
 
 

 

 
 
Prvé fotky boccia rampy BASHTO Variable na svete 
 
 
Tak ako kozmická sonda Perseverance prináša jedinečné video zábery povrchu planéty Mars, ktoré žiadny 
človek nikdy predtým nevidel, my vám prinášame podobný unikát. Po rok trvajúcom technickom 
a dizajnérskom vývoji tímu BASHTO SPORTS vám ponúkame prvé fotografie boccia rampy BASHTO Variable na 
svete...  
 
Ešte pred pár dňami ju nikto nevidel. Nikto sa jej nemohol dotknúť. Nikto si ju nemohol vyskúšať. Nikto ju 
nemohol vlastniť. Ale to sa teraz mení. Boccia rampa BASHTO Variable mala svoju premiéru len nedávno 
(18.9.2021) v športovom boccia klube OMD Farfalletta Žilina a o 2 dni neskôr aj v ŠK Boccia ZOM Prešov.   
 
Účastníkmi prezentácií, ktorí rampu testovali, boli slovenskí hráči boccie a ich športoví asistenti. Z ich vyjadrení 
vyberáme: 
 
Boris Klohna, predseda ZOM Prešov, hráč boccie kategórie BC3 a viacnásobný Majster Slovenska, povedal: „Ide 
o revolučný koncept boccia rampy. Výborná stabilita, jednoduché skladanie a množstvo variácií komponentov 
na výber... Nič podobné na svete neexistuje. Po uvedení rampy na trh si ju určite kúpim.“   
 
Ľuboslava Figurová, predsedníčka OMD Farfalletta Žilina, športová asistentka hráčov boccie kategórie BC3, 
povedala: „Kvalita hry a úspech v boccii do veľkej miery záleží aj od kvality a dostupnosti športových pomôcok, 
hlavne pri kategórii BC3. Rampa BASHTO Variable kritérium dostupnosti, funkcionality, jednoduchej 
manipulácie a originálneho funkčného dizajnu spĺňa. Keď to bude možné, chceme ju kúpiť aj pre náš športový 
klub.“ 
  
Vývojári z BASHTO SPORTS predpokladajú uvedenie boccia rampy BASHTO Variable na trh už začiatkom budúceho 
roka. V tomto termíne bude spustený aj online 3D konfigurátor. Ide o internetovú aplikácia, cez ktorú si budete 
môcť z ktorejkoľvek časti sveta na svojom počítači a z pohodlia domova vyklikávaním možností vyberať materiál, 
tvar, technológie aj farby pre každú časť rampy osobitne. S vygravírovaným vašim menom, logom vášho klubu, 
alebo vlajkou vašej krajiny. Zároveň budete vidieť celú zostavu rampy vo vybranom prevedení v 3D zobrazení 
s 360 stupňovým otáčaním a s cenovkou...  
 
Chcete ju vidieť? Chcete ju spoznať? Chcete si ju vyklikať? Už čoskoro... U vás doma... Vo vašej obývačke... Na 
vašom počítači...  
 
Pripájame pre vás aj zopár fotografií z prezentácií ako ochutnávku.  

 
Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu z Operačného programu ľudské 
zdroje spravovaného Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Viac info 
o projekte nájdete v prílohe nižšie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

„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 regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk , www.employment.gov.sk 
 


