INFORMÁCIE O VYSTAVOVATEĽOVI NA PODUJATÍ
TECH INNO DAY
2017
Údaje o študentskom tíme
Názov projektu: Komfort dôchodcov
Názov študentského tímu
a pasažierov so zdravotným postihnutím
v automobile
Názov vysokej školy/univerzity (ak sú študenti
STUBA
v tíme z rôznych VŠ, prosím uveďte všetky)
SjF – Ústav dopravnej techniky
Pracovisko vysokej školy (fakulta a katedra)
a konštruovania (ÚDTK)
Cestné motorové vozidlá
Študijný program
Web stránka (ak je vytvorená)
Kontaktné údaje
Ing. Michael Paštéka – konštruktér
Kontaktná osoba – meno a funkcia
mechanizmu, teamleader
0904 008 028
Telefónne číslo
m.pasteka@gmail.com
Email
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava
Kontaktná adresa
Identifikácia a inovatívnosť produktu/myšlienky
Popis produktu/myšlienky (aký problém rieši)

Špeciálne sedadlo do malého mestského
vozidla. Uľahčuje prístup do vozidla seniorom
a imobilným pasažierom.
Je to tzv. neviditeľný systém.
V čom je riešenie unikátne/inovatívne?
Automotive
V akých odvetviach je produkt využiteľný?
Je dané riešenie chránené právami duševného v procese
vlastníctva? (ak áno, uviesť druh duševného
vlastníctva a komu patrí)
Štádium vývoja produktu (prototyp, beta verzia,
prototyp
hotový produkt, ...)
18 mesiacov
Ako dlho pracujete na vývoji produktu?
cca 5-6
Aký počet ľudí pracuje na danom projekte?
zatiaľ nie
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 bude Váš cieľový
zákazník/odberateľ
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

áno
global
automobilky

seed
finančná podpora pomocou výhry v nadácii
VW + podpora súkromnej firmy.
zatiaľ nehľadáme. Ak k tomu príde tak
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podpora investora by mala byť finančná na
suma investície (cudzieho kapitálu) a na aký účel
výskum, testovanie a tak isto nefinančná
by bola použitá?
podpora investora v presadení sa vo veľkých
automobilkách.
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