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Novinky zo sveta 

ŠKODA Auto 
       

ŠKODA trikrát víťazí v prestížnej britskej Auto Express Awards 2016 

 
ŠKODA opäť výrazne zabodovala v prestížnom výročnom zápolení 
Auto Express Awards vo Veľkej Británii. Model ŠKODA SUPERB si 
odniesol hneď dve najvyššie ocenenia - karosársky variant liftback 
získal titul Rodinné auto roka, ŠKODA SUPERB COMBI si z 
prestížnej ankety odnáša titul pre najlepšie kombi.  
Trio víťazstiev zavŕšil model ŠKODA CITIGO, ktorý zvíťazil v 
kategórii mestských automobilov už po piatykrát po sebe.  
 
 
 

 
ŠKODA AUTO zriadi novú perspektívnu oblasť „Digitalizácie“ 

 
ŠKODA AUTO rozširuje svoju organizáciu o novú oblasť Digitalizácie. 
Digitalizácia je považovaná za kľúčovú myšlienku nedávno 
avízovanej Stratégie 2025 spoločnosti ŠKODA AUTO.  
 

 
 
 
 

ŠKODA uviedla limitovanú edíciu modelov Tour de France 
 

Pri príležitosti 103. ročníka legendárnej Tour de France uviedla ŠKODA na slovenský trh limitovanú 
edíciu Tour de France s extra športovou výbavou pre modely FABIA, RAPID a RAPID Spaceback. 
ŠKODA je oficiálnym partnerom Tour de France už 13 rokov. Priaznivci cyklistiky mali jedinečnú 
šancu zdolať časť slávnych pretekov na cyklotrenažéri počas ŠKODA GREEN ROADSHOW 2016 
vo viacerých slovenských mestách.  
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Cyklistika je jedným z pilierov sponzoringovej stratégie 
spoločnosti ŠKODA AUTO. Okrem iného je už od roku 2004 
oficiálnym partnerom legendárnej Tour de France.  ŠKODA AUTO 
dlhodobo podporuje cyklistiku aj na Slovensku. Je partnerom 

prestížnych cyklistických pretekov 
Okolo Slovenska a od roku 2015 
aj novým partnerom najväčšej 
cyklistickej charitatívnej akcie na 
Slovensku – Parasport24 Tour. 

Okrem toho z pozície generálneho partnera podporuje už tretí rok aj sériu najvýznamnejších 
pretekov horských bicyklov na Slovensku ŠKODA BIKE OPEN TOUR. Bližšie informácie nájdu 
fanúšikovia na stránke www.skoda-bike-open-tour.sk, kde sa môžu na preteky série aj 
registrovať. 
 
 

Slováci bodovali v medzinárodnom finále súťaže ŠKODA Challenge 2016 
 

 
 
Slovenskí servisní pracovníci patria medzi najlepších. 
V šiestom ročníku medzinárodnej vedomostnej súťaže 
ŠKODA Challenge získali Slováci hneď dve ocenenia. 
V tvrdej konkurencii bojovalo v Prahe a v Mladej Boleslavi 
o stupne víťazov celkovo 165 účastníkov z 30 krajín.  
 

 
 
 
 

Pred 80 rokmi absolvovala ŠKODA RAPID veľkolepú cestu okolo sveta 
 
 

1. augusta 2016 uplynulo presne 80 rokov od chvíle, kedy 
ŠKODA RAPID dokončila diaľkovú jazdu okolo sveta (27 700 
km). Na 97-dňovej ceste prešli cestovatelia Břetislav Jan 
Procházka a Jindřich Kubias v priemere 630 kilometrov denne. 
Po lodnej preprave cez Kaspické more nasledoval presun 
Iránom. Trasu z pakistanskej Kvéty do Bombaja zvládli nonstop 
jazdou za tri dni a stihli tak trajekt na Srí Lanku. Po prejazde 
Malajziou a Singapurom viedla ďalšia plavba cez Hongkong a 
Šanghaj až do japonského Kóbe. Následne cez Honolulu dvojica 
doplávala do San Francisca. Potom ŠKODA RAPID dobyla Big 
Apple. 5 300 kilometrov dlhú jazdu do New Yorku absolvovala za 
100 hodín a 55 minút, čím o viac ako deväť hodín prekonala 
doteraz platný rýchlostný rekord. Posledná etapa viedla z 
francúzskeho Cherbourgu cez Paríž a Norimberg späť do Prahy.  
 

 
 
 
 
 
 



 
„TOPKY“ v značke ŠKODA 

 
 

 
Za vaše staré auto od nás dostanete výkupné! 
Rozlúčte sa so svojím starým autom, privezte ho k nám a my 
ho od vás odkúpime. Vyberte si z našej ponuky a odvezte sa 
domov v novom, spoľahlivom a výkonnom. Ak si vyberiete 
modely ŠKODA Rapid, Rapid Spaceback alebo Yeti, výkupné 
navýšime o ďalších 800 eur! Vaše nové auto na vás čaká u 
vášho najbližšieho predajcu ŠKODA. 
 
Limitovaná edícia ScoutLine 
Sebavedomie, to nie sú nadštandardné výkony. Spočíva v 
zachovaní štandardu, na aký ste zvyknutý, aj v tých najťažších 
podmienkach. Aj o tom sú modely Fabia Combi a Rapid 
Spaceback z limitovanej edície ScoutLine.  
 
 
 
Servis na 4 roky len za 99 € 
Vyberte sa na bezstarostnú jazdu a my sa vám postaráme o 
servis na celé 4 roky len za 99 eur! K tomu Financovanie na 
jednotku a štvorročnú záruku. 
 
 
 

Akčné modely JOY 
Spravte si radosť a príďte si po akčný model z novej série 
ŠKODA JOY. Vaša nová ŠKODA Fabia, Rapid, Rapid Spaceback, 
Yeti alebo Octavia vo výbave JOY vás poteší skutočne 
atraktívnou výbavou.  
 
 
 

Financovanie na jednotku 
Využite naše detsky jednoduché financovanie a nové vozidlo 
ŠKODA môže byť vaše. Mesačne zaplatíte iba 1% z jeho ceny. 
 
 
 
 
 
Nové modely Monte Carlo 
Spoznajte nových členov rodiny so športovým rodokmeňom a 
odkazom legendárnej rally v Monte Carle. ŠKODA Citigo, Fabia, 
Yeti, Rapid a Rapid Spaceback vo vás prebudia dušu pretekára. 
 
 
 

 
 

Pripomíname, že držitelia preukazu ZŤP majú na uvedené vozidlá zľavu 7%. 
 



 
Legislatívne okienko 

 
 
 
 

V príspevkoch na kompenzáciu nastane zmena 

Na Slovensku žije takmer pol milióna ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Viac ako 170-
tisíc dostáva jeden z trinástich peňažných príspevkoch na zmiernenie alebo prekonanie dôsledku 
znevýhodnenia. Jeden z nich čaká od januára zmena. 

Každý, kto chce o niektorý druh príspevku žiadať, musí byť 
vlastníkom preukazu osoby s ŤZP, t.z. že jeho zdravotné 
postihnutie má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, 
pričom funkčná porucha je nedostatok telesných, 
zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý 
z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného 
postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. V prípade 
parkovacieho preukazu musí spĺňať podmienku, že je 
odkázaný na individuálnu prepravu autom alebo má 
praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí. 
Najviac príspevkov poberajú ľudia na hygienu, ďalej na 
prevádzku auta, príspevok na opatrovanie atď. A práve 
v tom poslednom spomenutom by mali nastať zmeny. 

Cieľom navrhovaných zmien je potreba zvýšiť príjem poberateľov príspevku na opatrovanie 
v produktívnom veku, ktorí sa starajú o ZŤP člena rodiny. 

 
 
 

Cestujete letecky? Na čo máte nárok? 

Prepravu imobilných cestujúcich upravuje vo svojom nariadení z roku 
2006 aj Európsky parlament. Cestujúci so zníženou mobilitou môžu 
požiadať o asistenčné služby, ktoré sú poskytované BEZPLATNE. 
Je však potrebné nahlásiť túto požiadavku najmenej 48 hodín pred 
samotným odletom.  
Viac: https://www.bts.aero/sluzby/asistencne-sluzby/ 
 
 

 
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa presťahoval 

 
 
Od 1. júla sa Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 
presťahoval do krásnych nových priestorov, na 6. poschodie v tej istej 
budove. Nové priestory sú plne uspôsobené a vhodné pre vozíčkarov. 
Na chodbe bude mať kanceláriu aj Národná rada občanov so 
zdravotným postihnutím, s ktorou bude Úrad spolupracovať. 
 
 

 

 

 

 



 

Pýtame sa za Vás... 
 

 
Ako žiadať o osobný príspevok na asistenciu 

 
Účelom osobnej asistencie je: 
Ø Aktivácia 
Ø Podpora sociálneho začlenenia osoby s ZŤP 
Ø Podpora jej nezávislosti 
Ø Vykonávanie  pracovných, vzdelávacích 

a voľnočasových aktivít 
Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa zoznamu 
činností, ktoré si osoba ZŤP nemôže vykonávať sama, 
počet hodín sa určuje na obdobie kalendárneho roka, 
najviac však 7300 hodín ročne. 
Osobný asistent: 
Ø Fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, má 

spôsobilosť na právne úkony 
Ø Môže vykonávať osobnú asistenciu najviac 10 hod. denne. Ak sa ZŤP osoba nachádza mimo 

svojho pobytu, toto obmedzenie neplatí 
Ø Rodinný príslušník – najviac však 4 hod. denne, na vybrané druhy činností zo zákonom 

ustanoveného zoznamu činností 
Ø Asistent vykonávajúci tlmočenie (posunková reč) – preukáže príslušnému úradu schopnosť 

komunikovať potvrdením, osvedčením alebo certifikátom 
Osobný asistent vykonáva osobnú asistenciu na základe zmluvy. 
Peňažný príspevok sa poskytne: 
Ø Osobe s ZŤP, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu podľa komplexného posudku 
Ø Osobe vo veku od 6 do 65 rokov 
Ø Ak sa osobná asistencia vykonáva pri stanovených činnostiach 
Ø Ak úrad práce vydá rozhodnutie, ktoré nadobudne právoplatnosť 

Výplata príspevku: 
Ø Nárok vzniká právoplatným rozhodnutím 
Ø Vypláca sa od 1. dňa, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzácie 
Ø Poskytuje sa za celý mesiac 
Ø Vypláca sa mesačne pozadu na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách 

osobnej asistencie za predchádzajúci mesiac 
Ø Vypláca v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet v banke patriaci FO s ZŤP 

 

 

Tešíme sa s Vami... 
 
 

Letné paraolympijské hry 
 
Letné paraolympijské hry sa začnú 
slávnostným otvorením na legendárnej 
Maracane v brazílskom Rio de 
Janeiro  7.9.2016. Slovensko bude mať na 
nich zastúpenie v deviatich z 22 športov, 
ktoré sú na programe hier. Na 
paraolympiáde máme svojich zástupcov, 
ktorých podporujeme a o ich výsledkoch 
Vás budeme informovať v najbližšom čísle.  
 



 
 

Predstavujeme Vám... 
  

 
Škoda Handy Centrum už aj v Poprade 

 
Autonova Poprad pôsobí na slovenskom trhu viac ako 20 rokov so zameraním na autorizovaný 

predaj a servis vozidiel značky ŠKODA.  
 
Zapojenie sa do projektu 
ŠKODA Handy ZŤP bolo 
nielen prirodzeným 
vývojom rozširovania 
portfólia poskytovaných 
služieb, ale najmä akýmsi 
vnútorným presvedčením o 
správnosti a výnimočnosti 
projektu pod hlavičkou značky ŠKODA zameraného na 
podporu mobility hendikepovaných osôb. Veríme, že 
túto ponuku v rámci podtatranského regiónu budeme 
môcť poskytovať plnohodnotne a prispievať tak aj 
touto cestou ku skvalitneniu života ľudí okolo nás.  

 Benefity pre zákazníkov: 
Ø povinná výbava a gumené koberce grátis pri kúpe vozidla 
Ø bezbariérový prístup, WC 
Ø odvoz/dovoz zákazníka grátis v rámci Popradu 
Ø zľavy pri kúpe nového vozidla ŠKODA + financovanie   Priemyselný areál východ   

prostredníctvom VWFS Slovensko, s.r.o.         č. 3406, 058 01 Poprad 
Ø zľava na prácu            052/451 3109 
Ø zľava na originálne náhradné diely ŠKODA        www.autonova.sk 
Ø poistenie vozidla: Allianz – Slovenská poisťovňa – Kasko 

 

 

Ako poskytnúť Prvú pomoc 
 

 
Hypoglykémia 

 
Porucha vedomia -  vzniká pri nedostatku glukózy (cukru) v krvi 
Príznaky: 
Ø trasenie, potenie, bledosť, búšenie srdca, bolesť hlavy, agresivita, dvojité videnie, závrate, 

poruchy správania, výrazná svalová slabosť  
Pomoc:   
Ø   človeku, ktorý je pri vedomí, podáme cukor, med,    

  sirup, čokoládu 
Ø   ak je v bezvedomí, medzi zuby a líce mu dáme kocku  

  cukru a opatrne ju vmasírujeme,  aby sa rozpustila 
Ø   uložíme ho do stabilizovanej polohy, sledujeme  

  dýchanie 
Ø   privoláme záchrannú pomoc 155 

 
 

 
 



Obštrukcia dýchacích ciest 
 

Dusenie sa cudzím predmetom 
Pri kompletnej nepriechodnosti nie je osoba schopná hovoriť, dýchať alebo kašľať, dusí sa, vzniká 
bezvedomie a smrť.  
Príznaky:  nepriechodné dýchacie cesty spôsobujú kašeľ, 

postihnutý ťažko dýcha, alebo čiastočne dýcha 
 
Pomoc:        
Ø ak je postihnutý pri vedomí, vyzveme ho, aby kašľal 
Ø ak nemôže kašľať, použijeme tzv. Gordonov úder: 

1. postavíme sa na bok postihnutého, donútime ho 
predklonu a pritom ho podopierame 

 2. adekvátny úder dlaňou medzi lopatky, najviac však 5x 
 3. vytiahneme cudzie predmety z ústnej dutiny 
U malých detí: 
1. dieťa dáme do predklonu na koleno a buchneme medzi lopatky   
Pomoc:  
ak údery medzi lopatky boli neúčinné: 
Ø   objímeme osobu v predklone rukami, 
Ø   zaťatú päsť oprieme o nadbruško postihnutého, medzi 

  pupok a hrudnú kosť, 
Ø   rýchlym energickým stlačením smerom k sebe a hore  

  stisneme nadbruško -  Heimlichov manéver,  
ak Heimlichov manéver nebol účinný a osoba je v bezvedomí: 
Ø   pokračujeme v prvej pomoci Heimlichovým manévrom v ľahu (1 pokus) 
Ø   potom pokračujeme oživovaním - stláčanie hrudníka a umelé dýchanie v  

  pomere 30:2 
Ø   v každom prípade voláme 155 

 
 
 
 
 

 Napísali o nás... 
 
 
 
 

Sieť ŠKODA Handy ZŤP centier sa rozrastá 
 
 

Služby programu ŠKODA Handy ZŤP ponúkajú vo svojich modernizovaných priestoroch 
autorizovaní partneri ŠKODA AUTO: IMPA Bratislava, Porsche Bratislava, Todos Bratislava, 
Autoprofit v Galante, PO CAR v Prešove, IMPA v Žiline, Auto Gábriel v Košiciach, 

Autonova v Poprade, Prvý Trenčiansky Autoservis v Trenčíne a AUTO 
SLOVÁK vo Zvolene.  
Gestor projektu, spoločnosť AV Mobilita, otvoril už aj prvý kamenný 
showroom ŠKODA Handy ZŤP v Záhorskej Bystrici. Showroom ponúka 
komplexnú prezentáciu jednotlivých centier, ich služieb a benefitov pre 
držiteľov preukazov ZŤP. Spoločnosť úzko spolupracuje s centrami, spolkami a 
združeniami zameranými na pomoc  hendikepovaným občanom, a taktiež s 
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny z titulu nárokov na finančnú 
participáciu pri kúpe alebo servise vozidiel. S projektom sa môžu záujemcovia 
oboznámiť aj v iných mestách, kde sa jednotlivé centrá prezentujú na rôznych 
kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatiach.  
 
 
 

 



 

Na chvíľočku s nami... 
 

 
Paráda na Zelenej vode žila sambou a letnou paralympiádou 

 
V rytme samby a v znamení blížiacich sa letných 
paralympijských hier v brazílskom Riu sa niesol tohtoročný 
v poradí už 7. ročník podujatia Paráda 2016 – paralympijský 
deň pre malých a veľkých. V areáli rekreačného strediska 
Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom ho v sobotu 4. 
júna usporiadal Slovenský paralympijský výbor. Každoročne 
si v tento deň nachádzajú cestu do areálu stovky rodičov s 
deťmi, aby si tu vyskúšali paralympijské športy, osobne 
videli v akcii našich najlepších športovcov, ale aj si užili 
kopec zábavy. Na Zelenej vode premiérovo predstavili 
maskota Slovenského paralympijského družstva Rio 2016, 
pričom účastníci sa mohli aj aktívne zapojiť do výberu jeho 

mena. Počas Parády sa na Zelenej vode zišlo počas dňa až 3000 ľudí. Ani tento sa program 
nezaobišiel s ukážkami úprav vozidiel pre hendikepovaných motoristov. V IMPA stánku ŠKODA boli 
na jednom mieste k dispozícii všetky informácie aj s upraveným vozidlom ŠKODA Yeti, benefitmi 
pre ZŤP motoristov či už pri kúpe vozidla ŠKODA alebo pri využití poistenia od Allianz – Slovenská 
poisťovňa a financovania vozidla od Volkswagen Financial Services. 

 
Korunovačné slávnosti Bratislava  

 
Korunovačné slávnosti v Bratislave patria medzi najväčšie 
kultúrne podujatia na Slovensku a zážitkovým spôsobom 
približujú korunovácie 18 kráľov a kráľovien, ktorí boli 
korunovaní v Bratislave. Konajú sa každoročne v posledný 
júnový víkend na pamiatku korunovácie Márie Terézie, 
ktorá bola korunovaná 25. júna 1741. V sobotu 25. júna 
2016 pri príležitosti 275. výročia sme sa tejto slávnostnej 
udalosti zúčastnili aj my, s prezentáciou značky ŠKODA 
Handy ZŤP v zastúpení spoločnosťou IMPA Bratislava. 
Korunovačný sprievod sa pristavil aj pri nás a história tak 
vstúpila aj do zázemia nášho stánku s vozidlom ŠKODA Yeti 
upraveným na ručné riadenie.  
 

12. ročník Abilympiády SZSM 2016 a 5. ročník Medzinárodnej abilympiády SM 

V dňoch 1.7.-4.7.2016 sa na Zemplínskej Šírave konalo tradičné podujatie, ktoré organizuje 
Slovenský zväz sclerosis multiplex. Bola to súťažná prehliadka 
pracovných schopností a zručností ľudí s diagnózou sclerosis 
multiplex nielen zo Slovenska, ale aj so susedných štátov – z 
Česka, Poľska, Maďarska. Podujatie bolo obohatené 
o sprievodný kultúrny program. 
2.7.2016 sa na akcii zúčastnilo ŠKODA Handy centrum PO CAR, 
s.r.o. Prešov, ktorý prezentovalo projekt ŠKODA Handy ZŤP, 
jeho výhody a benefity pre ZŤP. Predstavilo predvádzacie 
vozidlo, trenažér, pracovníci centra ponúkli odborné rady 
v oblasti úpravy auta, zliav pri kúpe nových vozidiel značky 
ŠKODA pre hendikepovaných občanov a legislatívnom postupe 
pri žiadaní kompenzačných príspevkov z úradu práce. 
á 
 

 



 
Pozývame Vás... 

 

 

 

 

 

ŠKODA Handy centrum PO CAR, s.r.o. Prešov 
Vás pozýva dňa 24.9.2016 na Bezstarostnú jazdu 2016 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ŠKODA Handy centrum AUTONOVA, s.r.o. Poprad 
Vás pozýva v dňoch 23.9.2016 od 8.00 - 17.00 a 24.9.2016 od 9.00 - 12.00 

na Deň otvorených dverí 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Spolu s Vami organizujeme stretnutie, s ktorým sa začína ojedinelý 
projekt pre rodičov starajúcich sa o hendikepované deti.  

Tri organizácie: Mobilita, n.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína 
š.p. a Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity (VOKA) sa spojili, 
aby podporili integráciu osôb žijúcich s hendikepovaným dieťaťom do 
pracovného procesu a následné posilnili stabilitu rodiny. 

Vieme, že:  

ü počet hendikepovaných detí podľa štatistík www.nczisk.sk stúpa 

ü starostlivosť  o deti zostáva na rodičoch (najčastejšie na ženách) 

ü pomoc pri sebarealizácii rodiča (podnikanie, chránené dielne, chránené pracoviská, 
sieťovanie, výmena dobrých skúseností a príklady z praxe) môže byť inšpirujúca 

Vzájomnou spoluprácou a inšpiráciami to chceme zmeniť. Preto Vás pozývame, aby ste sa zapojili. 

 Zapojte sa do projektu: „Tri oriešky pre deti v Maríne“,  prostredníctvom ktorého sa budú 
realizovať aktivity za účelom podpory zásad rovnoprávnosti, tolerancie, a ktorý má pomôcť pri 
aktivizovaní zmeny v živote osoby s hendikepovaným dieťaťom. 

„Tri oriešky pre deti v Maríne“ obsahujú: 

1. Vzájomnú podporu  

2. Možnosť sebarealizácie 

3. Finančná nezávislosť 

Prvá aktivita začína 22.9.2016 o 15:00 hod v  Špecializovanom liečebnom ústave Marína v 
Kováčovej v priestoroch knižnice, kde sa dozviete ďalšie informácie (záujem o účasť na projekte, 
prípadné konzultácie získate na avmobilita2@avmobilita.sk alebo u pani Spodniakovej č. dverí 058 
v Maríne). 

Úvodného stretnutia sa zúčastnia osoby a certifikovaní lektori, ktorí majú skúsenosti so zavádzaním 
zmeny v živote osôb starajúcich sa o hendikepované dieťa. Sú to zástupcovia neziskových 
organizácií, ktorí účastníkom podujatia sprostredkujú možnosti nastavenia zmeny v ich živote, 
v zmysle sebarealizácie a posilnenia finančnej nezávislosti. Počas niekoľkých stretnutí budeme 
hovoriť o možnostiach sebazamestnania, využitia príspevkov na zriadenie chránenej dielne 
a chráneného pracoviska s prihliadnutím na špecifické podmienky, v ktorých sa rodina 
s hendikepovaným dieťaťom nachádza. Na záver účastníci projektu obdržia osvedčenie 
o absolvovaní. 

Sprievodnou akciou pre rodičov a ich deti je aj návšteva farmy (nie je podmienkou absolvovania 
projektu). Za inšpiratívnymi príkladmi a stretnutiami s osobnosťami zo sveta podnikania a 
zriaďovania chránených dielní pôjdeme autobusom 24.9.2016. Farma  sa nachádza neďaleko 
Maríny.  

Nič Vás to nebude stáť, ale získať môžete veľa. 

 



 

Sme tu pre Vás 
 
 
Sídlo:      
Koordinátor projektu ŠKODA Handy ZŤP   
Štefana Majera 3       
841 06 Bratislava      
avmobilita2@avmobilita.sk 
+421 904 547 538      

staň sa „fanúšikom“ AV Mobilita gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP  

https://www.facebook.com/AV-Mobilita-926343157450344/ 

 


