INFORMÁCIE O VYSTAVOVATEĽOVI NA PODUJATÍ
TECH INNO DAY
2017
Údaje o študentskom tíme
Ateliér A7
Názov študentského tímu
Názov vysokej školy/univerzity (ak sú študenti
STU
v tíme z rôznych VŠ, prosím uveďte všetky)
Fakulta Architektúry
Pracovisko vysokej školy (fakulta a katedra)
Architektúra
Študijný program
Web stránka (ak je vytvorená)
https://www.facebook.com/atelierA7fastu/
Kontaktné údaje
Ing. arch. Tomáš Tholt, doktorand
Kontaktná osoba – meno a funkcia
0908 640 780
Telefónne číslo
tomi.tholt@gmail.com
Email
Námestie slobody 19, Bratislava
Kontaktná adresa
Identifikácia a inovatívnosť produktu/myšlienky
Popis produktu/myšlienky (aký problém rieši)

Výskum a výučba experimentálnej (digitálnej)
architektúry. Riešili viacero projektov:
- Pavilón virtuálnej a rozšírenej reality,
- Virtuálne dunajské nábrežia,
- aktuálne pracujeme na zadaní Rybného
námestia ,
- v spolupráci s o.z. rese arch sme realizovali
niekoľko experimentálne-výskumných
sympózií zameraných na robotickú fabrikáciu
v architektúre (použitie robotického ramena
KUKA pre rôzne materiálové architektonické
experimenty)

Snažíme sa aplikovať najnovšie trendy
a technológie (pokročilé digitálne procesy
návrhu, VR, využívané pri navrhovaní
a tvorbe konceptu architektúry v procese
výskumu a vyučovania
Architektúra, dizajn, umenie
V akých odvetviach je produkt využiteľný?
Je dané riešenie chránené právami duševného nie
vlastníctva? (ak áno, uviesť druh duševného
vlastníctva a komu patrí)
Štádium vývoja produktu (prototyp, beta verzia,
?
hotový produkt, ...)
Téma je na FA spracovávaná dlhodobo,
Ako dlho pracujete na vývoji produktu?
prostredníctvom výskumných
a doktorandských prác a projektov,
a študentských projektov v rámci vyučovania
V čom je riešenie unikátne/inovatívne?

Vyplnením a zaslaním tohto formulára účastník udeľuje súhlas organizátorovi a spoluorganizátorom podujatia na zaradenie do databázy inovatívnych
technických podnikateľských a študentských tímov pre potreby organizácie podujatia TECH INNO DAY 2017, s jeho uverejnením na internetovej stránke, s
oslovením za účelom ponuky investície do podnikania a zároveň so spracovaním a použitím osobných údajov.

INFORMÁCIE O VYSTAVOVATEĽOVI NA PODUJATÍ
TECH INNO DAY
2017
Tím v zložení profesor Vladimír Šimkovič,
Aký počet ľudí pracuje na danom projekte?
odborný asistent Martin Uhrík, doktorandi
Roman Hajtmánek, Richard Kilo, Tatiana
Vozárová, Viliam Zajíček, Robert Löffler,
Tomáš Tholt
?
Máte pre produkt platiacich zákazníkov?
Podnikanie a analýza trhu
Uvažujete nad založením vlastnej firmy?
Ak áno, aký geografický trh by ste chceli osloviť?
Špecifikujte svoju konkurenciu, či už priamu,
nepriamu alebo budúcu a ich pozíciu na trhu.
Popíšte, kto je alebo
zákazník/odberateľ

bude

Váš

Podobné inštitúty (zamerania štúdia) na
rôznych školách architektúry v strednej
Európe
cieľový ?

Financovanie
Štádium financovania (seed, start-up, expanzia, ...)
Akým spôsobom je v súčasnosti zabezpečené
financovanie (vlastné finančné prostriedky, cudzie
zdroje – investor, úver, ...)
Ak hľadáte investora, aká je celková potrebná
suma investície (cudzieho kapitálu) a na aký účel
by bola použitá?

?
Financovanie cez rozpočet FA STU, granty
Všetky získané prostriedky sú využité na
výskum a vývoj

Vyplnením a zaslaním tohto formulára účastník udeľuje súhlas organizátorovi a spoluorganizátorom podujatia na zaradenie do databázy inovatívnych
technických podnikateľských a študentských tímov pre potreby organizácie podujatia TECH INNO DAY 2017, s jeho uverejnením na internetovej stránke, s
oslovením za účelom ponuky investície do podnikania a zároveň so spracovaním a použitím osobných údajov.

