
   
Partneri projektu:   Gestor projektu:  
                                                                                                   
  
 
 
  

Novinky zo sveta 

ŠKODA Auto 
  

Nová ŠKODA KODIAQ zažila svetovú výstavnú premiéru v Paríži 
 
ŠKODA na autosalóne v Paríži oficiálne predstavila vo svetovej výstavnej 
premiére nový model ŠKODA KODIAQ. Novinka vstúpi na trh začiatkom roka 
2017 s tým najlepším, čo značka ponúka. 
 
 
 
ŠKODA SUPERB SportLine rozbúchala srdcia           

  návštevníkom autosalónu v Nitre 

Ťahákom expozície v Nitre bola športovo ladená ŠKODA 
SUPERB SportLine. Nechýbal obľúbený model FABIA 
v outdoorovom prevedení ScoutLine, nadupaná OCTAVIA RS 
alebo pestrá ponuka modelov s pohonom 4x4.  
 
 

ŠKODA hlási prvých 100 000 ušľachtilých kilometrov pre Teach for Slovakia 
 
Prestížny vzdelávací program Teach for Slovakia úspešne pokračuje 
druhou etapou. Noví adepti programu, budúci lídri, už poctivo napĺňajú 
svoju misiu na základných školách po celom Slovensku. ŠKODA AUTO 
Slovensko je partnerom programu od roku 2014. Teach for Slovakia je 
súčasťou celosvetového programu Teach For All. Záštitu nad 
programom prevzal prezident SR Andrej Kiska. 

 
 

Prestíž série ŠKODA BIKE OPEN TOUR rastie už tretí rok po sebe 
 
ŠKODA BIKE OPEN TOUR bilancuje jubilejný tretí ročník série 
najvýznamnejších pretekov horských bicyklov na Slovensku. Šesť 
podujatí tohtoročnej série prilákalo viac ako 17 000 fanúšikov 
horskej cyklistiky. 
Výsledky všetkých pretekov aj celkové výsledky sú k dispozícii na 
stránke www.skoda-bike-open-tour.sk.  
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ŠKODA SUPERB je prvou voľbou manažérov 

Najviac ocenení v ankete Firemné auto roka 2016 v rámci ALD 
Automotive FLEET AWARDS si odniesla značka ŠKODA. Kategóriu 
automobilov pre stredný a vyšší manažment vyhrala ŠKODA 
SUPERB.  

 

 

„TOPKY“ v značke ŠKODA 
 
 
 

     
Prenajmite si auto a jazdite 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, servisom a aj uskladnenie a prezutie pneumatík.  
 
 

Zelená pre akčné modely  
Ponáhľajte sa a príďte si po posledné kusy akčných modelov 
ŠKODA v edícii JOY, ScoutLine a Tour de France s bohatou 
výbavou s cenovou výhodou. 
 
 
 
 
 
Návod na použitie autorizovaného servisu 
Nepodceňujte starostlivosť o vaše auto, jazdite bezpečne s 
garanciou profesionálneho prístupu, na ktorý sa môžete 
spoľahnúť na každom našom servisnom mieste.  
 
 
 
 
 
Servis na 4 roky teraz za 99 € 
Doprajte svojmu novému autu profesionálnu starostlivosť.  
Pripravili sme pre vás špeciálnu ponuku, v ktorej získate ŠKODA 
Service Care Basic na celé 4 roky len za 99 €. 
 
 
 
Najvýhodnejšie Financovanie na jednotku na modely 
ŠKODA je skutočne jednoduché. Vyberiete si svoje nové auto. 
Najprv zaplatíte akontáciu minimálne však 20%. Určíte si dobu 
splácania od 3 do 6 rokov, mesačná splátka bude stále len 1% z 
ceny vozidla.  

 
 

 
Pripomíname, že držitelia preukazu ZŤP majú na uvedené vozidlá 

zľavu 7%. 

 
 



 
Legislatívne okienko 

 
 

 
VŠZP daruje pacientom eurokľúče 

 
VŠZP v spolupráci s Úniou pomoci a podpory zdravia podporila medzinárocný 
projekt „EUROKĽÚČ – Odomykáme Európu pacientom“. VŠZP zabezpečí 76 
eurokľúčov pre sociálne odkázaných pacientov, ktoré im uľahčia prístup 
k bezbariérovým toaletám, výťahom či dvíhacím plošinám a hendikepovaní občania 
ho môžu používať nielen SR, ale i v rámci krajín EÚ.  
 
 

Príspevok na opatrovanie ZŤP má stúpnuť 
 

Úprava výšky peňažného príspevku na opatrovanie ŤZP, zvýšenie 
ochrany príjmu, ako aj predĺženie obdobia dôchodkového 
poistenia pre opatrovateľov sú zmeny, ktoré má priniesť novela 
zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.   
Samotná výška príspevku na opatrovanie by sa mala zmeniť zo 
súčasných 220,52 € na 247,61 €. Okrem zvýšenia príspevku má 
stúpnuť aj ochrana zostatku príjmu FO s ŤZP, ktorú opatruje 
opatrovateľ v produktívnom veku z 277,326€  na 336,753€.  
Ďalšou dôležitou zmenou je predĺženie obdobia platenia poistného 

na dôchodkové poistenie štátom za opatrovateľov, ktorí sú poistencami štátu. Po novom sa nebudú 
do príjmu zarátavať finančné dary, ktoré dostávajú ŤZP, ak výška toho daru nepresiahne 12-
násobok sumy životného minima. Týka sa to peňažných aj nepeňažných darov. 
Hendikepovaným občanom sa má zjednodušiť aj pohyb so psom. Od budúceho roka by mohol 
postihnutých sprevádzať pes so špeciálnym výcvikom, pes v zácviku, ako aj pes bez náhubku. 
 

 

Pýtame sa za Vás... 
 
 

Služby agentúry podporovaného zamestnávania 
 

• poskytuje služby občanom s hendikepom, dlhodobo nezamestnaným 
• zamestnávateľom – na získanie, príp. udržanie zamestnania z radov občanov so ZP 

a dlhodobo nezamestnaných 
Vykonáva najmä tieto činnosti: 
• poskytuje odborné poradenstvo, zameriava sa na podporu a pomoc pri získaní a udržaní 

pracovného miesta  
• poskytuje odborné, pracovnoprávne a finančné poradenstvo osobám so ZP alebo dlhodobo 

nezamestnaným 
• zisťuje schopnosti a odborné zručnosti ľudí so ZP najmä vzhľadom na požiadavky trhu 

práce 
• vyhľadáva vhodné zamestnanie pre túto skupinu ľudí a sprostredkuje ho 
• poskytuje odborné poradenstvo zamestnávateľovi pri získavaní a riešení problémov 

zamestnancov so ZP alebo dlhodobo nezamestnanými občanmi 
• vykonáva vhodný výber občana so ZP na pracovné miesto na základe požiadaviek 

a nárokov zamestnávateľa 
• poskytuje odborné poradenstvo zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta 

a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so ZP 
 



 
Predstavujeme Vám... 

  
 

Škoda Handy Centrum PO CAR Prešov 
 
 PO CAR, s.r.o. Petrovianska 1,080 05 Prešov, www.pocar.sk 
 
PO CAR, s.r.o. Prešov pôsobí na slovenskom 
trhu už viac ako 20 rokov a  ponúka 
autorizované predajné a popredajné služby 

značky ŠKODA, profesionálnym a odborne vyškoleným 
personálom. Ako Škoda Handy ZŤP centrum svojim ZŤP klientom 
poskytuje nasledovné výhody a zľavy pre ZŤP klientov: 
Predaj vozidiel ŠKODA : 7% zľava z ceny nového vozidla ŠKODA 
Poistenie Allianz : 10% zľava z poistnej sumy KASKO 
Leasing VWFS   : Zvýhodnené úročenie 
   : Akciové financovanie ŠKODA 1/3, ¼  
   : Financovanie na jednotku (splácajte iba 1% mesačne)  
   : Kompletné poistenie HP+PZP+GAP v splátkach 
   : Exkluzívna služba VWFS asistent 
Benefity pre zákazníkov: 
Ø zľava pri kúpe : ŠKODA Citigo, Fabia, Rapid – 10%,; ŠKODA Octavia -11 % 
Ø zľava na servis: 10%, náhradné diely 10% 
Ø povinná výbava a gumené koberce grátis pri kúpe vozidla 
Ø vernostný systém 
Ø bezbariérový prístup, WC 
Ø vyhradené parkovacie miesto pre ZŤP 
Ø odvoz/dovoz auta, zákazníka v rámci Prešova grátis 
Ø záručný a pozáručný servis vozidiel Audi, VW, ŠKODA, SEAT 
Ø mechanické práce, klampiarske a lakovnícke práce 
Ø meranie geometrie náprav vozidiel 
Ø oprava, údržba a montáž klimatizácií, diagnostika vozidiel 
Ø príprava vozidiel na STK a emisnú kontrolu 
Ø montáž doplnkov a príslušenstva 
Ø požičovňa vozidiel počas opravy vášho vozidla, poskytovanie náhradnej mobility 
Ø ručná umyvárka vozidiel 
Ø detský kútik, wifi pripojenie zdarma 
Ø bezobhliadkové stredisko pre Allianz Slovenskú Poisťovňu a Generali Slovensko 

 
SEZÓNNA AKCIA: prezutie kolies/pneumatík pre ZŤP zákazníkov zľava 

3%. 

 

Akcie našich ŠKODA Handy centier 
 
 

Aby ste boli mobilní! 
 

Požičajte si od nás výhodne náhradné vozidlo, kým Vám my to vaše opravíme... 
Spoločnosť IMPA Bratislava disponuje širokým vozovým parkom náhradných vozidiel, ktorý je 

zárukou našej flexibility, promptnosti a vybavenia požiadaviek 
"bez zaťažovania" klienta... Pri využití našich servisných služieb 
radi poskytneme zákazníkom náhradnú mobilitu. 
V prípade poruchy alebo poistnej udalosti na Vašom vozidle, je 

Vám náš personál k dispozícii počas otváracích hodín: v týždni od 6h - 22h, v sobotu od 7h - 15h. 
Ak si to situácia vyžaduje, je pre nás samozrejmosťou zapožičanie náhradného vozidla (za Vaše 
vozidlo, ktoré je u nás v oprave), na nevyhnutne potrebný čas za poplatok. 



Pre ZŤP motoristov poskytujeme zapožičanie náhradného vozidla so zľavou: 
Ø 20% zľava pre držiteľov preukazu ZŤP 
Ø 50% zľava pre telesne postihnutých motoristov 
Ø v prípade záujmu sme k dispozícii zapožičať vozidlo ŠKODA Yeti upravené na ručné riadenie 

V prípade poruchy vozidla na ceste môžete využiť naše non stop služby prvej pomoci:  
Service Mobil: +421 907 70 00 70     www.autopreztp.sk 
Odťahová služba: +421 908 99 77 99                                               www.impa.sk 
ztp@impa.sk         „facebook“ Auto pre ZŤP     

 

  Ako poskytnúť Prvú pomoc 
 
 
 
Uhryznutie hadom 

 
Príznaky:             
náhla bolesť v mieste uhryznutia, dve bodné ranky po zuboch,  
postupne začervenanie a opuch, napínanie na vracanie, slinenie, 
potenie, poruchy videnia, sťažené dýchanie 
Prvá pomoc: privolať záchrannú službu 155 alebo 112 
Ø srdce musí byť vyššie ako postihnuté miesto   
Ø ranky opláchnuť väčším množstvom vody, minerálkou   
Ø po opláchnutí prekryť obväzom alebo čistou tkaninou 
Ø končatinu nad ranou zľahka stiahnuť obväzom, šatkou a 

 znehybniť na dlahu, alebo improvizovane, ako pri zlomenine.   
Ø u alergických ľudí sa môže začať alergická reakcia so  sťaženým dýchaním, poklesom tlaku 

krvi až bezvedomím  
Ø v prípade bezvedomia, zastavenia dýchania a               

neprítomnosti pulzu začať okamžité dýchanie z úst do úst a stláčanie hrudníka 
(30:2) 

Prevencia: dávajte pozor, kam šliapete 
 dávajte pozor pri rozhrňovaní konárov kríkov a zbieraní plodov 
 noste pevné topánky, veľa hadov má príliš malé zuby na to, aby ich prehrýzli 
 pokiaľ sa s hadom stretnete, zostaňte v pokojní, nerobte rýchle pohyby a ustupujte 

 
 
Zásah elektrickým prúdom  
 
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom závisí od typu prúdu, od výšky napätia, ako dlho bol  
človek prúdu vystavený, celkového zdravotného stavu zasiahnutej osoby, a ako rýchlo je tejto 
osobe poskytnutá prvá pomoc. Priamym následkom silného zásahu elektrickým prúdom je 
bezvedomie a niekedy i zastavenie dýchania. Okrem toho sa na zasiahnutých miestach môžu 
objaviť silné popáleniny, pričom sa môžu poškodiť vnútorné orgány.  
Pri takomto úraze treba okamžite volať rýchlu záchrannú 
službu 155 alebo 112 
Prvá pomoc:        
Ø postihnutého treba vyslobodiť, t.z. že je najdôležitejšie, 

čo najskôr prerušiť prívod elektrického prúdu (napr. v  
byte hlavnú poistku) 

Ø prvú pomoc poskytujeme, až keď máme istotu, že je 
prerušený kontakt postihnutého s elektrickým prúdom 

Ø každý zásah elektrickým prúdom sprevádzaný šokom 
vyžaduje lekársku kontrolu 

Ø v prípade bezvedomia, zastavenia dýchania a neprítomnosti pulzu začať okamžité 
dýchanie z úst do úst a stláčanie hrudníka (30:2) 

 
 
 
 



 
 

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... 
 
 
 

VOKA 

Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity je organizáciou, ktorej 
krédom je „Pomáhať ľuďom na vidieku budovať lepší život“. VOKA je 
sieťou členských organizácií a jednotlivcov zaoberajúcich sa rozvojom 
vidieka. Udržuje komunitný a ekonomický rozvoj predovšetkým 
aktivizáciou miestnych zdrojov a sprístupnením iných vhodných 
zdrojov. Tento rozvoj zahŕňa identifikáciu a podporu vedúcich 
osobností, organizačný rozvoj a ekonomické aktivity ako podpora 
malého a stredného podnikania na vidieku. Buduje silnú 

inštitucionalizovanú sieť jednotlivcov, organizácií a komunít, ktorá aktívne spolupracuje v oblasti 
vidieckych  rozvojových  aktivít,  vytvára  a  udržiava  vzťahy  s  medzinárodnými  organizáciami  a  
inštitúciami s podobnými cieľmi. 
 
 
 

 



 

Na chvíľočku s nami... 
 

 
NON-HANDICAP 

  
V dňoch 6.10.-8.10.2016 sa v priestoroch Incheba EXPO 
Bratislava konal už 14. ročník výstav Slovmedica a NON-
Handicap. Tento rok sa výstavy NON-Handicap zúčastnilo 
približne 30 vystavovateľov zo Slovenska, Česka a Poľska. 
Výstava NON Handicap tým, že je úzko profilovaná na 
hendikepované osoby, je navštevovaná najmä touto cieľovou 
skupinou, prípadne príbuznými alebo ľuďmi starajúcimi sa 
o hendikepovaných, ktorí hľadajú nové možnosti a riešenia. 
Expozícia ŠKODA Handy ZŤP poskytovala možnosť vyskúšať si 
ručné riadenie vozidla na trenažéri, ale aj na systémoch 
priamo inštalovaných do vozidla ŠKODA Yeti. Záujem zo 

strany návštevníkov bol i o výhody, ktoré 
poskytujú partneri projektu. Informácie sme 
podávali i ohľadom žiadostí o kompenzačné 
príspevky na kúpu a úpravu vozidla a ľudia sa 
zaujímali  o jednotlivé ŠKODA Handy ZŤP 
centrá, nakoľko na výstave sa stretli ľudia 
z celého Slovenska. Cez plazmu sme v spote 
predstavili celkový program desiatich ŠKODA 
Handy ZŤP centier, zároveň aj ilustračné 
zábery z rôznych akcií, na ktorých participovali 
jednotlivé centrá a AV Mobilita s podporou 
ŠAS. Klientom sa počas výstavy venovali 
odborní konzultanti organizátora.  
 
 

Umelci srdcom 

20. jubilejný ročník benefičného koncertu SZTP s názvom „Umelci 
srdcom“ sa konal dňa 16.10.2016 vo Veľkej sále Istropolisu v Bratislave. 
Populárni a obľúbení umelci svojim vystúpením potešili telesne 
postihnutých divákov. Výťažok z koncertu použije SZTP na humanitné 
akcie pre hendikepovaných. Súčasťou akcie bolo naše ŠKODA Handy 
ZŤP centrum PORSCHE Bratislava, ktoré prezentovalo komplexne  
projekt ŠKODA Handy ZŤP, jeho partnerov Allianz a VWFS. Akcia 
naplnila naše očakávania, pretože sa na nej sústredili najmä telesne 
hendikepovaní a ich najbližší. 

 
 

Záverečná správa z 1. etapy projektu Tri oriešky pre deti v Maríne 
ukončená 6.10.2016 

 
Objednávateľom Mobilita n.o. a dodávateľom VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity 
 
Dôvodová správa k realizácii projektu (1. etapa) :  
Ø Počet hendikepovaných detí podľa štatistík 

www.nczisk.sk  stúpa 
Ø Starostlivosť  o deti zostáva na rodičoch (ženách) 
Ø Pomoc pri seberealizácii rodiča (podnikanie, chránené 

dielne, chránené pracoviská, sieťovanie, výmena 
dobrých skúseností) 

Ø Formy na zvýšenie príjmu (sebazamestnanie) 
Ø Prihliadanie na špecifické podmienky 



Výstupy: 
Odborná pomoc s certifikovanými lektormi, profesionálmi v problematike samozamestnania, 
sebarealizácie pri zavádzaní zmeny v živote občana s hendikepovaným dieťaťom v podpore pri: 
Ø Sebarealizácii 
Ø Samozamestnaní 
Ø Zabezpečení príjmu 
Ø Vzdelávanie v oblasti podnikateľského plánu a vytvorenia chránených dielní a pracovísk 
Ø Celkovo bolo do aktivít zaradených 70 účastníkov a 8 spolupracovníkov z partnerov 

projektu 
Účastníci aktivít získali osvedčenie o absolvovaní vzdelávania. 
 
 

Pozývame Vás ... 
 

2. etapa projektu Tri oriešky pre deti v Maríne  
prihlásenie záujemcov na adrese  

voka@voka.sk, avmobilita2@avmobilita.sk, 
veducasestra@marinakovacova.sk 

(začiatok podľa počtu záujemcov v Maríne Kováčová) 
 
 

 

Sme tu pre Vás 
              
 
 
 
 
 
   Gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP 
   Držiteľ Európskej ceny za podporu podnikania 
 
 
 

Office:      
Koordinátor projektu ŠKODA Handy ZŤP   
Štefana Majera 3       avmobilita2@avmobilita.sk     
841 06 Bratislava       +421 904 547 538    

staň sa „fanúšikom“ AV Mobilita gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP 
https://www.facebook.com/AV-Mobilita-926343157450344/ 


