
 

  

Ičo: 36485195 
IČDph: SK2021727829 
 

 

Kežmarok, 28.3.2020 
 
VEC:  Ponuka automatického počítadla
 
Na základe mimoriadného nariadenia
maximálny počet ľudí na 1 prevádzke 
 
Popis ponúkanej základnej služby:

Online sledovanie počtu aktívnych nákupných koší
v aktuálnom čase. Sledovanie počtu 
v aktuálnom čase. Slúži pre Vašu ochranu
a porušením nariadenia. Spätná štatistika podľ č

Ponúkame zobrazenie a archívovanie online údajov:
-  aktuálny počet zákazníkov v
- celkový počet zákazníkov za deň
- aktuálny počet voľných miest pre vstup

 
Ponuka obsahuje: 

- Snímač s pripojením online bez nutnosti zastavenia pohybu nakupujúceho (ukážka)
- RFID čipy na označenie košíkov a
- Online aktuálnu štatistiku ľudí na prevádzke pre okamžité potreby rozhodovania
- Archiváciu týchto hodnôt pre potreby
- Možnosť implementácie do Vašich webstránok

 
Možnosti doplnenia k automatickému poč

- Kamera s video záznamom 
- TV stream na internet z vášho vchodu s
- Termokamera na snímanie teploty
- Ďalšie doplnky na vylepšenie imidžu Vašej starostlivosti o
- Zobrazovacie jednotky na vstup povolený/zakázaný (plná prevádzka, vysoká teplota

vstupov) 
- Zriadenie prenosu obrazu alebo údajov 

 
Cena prenájmu: 

Naša cena 50,- EUR bez DPH / deň
(Naša ponuka Vám ušetrí Vaše náklady:  Cena ľudskej práce 3
 

Bankové spojenie: VUB Kežmarok             2545627355/0200
      Iban: SK78 0200 0000 0025 4562 7355

VIDEOCOM  Štancel s.r.o. 
Hlavné nám. 37, 060 01 Kežmarok 
Tel: +421 903 906 066; +421 904 933 850 
E-mail: info@videocom.sk 
Web: www.videocom.sk  
          www.liski.sk , www.microgate.sk , 
         www.raceresult.sk , www.sportovci.sk 

      

Strana 1 z 1 

Vážený p. riaditeľ
vedúci predajne 

čítadla zákazníkov v obchodných priestoroch 

nariadenia vlády SR zo dňa 28. Marca 2020 
prevádzke je stanovené na 25m2 plochy prevádzky = 1 zákazní

služby: 
čtu aktívnych nákupných košíkov na Vašej prevádzke 

počtu a zobrazenie počtu aktívnych nakupujúcich na prevádzke 
Slúži pre Vašu ochranu pomocou nami spravovanej databázy pred kontrolou

tatistika podľa zvoleného časového horizontu. 
archívovanie online údajov: 

čet zákazníkov v obchodných priestoroch,  
čet zákazníkov za deň, ktorý vstúpili do obchodných priestorov, 

miest pre vstup  

online bez nutnosti zastavenia pohybu nakupujúceho (ukážka)
č čenie košíkov a nákupných vozíkov (koľko košíkov = toľko č

ľudí na prevádzke pre okamžité potreby rozhodovania
Archiváciu týchto hodnôt pre potreby dokladovania v prípade kontroly. 

ť implementácie do Vašich webstránok 

automatickému počítadlu: 

vášho vchodu s dátami o počte ľudí na prevádzke 
na snímanie teploty odporúčanie na ochranu pred koronavírom (odchýlka

Ďalšie doplnky na vylepšenie imidžu Vašej starostlivosti o nakupujúcich 
Zobrazovacie jednotky na vstup povolený/zakázaný (plná prevádzka, vysoká teplota

zu alebo údajov na internet 

EUR bez DPH / deň prevádzky 
ľudskej práce 3€ /h x 12 hodín= 36€ + odvody 38% + 4 % garančný fond +20% daň

S pozdravom Ing. Šimon Štancel

2545627355/0200 
Iban: SK78 0200 0000 0025 4562 7355 

 

www.sportovci.sk  

 

Vážený p. riaditeľka / riaditeľ 

 

  

zákazník. 

 (1 človek=1 košík) 
čtu aktívnych nakupujúcich na prevádzke 

pomocou nami spravovanej databázy pred kontrolou 

 

online bez nutnosti zastavenia pohybu nakupujúceho (ukážka) 
ľko košíkov = toľko čipov) 

ľudí na prevádzke pre okamžité potreby rozhodovania 

pred koronavírom (odchýlka+- 0,3 °C ) 

Zobrazovacie jednotky na vstup povolený/zakázaný (plná prevádzka, vysoká teplota, počet voľných 

čný fond +20% daň = 61,34€ ) 

pozdravom Ing. Šimon Štancel 


