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Názov pracoviska, na ktorom bol projekt riešený 

1. Statos 

2.       

3.       

4.       

5.       

 

Názov a štát zahraničného pracoviska, ktoré spolupracovalo pri riešení 

1.       

2.       

3.       

 

Udelené patenty/podané patentové prihlášky, vynálezy alebo úžitkové vzory, ktoré sú 
výsledkami projektu 

1. pripravuje sa úžitkový vzor 

2.       

3.       

 

Najvýznamnejšie publikácie (knihy, články, prednášky, správy a pod.) zhrňujúce 
výsledky projektu – uveďte aj publikácie prijaté do tlače 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

Uplatnenie výsledkov projektu 

výrobok bude prihlásený do kategorizácie zdravotných pomôcok MZ SR v 1Q 2013 
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CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Cieľom projektu bolo vyvynúť univerzálny invalidný vozík a pripraviť technické a organizačné 
podmienky k sériovej výrobe. Tieto hlavné ciele sme naplnili a výsledkom vývoja je invalidný 
vozík, ktorý spĺňa požadované charakteristiky. Je polohovateľný v sede a v opierke, náklon 
kolies sa dá ľahko a rýchlo prestaviť zo štandardnej pozície na športovú. Jeho váha je 15kg, 
čo zaraďuje tento vozík medzi ľahké vozíky. Tiež sa pripravila výrobná dokumentácia 
k sériovej výrobe a stabilizovali sa dodávatelia komponentov (hlavne plastových dielov 
a kolies).V súčasnosti sa ešte pripravuje dokumentácia potrebná pre registráciu úžitkového 
vzoru na Úrade priemyselného vlastníctva a tiež podklady pre zaradenie do kategorizácie 
zdravotných pomôcok na MZ SR. Budeme tak prvý slovenský výrobca invalidného vozíka 
zaradený v takejto kategorizácii. 100% invalidných vozíkov na Slovensko je dovážaných zo 
zahraničia. V rámci projekt usme vytvorili 1 pracovné miesto naviac ako bolo v pláne  

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

The target of project is developt wheelchair and prepare technical and organisation conditions 
for serial production. This targets was fulfil and the result of development is wheelchair, which 
fit with requested conditions. Seat and backrest are adjustable, wheels can be very easy and 
quick set up for standard to sport adjustment. The weight is up to 15kg and this is 
„lightweight“ category of wheelchairs. Also was prepare production documentation for serial 
production and was established good relations with suppliers (mostly for plastic parts and 
wheels). Now is preparing documentation for registration of Patent Office and also 
documentation for registration to list of hendicaps equipments in MZ SR. We will be the first 
slovak producer of wheelchair in this list. 100% of all wheelchairs  in Slovakia are imported. 
During this project was created 1 working place.  
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Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v záverečnej karte sú pravdivé a úplné 
a súhlasím s ich zverejnením. 

 
 
 
 

Zodpovedný riešiteľ 
 

Ing.Ján Benda 

Štatutárny zástupca príjemcu 
 

Ing.Igor Baranec 

V Bratislave 28.12.2012 V Bratislave 28.12.2012 
 
 
 
 
 
..................................................... 
    podpis zodpovedného riešiteľa 

 
 
 
 
 
..................................................... 
podpis štatutárneho zástupcu príjemcu 

 


