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Novinky zo sveta 
ŠKODA AUTO 

 
 
 

Inovované modely ŠKODA OCTAVIA RS a SCOUT 
prichádzajú na slovenský trh 

 
ŠKODA uvádza na slovenský trh výrazne prepracované modely 
športovo ladenú OCTAVIA RS s vyšším výkonom a dobrodružne 
ladenú OCTAVIA SCOUT.  
 

Prichádza ŠKODA KODIAQ SCOUT a ŠKODA KODIAQ SPORTLINE 
 
ŠKODA pokračuje vo svojej ofenzíve v segmente SUV. Na 
Medzinárodnom autosalóne v Ženeve (7.-19. marca 2017) predstaví 
česká automobilka model ŠKODA KODIAQ SCOUT. Zároveň predstaví 
česká automobilka ďalší variant svojho nového SUV – model ŠKODA 
KODIAQ SPORTLINE. Exteriérové a interiérové prvky navrhli dizajnéri 
špeciálne pre tento športovo ladený variant. Nový KODIAQ SCOUT a 
ŠKODA KODIAQ SPORTLINE bude k dispozícii s 2 benzínovými a 2 
naftovými motormi.  

ŠKODA vylepšuje obľúbené, elegantné a dostupné rodinné automobily ŠKODA RAPID a ŠKODA 
RAPID SPACEBACK, ktoré taktiež predstaví na autosalóne v Ženeve. 
 

ŠKODA KODIAQ je Auto roka 2017 na Slovensku 
 
 
Nové veľké SUV mladoboleslavskej značky, ŠKODA KODIAQ, získalo 
prestížne ocenenie Auto roka 2017 v Slovenskej republike. Výsledky 
zverejnila odborná novinárska porota, ktorá víťaza vyberala spomedzi 
siedmich finalistov. ŠKODA KODIAQ tak po ocenení Zlatý volant 2017 
získala na Slovensku ďalšiu prestížnu trofej.  

 
 

ŠKODA CITIGO s novým dizajnom exteriéru a prepracovaným interiérom 
 
ŠKODA Citigo príde na jar 2017 s rozsiahlou modernizáciou 
dizajnu exteriéru a prepracovaným interiérom. Najmenší 
automobil značky ŠKODA presvedčí svojou veľkorysou ponukou 
priestoru, skvelou prehľadnosťou, vysokou úrovňou bezpečnosti a 
radom Simply Clever riešení.  
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„Topky v značke 
ŠKODA 

  
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.  
 
Vaše nové auto už na Vás čaká 
Rokmi overená značka, spoľahlivé motory, nezameniteľný dizajn 
ŠKODA a k tomu špeciálny výpredajový bonus. Ponáhľajte 
sa, ponuka platí len do vypredania zásob. Navštívte 
svojho predajcu ŠKODA už dnes. 
 
 
Každý má svoj DRIVE 
Chcete Drive, no máte iba polovicu?  
Vďaka jedinečnému Financovaniu na polovicu získate za 
polovicu naraz nielen celé auto ale aj celý rok kompletného 
poistenia zadarmo. Po roku už len doplatíte druhú polovicu, 
samozrejme bez navýšenia. 
 
 
 
Všetko od Autokozmetiky po Zelený dres 
Viac na: https://eshop.skoda-auto.sk/eshop/sk/b2c 
 
 
 
 
Vy jazdíte, my sa staráme 
V starostlivosti o vaše vozidlo sme tá najlepšia voľba. 
Servisné balíky zabezpečia vášmu vozidlu nielen kráľovskú 
starostlivosť, ale znamenajú aj výborné riešenie pre tých, ktorí 
chcú čo najlepšie zhodnotiť svoje peniaze.  
 
 

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

 
 
 

Regio auto – komunitná prepravná služba 
 
 
 

Preprava stvorená pre život 
 

Zapojte sa do projektu komunitná prepravná služba v regióne. 
RegioAuto slúži na zlepšenie života občanov (prioritne osobám 
zdravotne znevýhodneným, rodičom s deťmi, seniorom). Vozidlo 
okrem doplnkového sociálneho programu je možné používať na 

účel a potreby prevádzkovateľa podľa aktuálnosti a uváženia (účel nie je kontrolovaný). 
Rast komunitného podnikania dáva predpoklad lepšej ekonomickej situácie obce.  



Mesačná platba od 169 € zahŕňa podľa vybraného typu a úpravy vozidla značky 
ŠKODA        
Ø vozidlo na užívanie podľa výberu bez akontácie 
Ø servisné prehliadky      
Ø PZP, GAP - poistenie proti strate, KASKO 
Ø Náhradné vozidlo počas PU  
Ø Náhradné sezónne pneumatiky 
Ø cestná daň 
Ø prihlásenie vozidla do evidencie 

Výhody: 
Ø užívanie vozidla bez starostí 
Ø žiadna jednorazová finančná akontácia 
Ø výška splátky nemenná počas celého zmluvného obdobia 
Ø výmena vozidla po ukončení zmluvy 
Ø účel a využitie podľa potrieb prevádzkovateľa (účel nie je kontrolovaný) 

 
www.regioauto.sk 

 

Legislatívne okienko ... 
 

 
Program Erasmus+ by mal byť dostupnejší aj pre mladých ZŤP 

 
Poslanci Európskeho parlamentu schválili správu, vďaka ktorej by 
v najbližšom období program Erasmus+ mal prejsť zmenami. Možnosť 
vzdelávať sa, absolvovať odbornú prípravu či zúčastniť sa na dobrovoľníckych 
projektoch, by mali mať možnosť lepšie využívať aj študenti so zdravotným 
postihnutím či zo sociálne znevýhodneného prostredia.  Erasmus+ je kľúčový 
program Únie zahrňujúci vzdelávanie, odbornú prípravu a mobilitu. Pre jeho 
pozitívne výsledky a stále vyšší záujem bolo jeho financovanie pre 
zostávajúce obdobie navýšené až o 40%.  
 

 

Pýtame sa za Vás ... 
 

 
Zvýšené príspevky na podporu zamestnávania ŤZP v r. 2017 

 
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 
Výška príspevku na jedno zriadené miesto je najviac: 
Ø 4791,40€ - Bratislavský kraj 
Ø 5749,68€ - v okresoch s priemernou mierou nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je 

celoslovenský priemer 
Ø 6228,82€ - v okresoch s priemernou nezamestnanosťou vyššou ako je celoslovenský 

priemer 
Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť 
Ø na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti občanovi so ZP 
Ø je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace 
Ø o príspevok písomne požiada 
Ø je povinný živnosť prevádzkovať na CHP nepretržite najmenej 2 roky 

Výška príspevku maximálne: 
Ø 3833,12€ - Bratislavský kraj 
Ø 4791,40€ - kraje s priemernou nezamestnanosťou nižšou ako je celoslovenský priemer 
Ø 5749,68€ – kraje s priemernou nezamestnanosťou vyššou ako je celoslovenský priemer 

 
 



Príspevok a činnosť pracovného asistenta 
Poskytuje sa mesačne: 
Ø najmenej 41% celkovej ceny práce - 491,11€ 
Ø najviac 70% celkovej ceny práce - 838,49€ 

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na 
dopravu zamestnancov 
Poskytuje sa PO alebo FO, o príspevok musí písomne požiadať najneskôr do konca prvého mesiaca 
štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada. 
Ročná výška je: 
Ø najviac 2994,62 pre ZŤP so zdravotným postihnutím do 70% 
Ø najviac 5989,25€ pre ZŤP so zdravotným postihnutím vyšším ako 70% 

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní 
Poskytuje ÚPSVaR zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25% občanov so ZP 
z priemerného počtu svojich zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie CHD alebo CHP. 
Príspevok sa poskytuje na občana so ZP, ktorý pre zamestnávateľa vykonáva prácu najmenej 
v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. 

 

Predstavujeme Vám spolupartnerov ... 
 

 
 

Ponuka štúdia študijného odboru Psychologické a kariérové poradenstvo 
pre jednotlivcov s postihnutím 

 
Katedra psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 
už druhý rok realizuje jedinečný bakalársky študijný program v odbore 
psychológia: Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov 
s postihnutím v dennej a externej forme štúdia.  
Absolventi a absolventky štúdia majú možnosti zamestnania v programoch 
psychologického a kariérového poradenstva v prostredí školy, poradenského 
systému rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, v prostredí podporovaného 
zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím v štátnom, verejnom, 
súkromnom a neziskovom sektore. Napríklad v agentúrach podporovaného 

zamestnávania, v neziskových organizáciách a pod. Absolvent štúdia je taktiež schopný asistovať 
psychológovi s magisterským, resp. vyšším stupňom vzdelania pri riešení odborných úloh.   
Nášmu študijnému programu udelila  Euroguidance pri Slovenskej akademickej asociácii pre 
medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) čestné uznanie Národnej ceny kariérového poradenstva 2016 za 
nový bakalársky študijný program  „Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov 
s postihnutím“.  
https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/psychologia/uchadzacom-o-studium/ 

 
 

ZUZANA STAVROVSKÁ – Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

Rada by som predstavila činnosť komisára pre osoby so zdravotným 
postihnutím. V Slovenskej republike bol prijatý zákon č. 176/2015 Z. z. 
o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím 
a o zmene a doplnení  niektorých zákonov. Prijatie tohto zákona priamo súvisí 
s článkom 33 ods. 2 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, 
ktorý ratifikovala Slovenská republika spolu s Opčným protokolom 25. júna 
2010. Uvedený článok Dohovoru požaduje od štátu, ktorý je zmluvnou stranou 
Dohovoru, aby vytvoril nezávislý mechanizmus na uplatnenie práv uznaných 
v Dohovore.  
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím je špecializovaný orgán pre ľudí 

so zdravotným postihnutím, podieľa na ochrane ich práv podporou a presadzovaním práv. 

Pôsobnosť komisára sa vzťahuje len na tie subjekty, ktoré pôsobia v oblasti práv osôb so 
zdravotným postihnutím alebo ktorých činnosť sa môže práv osôb so zdravotným postihnutím 
dotýkať. Konkrétne podľa ustanovenia § 9  citovaného zákona ide o nasledovné subjekty:  



(1) orgány verejnej správy, ktorými sú na účely tohto zákona orgány štátnej správy, orgány 
územnej samosprávy, právnické osoby ako aj fyzické osoby, ktoré podľa osobitného predpisu 
zasahujú do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy 

(2) právnické osoby i fyzické osoby – podnikateľov neuvedených v predchádzajúcom bode.  

V ustanovení § 10 zákon vymedzuje rozsiahle oprávnenia komisára pri posudzovaní a monitorovaní 
práv osôb so zdravotným postihnutím, presadzovaní ich záujmov v spoločnosti, organizovaní aktivít 
na podporu dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím a na zvyšovanie povedomia o ich 
právach. Komisár má právo požadovať od povinných subjektov údaje a informácie za účelom 
posúdenia dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím, tiež na účely monitorovania 
dodržiavania týchto práv, ďalej k výsledkom posúdenia stanoviská a vyžadovať prijatie opatrení, ak 
výsledkom posúdenia alebo monitorovania bolo zistené porušenie či ohrozenie práva osoby so 
zdravotným postihnutím, a môže  navrhovať prostriedky nápravy týmto subjektom. Komisár je 
oprávnený požadovať od subjektov kópie spisovej dokumentácie, vrátane kópií dokladov, 
obrazových i zvukových záznamov.  

Úlohy spojené s výkonom funkcie komisára plní Úrad komisára pre osoby so zdravotným 
postihnutím. Úrad komisára začal vykonávať svoju činnosť 1. marca 2016.  

Sídlo úradu je na adrese: Račianska 153, PSČ 831 54,  Bratislava 35. Prístup je bezbariérový 
s možnosťou bezplatného parkovania v garáži budovy alebo pred budovou úradu, ak prichádza 
osoba, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu.  

Telefonicky je možné kontaktovať úrad na čísle 0911269021, 02/20420309, FAX: 02/20420300. 

Bližšie informácie o činnosti komisára nájdete na www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk Na 
tomto portáli nájdete všetky relevantné informácie ako podať podnet. 
 
Zuzana Stavrovská 
komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím /20.02.2017/ 
 
 
 

Darujte 2% z daní 
 

 
 

Je tu ten čas, kedy sa naskytá príležitosť pomôcť niekomu 2% z daní. 
Na základe tejto príležitosti Vás oslovujeme s možnosťou darovať 2% 
z daní našej neziskovej organizácii Mobilita n.o. Tento rok sme sa 
zamerali na uvedenie sociálneho taxíka do praxe na pomoc zdravotne 
znevýhodnených, seniorov a matiek s deťmi v komunitnej preprave 
z bodu A do bodu B. Bližšie informácie získate na stránke 
www.mobilitano.sk, prípadne na  www.regioauto.sk. Ak sa Vám naše 
projekty páčia, neváhajte a pošlite nám 2%: 
Mobilita n.o. 
Štefana Majera 3, 841 06 Bratislava 
IČO: 42166772 

 
Vaše rozhodnutie podporí naše projekty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Na chvíľočku s nami ... 
 
 

 
 
 
 

Pracovné stretnutie so starostami spojené s prezentáciou  
projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami    

10.2.2017 Horná Trnávka  
 
 

 
 
 

Pracovné stretnutie so záujemcami spojené s prezentáciou  
projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami    

10.2.2017 Žiar nad Hronom  
 
 
 
 
 

Pracovné stretnutie s Republikovou radou SZŤP spojené 
s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy 

ZŤP centrami  
18.2.2017 Bratislava 

 
 

Pracovné stretnutie so záujemcami z okolia Bratislavy spojené 
s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy 

ZŤP centrami  
20.2.2017 Bratislava 

 
 
 
 

Pracovné stretnutie so Slovenským paralympijským výborom 
spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA 

Handy ZŤP centrami  
21.2.2017 Remata 

 

 

 

 

 



 

Sme tu pre Vás 
 
              
 
 
 
 
 
Gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP 
Držiteľ Európskej ceny za podporu podnikania 
 
Štefana Majera 3, 841 06 Bratislava 
 
Mgr. Mária Fumačová        Renáta Hofferová  
projektový manažér     koordinátor ŠKODA Handy ZŤP 
avmobilita1@avmobilita.sk    avmobilita2@avmobilita.sk     
+421 0904 893 591                                                 +421 904 547 538    

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


