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Novinky zo sveta 

ŠKODA Auto 
       

Logistika značky ŠKODA používa technológiu budúcnosti už dnes 

 
ŠKODA sa intenzívne pripravuje na Priemysel 4.0. So smart 
priemyselnou rukavicou ProGlove vsádza česká automobilka na 
inovatívne technológie budúcnosti. Prístroj napríklad ukazuje, či je 
použitý správny diel alebo či boli jednotlivé pracovné kroky správne 
vykonané. Rukavica tiež môže zaznamenávať dáta, rovnako ako bežný 
scanner. So smart rukavicou možno kódy načítať. Načítaný kód sa 
následne potvrdí tlačidlom na ukazováku.  

ŠKODA KODIAQ zažil v Berlíne hviezdnu premiéru 
 
Dňa 2.9.2016 sa konala najočakávanejšia automobilová udalosť 
tohto roka. Automobilka ŠKODA AUTO predstavila na 
slávnostnej svetovej premiére v Berlíne svoj nový model ŠKODA 
KODIAQ. ŠKODA KODIAQ príde na trh už začiatkom budúceho 
roka s mimoriadnou ponukou priestoru, charakteristickým 
dizajnom a najnovšími technológiami, ktoré prekonajú 
očakávania aj najnáročnejších motoristov. 

 
 
 

ŠKODA podporila tretí rok Medzinárodné letecké dni v Sliači 
 
 
Leteckú show Slovenských vzdušných síl, pestrú paletu 
automobilov značky ŠKODA si mohli návštevníci užiť cez 
víkend 27.–28.8.2016 v priestoroch Leteckej základne Sliač.   
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Plány a dôvody SUV stratégie značky na novej komunikačnej platforme ŠKODA 
Storyboard 

 
ŠKODA predstavila v septembri model KODIAQ a odštartovala 
svoju SUV ofenzívu. Význam nového modelu ŠKODA KODIAQ pre 
ďalší rozvoj značky vysvetľuje automobilka vo veľkom 
tematickom špeciále na novej online-platforme ŠKODA 
Storyboard.  
Viac na: http://www.skoda-storyboard.com. 
 
 

Štyri kolesá vymenili za dve 
 

Zamestnanci spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko sa už druhý 
rok po sebe zapojili do iniciatívy Európsky týždeň mobility a do 
práce prišli na bicykloch. Podporili tak myšlienku udržateľnej 
mestskej mobility a alternatívnych spôsobov dopravy. „ŠKODA je 
tradične spätá s prírodou a aktívnym životným štýlom. Na 
Slovensku dlhodobo podporuje tak vrcholovú, ako aj masovú 
cyklistiku a hendikepovaných športovcov,“ dodáva Ing. Marek 
Růžička. 
 

 
Prenajmite si auto a jazdite bez starostí 

ŠKODA Bez Starostí 
 
Užívajte si každý deň bezstarostné cestovanie a využite 
dlhodobý prenájom ŠKODA Bez Starostí. Mesačne platíte 
stále rovnakú sumu, v ktorej máte prenájom auta s 
kompletným poistením, servisnými úkonmi a aj sezónne 
pneumatiky, ich uskladnenie a prezutie auta. Vy len 
tankujete a o všetko ostatné sa postaráme my. Jazdíte stále 
v novom aute. Môžete sa rozhodnúť pre akýkoľvek iný 
výbavový stupeň, motorizáciu, farbu alebo doplnkovú 

výbavu. Presnú cenovú ponuku aj s výpočtom pravidelnej mesačnej splátky pre vás ochotne 
vypracuje najbližší autorizovaný partner ŠKODA vo vašom okolí. Viac na:  
http://www.skoda-auto.sk/chcem-vozidlo-skoda/financovanie/pages/skoda-bez-starosti.aspx 
 
 

„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!  
 
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 

 
 

 
Dôchodky pôjdu od januára hore 

 
Od začiatku budúceho roka sa dôchodky zvýšia najmenej o 2 % z 
priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku. 
Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý schválila 
vláda. Invalidné penzie s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť do 70 % o 4 eurá a invalidné dôchodky s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť nad 70 % o 7,1 eura.  
Vianočný príplatok 
Vianočnú štátnu dávku vypláca Sociálna poisťovňa časti poberateľov predčasných starobných, 
starobných, invalidných, pozostalostných a sociálnych dôchodkov. 
 

Oslobodenie od povinnosti platiť koncesionárske poplatky 
 
Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v 
domácnosti s fyzickou osobou s ŤZP, ktorá má na adrese 
odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je 
fyzickou osobou s ŤZP a vznik tejto skutočnosti oznámi a 
zároveň preukáže vyberateľovi úhrady. 
Viac na: http://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/odhlasenie/form 

 
Úver na bývanie zo ŠFRB môžu získať aj ŤZP občania 

 
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje najlacnejší úver na 
kúpu alebo výstavbu nehnuteľnosti aj fyzickým osobám s ŤZP. 
O úver môže požiadať aj člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická 
osoba s ŤZP. V roku 2016 môže byť žiadateľom aj priamo fyzická 
osoba s ŤZP. Podmienky poskytnutia úveru upravuje zákon č. 
150/2013 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania v neskorších 
zneniach. 
Viac na: https://www.sfrb.sk/ 



 

 

 

Pýtame sa za Vás... 
 

Príjem pod hranicou minima? Môžete požiadať o pomoc v núdzi? 
 
Dávka v hmotnej núdzi: 

• ak dostávate mesačne menej ako 198,09€, podáte 
žiadosť na príslušný UPSVaR 

• v žiadosti uvediete svoje meno, priezvisko, adresu a RČ, 
v prípade potreby vás úrad vyzve k doplneniu údajov  

• 61,60€ pre jednotlivca 
• 117,20€ pre jednotlivca s dieťaťom alebo max. 4 deťmi 
• 107,10€ pre dvojicu bez detí 
• 160,40€ pre dvojicu s dieťaťom alebo max. 4 deťmi 
• 171,20€ pre jednotlivca s viac ako 4 deťmi 
• 216,10€ pre dvojicu s viac ako 4 deťmi 

Jednorázová dávka: 
• poskytuje sa na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti 
• možno ju priznať jednorazovo, max. do 3-násobku sumy životného minima pre jednu 

plnoletú osobu 
Príspevok na bývanie: 

• 55,80€ mesačne pre domácnosť s jedným členom 
• 89,20€ mesačne pre domácnosť s viacerými členmi domácnosti alebo, ak ide o nájom bytu 

viacerými nájomcami 
Ochranný príspevok: 

• 63,07€ mesačne 6 mesiacov po sebe pre osobu, ktorej vznikol pracovný pomer alebo 
pracovný pomer, ktorého príjem je najmenej vo výške 3-násobku mesačnej minimálnej 
mzdy pričom táto osoba bola dlhodobo nezamestnaná a je členom domácnosti, ktorej sa 
prestane poskytovať pomoc v núdzi 

 
 
 

Predstavujeme Vám... 
  

 
Škoda Handy Centrum IMPA Bratislava a IMPA Žilina 

 
 
 IMPA Bratislava, a.s.             IMPA Žilina, s.r.o. 
 Panónska cesta 23, 851 04  Pri rieke 795/3, 010 01  
 

„Sme radi, že naše spoločnosti IMPA Bratislava a IMPA Žilina patria do siete špecializovaných 
centier ŠKODA Handy ZŤP a môžu tak byť súčasťou ušľachtilého programu riešenia a rozvoja 
dopravnej mobility osôb so zdravotným postihnutím. Vďaka projektu ŠKODA Handy ZŤP sa rozšírilo 
portfólio našich služieb o úpravy automobilov pre osoby so zníženou mobilitou. Snažíme sa 
navrhnúť im najvhodnejšie riešenie. Chceme pomáhať ľuďom, ktorí potrebujú auto na svoju 
prepravu do práce, školy, rehabilitačných centier, nemocníc či za priateľmi. Našim cieľom je na 
tieto účely im upraviť vozidlá podľa ich individuálnych požiadaviek a potrieb. Na tento cieľ 
využívame produkty našich dodávateľov. Naše predajné miesta v Bratislave a Žiline sú vybavené 
predvádzacími vozidlami ŠKODA, ktoré slúžia ako ukážka svojou úpravou na ručné riadenie pre 
telesne postihnutých motoristov. Prevádzky majú bezbariérový prístup, preškolený personál 
a samozrejme nechýba ani trenažér so simuláciou ručného riadenia. Špeciálne pre motoristov a ľudí 
so zdravotným hendikepom sme zriadili blog www.autopreztp.sk, kde im prinášame rady, tipy, 
zaujímavosti aj novinky z oblasti legislatívy.“ 
Ing. Jozef Suroviak, riaditeľ spoločnosti IMPA Bratislava, a.s. 
 



 

 

Benefity pre zákazníkov: 
Ø vyhradené parkovacie miesto pre ZŤP   
Ø bezbariérový prístup 
Ø pick up servis v rámci Bratislavy / Žiliny zdarma 

(odvoz – dovoz zákazníka, odvoz –dovoz vozidla) 
Ø zľavy v servise: 50% na prácu, 10% na materiál 

(náhradné diely, platí aj pre príslušenstvo), zľavy 
sa vzťahujú na vozidlá ŠKODA aj na ostatné značky 
koncernu VW 

Ø individuálny prístup 
Ø priame spojenie e-mailom na adrese: ztp@impa.sk 
Ø zvýhodnené tarify pri využití odťahovej služby 
Ø ručná autoumyváreň 
Ø ročné jazdené vozidlá do 25 000 km s výhodami a servisnými balíkmi – impatrisvet.sk 
Ø blog zameraný na požiadavky a potreby občanov s preukazom ZŤP – autopreztp.sk 
Ø náhradná mobilita 
Ø prednostné vybavenie pri poistnej udalosti 

 

  Ako poskytnúť Prvú pomoc 
 
 

Úrazy 
 

Uštipnutie hmyzom (osou, včelou...) 
Príznaky: svrbenie, začervenanie, miesto vpichu bolí, zapáli 
  sa a pretrváva to niekoľko hodín 
  príde k opuchu slizníc, úst, k zhoršenému dýchaniu 
  postihnutý je malátny, zvracia, má hnačku 
  môže rýchlo klesnúť krvný tlak, čo spôsobí stratu 
  vedomia 
Pri týchto príznakoch je nutné bezodkladne volať lekársku 
záchrannú službu 155 alebo 112 
Prvá pomoc: ak sa dá, okamžite vybrať žihadlo, do 20 sekúnd, 
  kým sa jed nerozšíri  
    miesto lokálne ošetriť, najlepšie ľadom 
    použiť antihistaminikum  
    u alergika je potrebné lekárske ošetrenie 
Prevencia:     alergici, by mali pri sebe v sezóne vždy nosiť balíček prvej pomoci so život  
  zachraňujúcimi liekmi   
 
Uštipnutie kliešťom 
Kliešte sú v prírode voľným okom ťažko viditeľné. Keďže sa živia 
krvou zvierat, získavajú od nich vírusy, ktoré prenesú uštipnutím na 
ľudí, čím vzniká riziko možného prenosu infekcie na človeka.  
Prvá pomoc:   kliešťa treba čím skôr vybrať 

  pred odstránením ho potrite nejakou dezinfekciou, 
  najlepšie s obsahom alkoholu (aj alkoholický  
  nápoj, parfum) 
    kliešťa uchopte pinzetou, čo najbližšie pri koži a 
  pokúste sa ho doslova vykývať 
    následne ranku opäť dezinfikujte 
   je dôležité kliešťa vybrať celého  
Ak sa nám nepodarí kliešťa vybrať, alebo sa miesto zapáli, začervenie, opuchne, vždy 
vyhľadáme lekársku pomoc.  

Prevencia: vhodné oblečenie, obuv, šiltovka, šatka (čo najviac zakrývajúce telo) 
     používanie repelentných prípravkov 
   po príchode napr. z lesa prezrieť seba, deti i domáce zvieratá 

 



 

 

 

Tešíme sa s Vami... 
 

Slováci majú za sebou druhú najúspešnejšiu paralympiádu 
 
Dvadsaťdeväť reprezentantov SR bojovalo v Brazílii o čo 
najlepšie umiestnenia a cenné kovy, na jednotlivých 
športoviskách. Z mesta 
karnevalov si slovenská 
výprava odviezla dovedna 
až jedenásť medailí, z 
toho päť zlatých a po tri 
strieborné aj bronzové.  
Veľmi potešiteľná je 

skutočnosť, že cenné kovy pribúdali na konto slovenskej 
výpravy v rôznych odvetviach. S medailovou žatvou začali 
strelkyňa Veronika Vadovičová a cyklista Jozef Metelka. 
Zahanbiť sa nenechali ani ďalší, bronz získali v hode kuželkou 
Patrik Kureja, v cyklistickej časovke Patrik Kuril a v lukostreľbe Peter Kinik. 
Veľkú radosť všetkým urobil zlatý tím boccistov v zložení Michaela Balcová, Róbert Ďurkovič a 
Samuel Andrejčík, posledný menovaný pridal aj striebro v súťaži jednotlivcov. Hrdíme sa 
skutočnosťou, že zlatú strelkyňu sme aj mi finančne podporili. 
 

 
 

Dajte šancu hendikepovaným... 
 

 
 
Náhradné plnenie: Ak zamestnávateľ 
(spoločnosť – štátna správa aj samospráva nad 
20 zamestnancov) z rôznych príčin nemôže 
zamestnávať občanov so zdravotným 
postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento 
povinný podiel zamestnávania občanov so 
zdravotným postihnutím aj náhradným 
plnením, čo v praxi znamená, zadať zákazku 
alebo odobrať služby (výrobky) chránenej 
dielne. 
Chránená dielňa: pracovisko, na ktorom 
právnická alebo fyzická osoba zriadi viac ako 
jedno pracovné miesto pre občana so 
zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje 
najmenej 50% občanov so zdravotným 
postihnutím.  
Podľa zákona je na započítanie jedného občana 
so zdravotným postihnutím potrebné zadať 
zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny 
práce (pre daný kalendárny rok). 
Celková cena práce na rok 2016 bola 
Štatistickým úradom stanovená na 1161,35 
EUR. Z toho vyplývajúca hodnota zadanej 
zákazky (odobratých služieb a výrobkov) pre 
rok 2016 vychádza na 929 EUR + DPH (ak je 
vaša spoločnosť platcom DPH). Náhradné 
plnenie je tak o 116 EUR výhodnejšie za 
každého ZŤP občana ako platiť štátu pokutu. 
 
 



 

 

 
 

Predstavujeme spolupartnera... 
 
 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZÁLEŽÍ NÁM 
 
Prvou oblasťou, v ktorej sa snažíme pomáhať, sú firmy. Ročne prijme 
top 100 slovenských spoločností približne 100000 žiadostí o pomoc, ku 
ktorým sa musí vyjadriť. Napriek veľkej snahe pomôcť, dokážu podporiť 
iba približne 10% z nich. Zvyšné žiadosti 
dostanú zamietavé stanovisko a práve preto 
vzniklo OZ Záleží nám. Na našom portáli 

združujeme všetky nepodporené projekty a tak dávame projektom druhú 
šancu na získanie darcu. Portál je taktiež otvorený aj pre individuálnych 
žiadateľov a darcov. Našou snahou je, aby každý dobrý projekt na 
Slovensku našiel svojho darcu, aby každý človek v núdzi našiel pomoc a aby 
každý človek s dobrým nápadom získal podporu. 
Druhou oblasťou, v ktorej sa snažíme pomáhať, sú sféry, kde sa pomoc 
ťažko dostáva a kde nie je systematická. Spájame celé priemyselné 
odvetvia a z konkurentov v biznise robíme partnerov, aby mala pomoc čo 
najväčší dosah a význam.  

 

Na chvíľočku s nami... 
 

Bezstarostná jazda 
 

Aká by to bola jeseň v PO CARe v Prešove bez Bezstarostnej jazdy. 
Svojich priaznivcov privítali pracovníci PO CARu 24.9.2016 vo 
svojich priestoroch so zaujímavým programom a možnosťou 
bezstarostných skúšobných jázd na najnovších modeloch značka 
ŠKODA, VW a Audi. Pozornosti 
návštevníkom neuniklo ani 
historické vozidlo Horch 930 z roku 
1939. K pútavosti prispeli aj hasiči 

a záchranár s ukážkami prvej pomoci. Aj v detskom kútiku sa to 
hemžilo šoférmi na elektrických autíčkach. Na podujatie si ŠKODA 
Handy ZŤP centrum pozvalo aj svojich klientov, združenia 
a organizácie pre hendikepovaných ľudí, ktorí tu mali výbornú 
možnosť dozvedieť sa komplexné informácie o programe 
a výhodách, ktoré naši partneri ponúkajú. Treba poďakovať 
všetkým účastníkom a pracovníkom za vynikajúcu atmosféru 
podujatia. 
 

Pozývame Vás ... 
 

AV Mobilita, s.r.o., Gestor projektu 
ŠKODA Handy ZŤP, 

Vás pozýva na 
 

14. ročník výstavy NON-HANDICAP 
6.-8.10.2016 na výstavisku INCHEBA EXPO  

 Bratislava od 10.00-18.00 hod. 
 
 



 

 

ŠKODA Handy ZŤP centrum Porsche Inter Auto 
 Slovakia Bratislava 

a Slovenský zväz telesne postihnutých 
Vás pozývajú na 

 
XX. ročník benefičného koncertu  s názvom 

Umelci srdcom 
16.10.2016 o 13.30 hod. vo veľkej sále Istropolisu 

 

 

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/ 

 


