










  OPIS SYSTÉMU 
 
 
 

SPÔSOB VÝPOŽIČKY BICYKLA 
 

Výpožičku bicykla je možné vykonať nasledovne: 
- zaslaním spoplatnenej SMS správy na telefónne číslo 8866, 
- priložením čipovej karty Zelený bicykel ku stojanu, 
- priložením čipovej karty mesta / dopravcu ku stojanu, 
- prostredníctvom mobilnej aplikácie (iOS, Android), 
- prihlásením sa do webového rozhrania užívateľa 

 
Akémukoľvek spôsobu odomknutia predchádza jednorazová registrácia užívateľa, ktorej 
súčasťou je akceptácia Všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa a súhlas 
s GDPR. Akceptácia prebieha zaslaním potvrdzovacieho SMS kódu na mobilné číslo 
registrovaného užívateľa, ktoré zadal pri registrácii. Po tomto úkone je možné začať využívať 
službu.  
 
Odomknutie bicykla cez SMS: 
Užívateľ stojí pri stanovisku, odošle SMS v tvare BIKE + číslo stojanu na spoplatnené číslo 
8866. Systém zistí oprávnenosť (či je registrovaný, či má dostatočný počet minút, či nemá 
nedoplatok, či nie je blokovaný, koľko bicyklov má odomknutých) a ak tomu nič z uvedených 
dôvodov nebráni, bicykel je odomknutý. O tomto stave je informovaný nielen spätnou 
spoplatnenou SMS ale i informáciou na displeji stojanu. 
 
Ak si odomyká bicykel neregistrovaný užívateľ, spätná SMS spoplatnená nie je a informuje 
ho, že pre využívanie služieb je potrebné súhlasiť so Všeobecnými obchodnými podmienkami 
a GDPR. Po kliknutí na link z SMS ho presmeruje na stránku, kde si môže podmienky prečítať 
a prejaviť súhlas. 
 
Výška spoplatnenia za výpožičku cez spoplatnenú SMS je možné nastaviť v systéme ešte pred 
spustením služby. Štandardne prednastavený poplatok je 40 centov za každých začatých 30 
minút. Ak teda užívateľ bicykel vráti po 100 minútach, systém odpočíta 30 minút ktoré boli 
spoplatnené a zvyšných 70 minút (t.j. 3x 40 centov) je užívateľ vyzvaný uhradiť zaslaním 
správy v tvare SMS SALDO. Ak by sa rozhodol, že ho nezaplatí, tak si bicykel neodomkne 
žiadnym spôsobom, pretože systém eviduje tento nedoplatok pri jeho mene. 
 
Odomknutia bicykla cez čipovú kartu Zelený bicykel: 
Užívateľ priloží kartu k vyznačenému miestu na stojane a sleduje displej. Systém zistí 
oprávnenosť (či je registrovaný, či má dostatočný počet minút, či nemá nedoplatok, či nie je 
blokovaný, koľko bicyklov má odomknutých) a ak tomu nič z uvedených dôvodov nebráni, 
bicykel je odomknutý. O tomto stave je informovaný na displeji stojanu. 
 
Podmienky ako aj ceny za kartu je možné nastaviť v systéme ešte pred spustením služby. 
Štandardne sa karta vydáva na vyžiadanie registrovaným užívateľom za poplatok 5€. 



Nahlásenie straty karty alebo jeho odcudzenia je užívateľ povinný nahlásiť prevádzkovateľovi 
prostredníctvom e-mailu, alebo telefonátu. 
 
Odomknutia bicykla cez čipovú kartu prepravcu / mesta: 
Užívateľ priloží kartu k vyznačenému miestu na stojane a sleduje displej. Systém zistí 
oprávnenosť (či je registrovaný, či má dostatočný počet minút, či nemá nedoplatok, či nie je 
blokovaný, koľko bicyklov má odomknutých) a ak tomu nič z uvedených dôvodov nebráni, 
bicykel je odomknutý. O tomto stave je informovaný na displeji stojanu. 
 
Pre umožnenie využívania tohto spôsobu odomykania bicykla, je potrebná spolupráca tretej 
strany (prepravcu / mesta ktorý kartu vydáva) a prepojenie užívateľskej databázy. 
 
Odomknutie bicykla cez mobilnú aplikáciu Zelený bicykel: 
Užívateľ po stiahnutí aplikácie do mobilu (iOS, Android) a prihlásení / registrácii, nasmeruje 
fotoaparát na QR kód bicykla a požiada o odomknutie. Systém zistí oprávnenosť (či má 
dostatočný počet minút, či nemá nedoplatok, či nie je blokovaný, koľko bicyklov má 
odomknutých) a ak tomu nič z uvedených dôvodov nebráni, bicykel je odomknutý. O tomto 
stave je informovaný na displeji svojho telefónu. 
 
Cez aplikáciu si môže zakúpiť program s voľnými minútami, pričom úhradu vykoná cez 
zabezpečenú platobnú bránu GoPay na ktorú je presmerovaný v okamihu výberu spôsobu 
platby (platobnou kartou, internetbankingom). Programy s nižším počtom minút je možné 
uhradiť aj prostredníctvom zaslania preddefinovanej spoplatnenej SMS. 
 
Výška spoplatnenia za programy ako i počet voľných minút je možné nastaviť v systéme ešte 
pred spustením služby. Štandardne prednastavený poplatok je 1.90€ za program s 250 
voľnými minútami, 5.90€ s 1.000 voľnými minútami a 39.90€ s 20.000 voľnými minútami, 
s platnosťou 365 dní. Pri prvých dvoch spomínaných programoch je platnosť 30 dní, 
s automatickou obnovou. 
 
Mobilná aplikácia je v piatich jazykových mutáciách: SK, CZ, EN, DE, HU. 
 
Počet bicyklov v stojanoch a zoznam stojanov je dostupný nielen cez webové rozhranie 
používateľa ale aj priamo na stránke prevádzkovateľa bez potreby prihlásenia. 
 
Odomknutie bicykla cez webové rozhranie: 
Užívateľ sa prihlási na stránke prevádzkovateľa do svojho účtu zadaním telefónneho čísla 
a hesla. V prípade ak sa jedná o prvé prihlásenie je vyzvaný o súhlas Všeobecných 
obchodných podmienok a GDPR. Po odsúhlasení a potvrdení spätným SMS kódom môže 
požiadať o odomknutie bicykla zo stojanu. 
 
Cez webové rozhranie si môže zakúpiť program s voľnými minútami, pričom úhradu vykoná 
cez zabezpečenú platobnú bránu GoPay na ktorú je presmerovaný v okamihu výberu 
spôsobu platby (platobnou kartou, internetbankingom). Programy s nižším počtom minút je 
možné uhradiť aj prostredníctvom zaslania preddefinovanej spoplatnenej SMS. 
 



Výška spoplatnenia za programy ako i počet voľných minút je možné nastaviť v systéme ešte 
pred spustením služby. Štandardne prednastavený poplatok je 1.90€ za program s 250 
voľnými minútami, 5.90€ s 1.000 voľnými minútami a 39.90€ s 20.000 voľnými minútami, 
s platnosťou 365 dní. Pri prvých dvoch spomínaných programoch je platnosť 30 dní, 
s automatickou obnovou. 
 
Webové rozhranie je v piatich jazykových mutáciách: SK, CZ, EN, DE, HU.  
 
Počet bicyklov v stojanoch a zoznam stojanov je dostupný nielen cez webové rozhranie 
používateľa ale aj priamo na stránke prevádzkovateľa bez potreby prihlásenia. 
 
Jeden užívateľ si môže vypožičať na jeden účet maximálne dva bicykle. 
 

UKONČENIE VÝPOŽIČKY BICYKLA 
 

Bicykel stačí po jazde zasunúť do voľného priečinku v ktoromkoľvek stojane. Systém zistí aký 
bicykel, kto a kam ho odparkoval a o úspešnom vrátení informuje užívateľa prostredníctvom 
displeja stojanu, resp. v prípade nainštalovanej mobilnej aplikácie zároveň aj formou push 
notifikácie. 
 

NAHLASOVANIE PORÚCH 
 

Užívateľ môže poruchu nahlásiť viacerými spôsobmi: telefonickým kontaktom ktorý je 
uvedený na každom stojane, e-mailom, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.  
 

MONITOROVACÍ SYSTÉM 
 
Monitorovací systém dohliada na aktivitu 24 hodín denne: 

- stav stojanov (aktívnosť, aktuálny počet dostupných bicyklov, aktuálny počet 
dostupných voľných miest na odparkovanie, počet blokovaných bicyklov), 

- stav bicyklov (aktivita, aktuálny počet v teréne, ich súčasnú polohu) 
- evidencia užívateľov služby (ich aktivitu, čas výpožičky, dĺžku výpožičky, miesto 

vypožičania a vrátenia, číslo bicykla, predplatený typ služby, voľný počet minút). 
 
Systém umožňuje nastaviť e-mailové a SMS notifikácie pre rôzne príležitosti (výpadok 
stojanu, plný stojan, prázdny stojan, jeden bicykel do zaplnenia stojanu, posledný dostupný 
bicykel v stojane, blokovaný bicykel v stojane z dôvodu poškodenia / nahlásenia poruchy 
a iné). Spôsoby hlásení a okolnosti za akých sa má hlásenie zaslať je možné nastaviť 
prevádzkovateľom priamo v systéme aj počas aktívnej prevádzky. 
 

ZABEZPEČENIE 
 

- prihlasovanie užívateľa do webového rozhrania: telefónne číslo a heslo, 
- prihlasovanie užívateľa do mobilnej aplikácie: telefónne číslo a heslo, 
- prihlasovanie prevádzkovateľa do monitorovacieho systému: meno a heslo,  
- komunikácia medzi užívateľom a serverom: HTTPS, SSL, 
- dáta prenášané medzi infopanelom (stojanom) a serverom: HTTPS 



- bezpečnosť dát: poskytovateľ hostingových služieb Websupport.sk (HTTPS, SSL), 
- bezpečnosť online platieb: prevádzkovateľ GoPay (PCI DSS Level 1, 256bit SSL) 
- bezpečnosť SMS platieb: prevádzkovateľ platby mobilom, operátori (HTTPS). 

 
PRVÉ SPUSTENIE SYTÉMU 

 
Prvému ostrému spusteniu systému predchádza doprava na miesto určenia inštalácia a 
skúšobná prevádzka, počas ktorej je potrebné nastaviť ceny programov, webové rozhranie a 
práva pre jednotlivých pracovníkov. Po úspešnej skúšobnej prevádzke bude zaškolený 
personál prevádzkovateľa.  



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA BICYKLA + FOTO 
 
 

Konštrukcia: 
- pevná hliníková konštrukcia 
- bicykel mestského typu (viď foto) 
- 26“ kolesá 
- dvojstenné ráfiky s pneumatikami proti prerazeniu, preseknutiu (viď foto) 
- 3 stupňová prehadzovačka Shimano Nexus  (viď foto) 
- predná bubnová brzda s dynamom Shimano Dynamo Hub  (viď foto) 
- zadná nášľapná brzda (viď foto) 
- odolnosť voči poveternostným podmienkam 
- zvýšená odolnosť voči vandalizmu 
- bezpečnostné skrutky 
- hmotnosť 18kg 

 
Bezpečnostné prvky: 

- predné a zadné odrazové sklíčka (viď foto) 
- predné a zadné LED osvetlenie (viď foto) 
- odrazové sklíčka na pedáloch (viď foto) 
- zvonček (viď foto) 
- predný blatník plný s priestorom na reklamu (viď foto) 
- zadný blatník plný s priestorom pre reklamu  (viď foto) 
- nosnosť 90kg 

 
Komfort: 

- kovový stojan (viď foto) 
- predný košík (viď foto) 
- výškovo nastaviteľné (viď foto) nepremokavé sedadlo s ochranou proti krádeži 
- mechanický zámok pre uzamknutie bicykla napr. počas nákupu (viď foto) 
- kryt reťaze (viď foto) 

 
Elektronika: 

- GPS lokalizátor na sledovanie polohy bicykla v systéme (zabudovaný v ráme) 
 
Farebné prevedenie: 

- zelená farba (viď foto) 
  



 
 

 



 



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA STOJANU + FOTO 
 
 

Konštrukcia: 
- pevná kovová, spojená s podkladom pomocou kotviacich skrutiek (viď nákres) 
- odolná voči poveternostným podmienkam 
- zabezpečená proti nevyžiadanej manipulácii 
- 10 parkovacích miest s možnosťou modifikácie (pridávania / odoberania) (viď nákres) 

 
Komfort: 

- jednoduchá obsluha  
- informačný displej  (viď foto), mapa stojanov, inštrukcie v troch jazykových mutáciách 

(SK, EN, HU) a kontakt na hot linku 
- výpožička bicykla jednoduchým vytiahnutím zo stojanu 
- ukončenie výpožičky bicykla jednoduchým zasunutím do stojanu 

 
Elektronika: 

- informačný displej zobrazujúci aktuálny stav počtu bicyklov v stojane (viď foto) 
- čítačka kariet pracujúca na frekvencii 125kHz, 134kHz, 13.56MHz, so štandardom ISO: 

18092, 15693, 14443A, 14443B, podporujúca viaceré typy (karta mesta, čipová karta 
dopravcu,...) (viď foto) 

- 10 elektromagnetických zámkov (viď nákres) s ochranou proti vylomeniu až 700kg 
- kamerové zabezpečenie s nočným videním v HD kvalite, WiFi prenosom 
- napájanie: el. sieť, akumulátor, alebo solárny systém; spôsob napojenia bude zvolený 

po obhliadke jednotlivých stanovíšť 
 
Komunikácia: 

- dáta prenášané medzi infopanelom (stojanom) a serverom zabezpečené protokolom 
HTTPS po úspešnej autenfitikácii 

- elektronické platby zabezpečené cez GoPay štandardom PCI DSS Level 1, 256bit SSL 
 
Farebné prevedenie: 

- zelená / čierna 



 
Stojan (vzorka na 1 bicykel) prezentovaný na výstave Innovation Day 2018 Bratislava 
 

 
Náhľad na displej stojanu prezentovaného na výstave Innovation Day 2018 Bratislava 



 

 
Nákres stojanu pre s desiatimi parkovacími miestami 
 

 
Pohľad zpredu na stojan s desiatimi parkovacími miestami so spôsobom ukotvenia 
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Obdĺžnik


