api-parkingint/hmba  

Swagger https://api.prod.parkdots.com/api-parkingint/swagger-ui/index.html#/ 

https://api.pre-prod.parkdots.com/api-parkingint/swagger-ui/index.html#/  

Špecifikácia OpenAPI yaml  

Viď kapitola 6 Prílohy  

Popis Pricing api umožňuje: 

• Zistenie ceny lístka 
• Zaevidovanie parkovacieho lístka 

Systém tretej strany, ktorý registruje lístky musí byť identifikovaný atribútom systemId 
a musí mať na strane ParkSys zaevidovaný aspoň jeden terminál identifikovaný 
atribútom terminalId. Tieto atribúty sa definujú počas zapojenia externého systému 
do ParkSys. 

API operácie Zoznam API operácií: 
• Get actual balance of NPK 

» GET /api/visitorparking/{NpkId}/balance 
• Calculate NPK balance required for parking 

» POST /api/visitorparking/charging 
• Use NPK balance for parking 

» POST /api/visitorparking/ticket 
• Get pricing calculation for given inputs 

https://api.prod.parkdots.com/api-parkingint/hmba
https://api.pre-prod.parkdots.com/api-parkingint/hmba
https://api.prod.parkdots.com/api-parkingint/swagger-ui/index.html#/
https://api.pre-prod.parkdots.com/api-parkingint/swagger-ui/index.html#/
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» POST /api/ecvparking/charging 
• Create ticket for given inputs Time must be within allowable limit 

» POST /api/ecvparking/ticket 
• Request shortening/extension of existing ticket 

» PATCH /api/ecvparking/ticket/{ticketId} 
• Request ending of existing ticket 

» GET /api/ecvparking/ticket/{ticketId}/end 
• Request extension of existing ticket 

» PATCH /api/ecvparking/ticket/extension/{ticketId} 

 

Use cases  

 



5 Testovacie dáta 

Typ 
pouzivatela 

Typ A – rezident v regulovanej 
zóne: 

Typ B – abonent v regulovanej 
zóne – typ FO: 

Typ C – rezident v regulovanej 
zóne, ktorý nemá auto: 

Typ D – abonent v regulovanej 
zóne – typ podnikajúca osoba: 

Typ E – obyvateľ Bratislavy, 
ktorý nemá trvalý pobyt 
v regulovanej zóne 

Typ F – bežný parkujúci, 
nerezident Bratislavy, 
neabonent: 

Účet/ID 

• testba1@parkdots.sk
  

• 5ccc154b-acd3-
4572-b699-
73d87da3d685 

• testba2@parkdots.sk
 

• c530ffb6-c0f9-48c7-
9150-73163bb6ff91 

• testba3@parkdots.sk
 

• 45546ca3-d71c-
43a8-a46a-
99e03c4c3cc7 

• testba4@parkdots.sk 
• a1b22196-7c12-

4580-8677-
811847e0f5ad 

• testba5@parkdots.sk
 

• 5abda1f2-5729-
4ab3-84c5-
9ec09528d838 

• testba6@parkdots.sk
 

• 0c3ebfdd-0424-4f87-
bcce-c90c5abcfb22 

Adresa Košická 4984/46, Bratislava-
Ružinov 

Košická 4985/45, Bratislava-
Ružinov 

Košická 4984/44, Bratislava-
Ružinov 

Košická 4985/43, Bratislava-
Ružinov 

Dunajská 2317/32, Bratislava-
Staré Mesto Kollárova 557/23, Trnava 

    ICO 44917422  Záhradnícka 
30, Bratislava-Ružinov 

  

Typ karty a. 1 x Rezidentská a. 1 x Abonentská a. 1 x Návštevnícka a. 1 x Abonentská a. 1 x Bonusová a. 1 x zľavová elektromobil  

Id karty f066b754-be9a-4b9d-9a5a-
9171f268e557 

a98a29ac-daba-403d-b331-
7fdd087ce9ab 

1c3f1e86-83ff-4f61-9bf1-
9e84d4b0d4b5 

fe30991b-6990-4534-a5f1-
a481cd66655f 

aa916b81-6f33-4b88-80cc-
2028d2d658da 

9d4feac8-32b1-462a-ae4e-
cf830381dff0 

Typ karty b. 1 x Návštevnícka 
b. Potenciálne ešte v 5-15% 
prípadov zľavové karty 
(elektromobil / ) 

 **  
b. Potenciálne ešte do 10% 
prípadov zľavová karta 
elektromobil 

b. Potenciálne ešte v 5-15% 
prípadov zľavové karty ( / ŤZP) 

alebo 1 x zľavová ŤZP – aj obe 
súčasne (Celkovo to predstavuje 
predpokladám do 10%): 

Id karty f6827b8e-22df-4d3c-9cfe-
62e6565ce957 

d45a3de8-5b13-481f-995f-
da0324dfc746 

 fef1d715-991f-4fe7-9eff-
190d0a3a5598 

3de81b88-d42a-4573-bfe7-
11c276d87e22 

e2c668b1-ad6a-4659-b369-
7f1ee556d57b 

Typ karty c. 1 x Bonusová 
     

Id karty 5e736da6-fff4-43d7-89a7-
d5cd14a6925e 

     

Typ karty 
d. Potenciálne ešte v 5-15% 
prípadov zľavové karty 
(elektromobil / ) 

     

Id karty a3582f3d-9e89-4f8a-a989-
b8894ff10f9b 

     

The picture can't be displayed.

The picture can't be displayed.

The picture can't be displayed. The picture can't be displayed.

The picture can't be displayed.

mailto:testba1@parkdots.sk
mailto:testba1@parkdots.sk
http://192.168.68.106:8080/auth/admin/master/console/#/realms/parkingrealm/users/5ccc154b-acd3-4572-b699-73d87da3d685
http://192.168.68.106:8080/auth/admin/master/console/#/realms/parkingrealm/users/5ccc154b-acd3-4572-b699-73d87da3d685
http://192.168.68.106:8080/auth/admin/master/console/#/realms/parkingrealm/users/5ccc154b-acd3-4572-b699-73d87da3d685
mailto:testba2@parkdots.sk
mailto:testba2@parkdots.sk
http://192.168.68.106:8080/auth/admin/master/console/#/realms/parkingrealm/users/c530ffb6-c0f9-48c7-9150-73163bb6ff91
http://192.168.68.106:8080/auth/admin/master/console/#/realms/parkingrealm/users/c530ffb6-c0f9-48c7-9150-73163bb6ff91
mailto:testba3@parkdots.sk
mailto:testba3@parkdots.sk
http://192.168.68.106:8080/auth/admin/master/console/#/realms/parkingrealm/users/45546ca3-d71c-43a8-a46a-99e03c4c3cc7
http://192.168.68.106:8080/auth/admin/master/console/#/realms/parkingrealm/users/45546ca3-d71c-43a8-a46a-99e03c4c3cc7
http://192.168.68.106:8080/auth/admin/master/console/#/realms/parkingrealm/users/45546ca3-d71c-43a8-a46a-99e03c4c3cc7
mailto:testba4@parkdots.sk
http://192.168.68.106:8080/auth/admin/master/console/#/realms/parkingrealm/users/a1b22196-7c12-4580-8677-811847e0f5ad
http://192.168.68.106:8080/auth/admin/master/console/#/realms/parkingrealm/users/a1b22196-7c12-4580-8677-811847e0f5ad
http://192.168.68.106:8080/auth/admin/master/console/#/realms/parkingrealm/users/a1b22196-7c12-4580-8677-811847e0f5ad
mailto:testba5@parkdots.sk
mailto:testba5@parkdots.sk
http://192.168.68.106:8080/auth/admin/master/console/#/realms/parkingrealm/users/5abda1f2-5729-4ab3-84c5-9ec09528d838
http://192.168.68.106:8080/auth/admin/master/console/#/realms/parkingrealm/users/5abda1f2-5729-4ab3-84c5-9ec09528d838
http://192.168.68.106:8080/auth/admin/master/console/#/realms/parkingrealm/users/5abda1f2-5729-4ab3-84c5-9ec09528d838
mailto:testba6@parkdots.sk
mailto:testba6@parkdots.sk
http://192.168.68.106:8080/auth/admin/master/console/#/realms/parkingrealm/users/0c3ebfdd-0424-4f87-bcce-c90c5abcfb22
http://192.168.68.106:8080/auth/admin/master/console/#/realms/parkingrealm/users/0c3ebfdd-0424-4f87-bcce-c90c5abcfb22


6 Prílohy 
 

Názov prílohy formát súbor 

4.2 Rozhranie pre získanie informácií o PK zip/ 

yaml 

permit-card-api.zipped 

4.3 Rozhranie určenie ceny parkovania a kúpu lístkov zip/ 

yaml 

Pricing API v1.2.zipped 

Taxonómia parkovacej politiky (zón) pdf Taxonómia parkovacej politiky (zón) v1.0.pdf 

Parkovacie zóny a úseky – kompletná aktuálna definícia k 8.9.2021 zip/ 

shapefiles 

PZU-PAAS_20210908.zipped 

Vyextrahované aktuálne tarify z PZU-PAAS_20210908 txt Actual tarif 20210908.txt 

Kompletná definícia testovacích parkovacích kariet v pre-prod zipped/ 

json 

PRE-PROD_TestParkingCards v01.zipped 
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Rezidentská zóna – RZ – relevantné pre Parkovacie karty 
• Všetky adresné body obsiahnuté v RZ majú právo o požiadanie o PK (RPK, APK, NPK) 


viazané na bydlisko/sídlo/prevádzkareň/nehnuteľnosť 
• je daná uzavretým geopolygónom, ktorý môže obsahovať vnorené subpolygóny, vylučujúce 


príslušnosť k danej RZ 
• určuje cenu RPK, APK, NPK 
• zodpovedá práve jednej MČ (t. j. nepresahuje do iných MČ) 
• MČ môže mať viacero RZ 


Oblasť dlhodobého parkovania - ODP- relevantné pre Parkovacie karty 
• Vzťahuje sa k jednej RZ, definuje, kde platí parkovanie na Parkovacie karty viazané na RZ 


(teraz RPK, APK, NPK) 
• množina geopolygónov, vnútri, vonku aj cez hranicu svojej RZ 


o RZ má práve jedno ODP 


Oblasť krátkodobého parkovania- OKP- relevantné pre Parkovacie 
lístky 


• OKP definuje oprávnený čas a výšku spoplatnenie PL (resp čerpania kreditu z NPK) 
spoločnú pre všetky obsiahnuté ÚDR 


• množina geopolygónov vnútri, vonku aj cez hranicu svojej RZ 
• zodpovedá práve jednej MČ (t. j. nepresahuje do iných MČ) 
• RZ má pridelené jedno alebo viaceré OKP 
• Môže sa OKP prekryvat s ODP 


Úsek dopravnej regulácie - ÚDR 
• Podlieha jednej OKP, dedí čas a tarifu, navyše definuje: 


o maximálny čas státia pre OKP 
o maximálny čas státia pre ODP 
o vyhradené parkovacie miesta  


 pre ZŤP verejnosť 
 pre FO a PO s časovým obmedzením 


• ECV 
 pre zásobovanie 


Úsek typu parkovania - ÚTP 
• Definuje typ parkovania 


o pozdĺžne 
o kolmé 
o šikmé 30° cúvaním 
o šikmé 30° predkom 
o šikmé 45° cúvaním 
o šikmé 45° predkom 
o šikmé 60° cúvaním 
o šikmé 60° predkom 







o šikmé 75° cúvaním 
o šikmé 75° predkom 
o šikmé iné cúvaním 
o šikmé iné predkom 


• jeden uzavretý geopolygón 


Vnútroblokové mikrozóny 
TBD 


Pásmo 
Nie je potrebný tento pojem 





		Rezidentská zóna – RZ – relevantné pre Parkovacie karty

		Oblasť dlhodobého parkovania - ODP- relevantné pre Parkovacie karty

		Oblasť krátkodobého parkovania- OKP- relevantné pre Parkovacie lístky

		Úsek dopravnej regulácie - ÚDR

		Úsek typu parkovania - ÚTP

		Vnútroblokové mikrozóny

		Pásmo







Request to /api/ecvparking/charging contains Area of Parking Regulation identifier, "UDR ID" with length of 4 digits.
{ "ecv": "TEST11", ... "udr": "5001" }
Currently defined UDR IDs and areas:
UDR_ID	Názov
3007	Kutuzovova
3010	Jiskrova + Belehradská
3006	Tehelné Pole sever
3011	Kominárska
3002	Tehelné Pole juh
3004	Viktora Tegelhoffa
5001	Dvory 4
5002	Dvory 4 východ
3503	Malokrasňanská
3005	Vajnorská
3008	Kukučinova
3504	Račianska od Hliníckej
5003	Černyševského východ
3003	Odbojárov + Kalinčiakova
3501	Krasňany
(Source: 20210908 UDR paas.xls)
Tariff is choosen by PricingApi from OKP_ID matching first 2 digits of UDR, differently for business day/holiday
OPK_ID	Čas regulácie	Čas spoplatnenia	Základná cena (EUR/h)
30	0-24	0-24	1.5
50	pracovné dni 0-18	pracovné dni 0-18	1
35	pracovné dni 12-6	pracovné dni 12-6	0.5



