
  
 

„Variabilná boccia rampa pre športovcov s ŤZP - 2“ 

 
Ondrej Bašták-Ďurán BASHTO SPORTS 
realizuje dopytovo-orientovaný projekt  
 
Operačný program:  Ľudské zdroje 
Kód výzvy:  OP ĽZ DOP2017/4.1.2/02 
Kód projektu:  312041X587 
Názov projektu:  Variabilná boccia rampa pre športovcov s ŤZP - 2 
Realizácia projektu: 11.2020 – 10.2021 
Rozpočet projektu: 109 840,16 € 
Spolufinancovanie: 10 % 
Cieľová skupina: osoby so zdravotným postihnutím 
 
Ciele projektu: Cieľom nášho projektu je vývoj a výroba športového zariadenia - variabilnej boccia 

rampy - tzv. skladačky. Boccia je paralympijský šport určený ľuďom s tým 
najťažším telesným postihnutím. Boccia rampa slúži hráčovi na udelenie rýchlosti a 
smeru boccia lôpt. V súčasnosti ponúkame zákazníkom 6 druhov boccia rámp. 
Ponuku chceme rozšíriť o 7-mu boccia rampu, ktorú si zákazník vyskladá sám z 
rôznych komponentov rôzneho tvaru, prevedenia, materiálov a dizajnu. 

 
Aktivity projektu: Podaktivita 1 - Výskum a vývoj nových/inovovaných zariadení určených na 

sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti. 
Časový harmonogram aktivity: Podaktivita bude realizovaná prvý až desiaty mesiac 
realizácie. Žiadateľ bude pri výbere vhodnej technológie a spôsobu výroby 
finálneho produktu priebežne spolupracovať s tromi reprezentatívnymi 
organizáciami.  
 
Podaktivita 2 - Výroba vzorky a pilotné odskúšanie cieľovou skupinou  
Časový harmonogram aktivity: Podaktivita bude realizovaná počas jedenásteho 
mesiaca  
Žiadateľ bude pri výrobe vzorky finálneho produktu priebežne spolupracovať s 
reprezentatívnymi organizáciami. Máme prisľúbenú spoluprácu organizácií a 
športových klubov Boccia ZOM Prešov, OMD Farfalletta Žilina, OZ M.A.J. 
Košice. Jednáme aj s inými subjektami. 
 
Podaktivita 3 - Prezentácia na domácom trhu  
Cieľ podaktivity: Prezentácia finálnej verzie variabilnej boccia rampy pre osoby s 
ŤZP na domácom aj zahraničnom trhu formou:- web stránka/podstránka o výrobku 
(www.bashtosports.com/variable)- minimálne 1x účasť na výstave alebo 
zorganizovanie minimálne 1 informačného seminára s účasťou minimálne 3 
reprezentatívnych organizácií za účelom prezentácie výrobku. 
 
Riadenie projektu 
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Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 
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