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Novinky zo sveta 
 ŠKODA AUTO

 
Nová ŠKODA KODIAQ zažila veľkolepú slovenskú premiéru 

 
 
Najočakávanejšia automobilová novinka súčasnosti prichádza na 
Slovensko. Nové veľké SUV ŠKODA KODIAQ uviedli  na 
slávnostnom večere na slovenský trh za účasti známych osobností. 
Na veľkolepom podujatí ŠKODA odhalila novú rolu známej 
slovenskej herečky Vici Kerekes ako ambasádorky modelu ŠKODA 
Kodiaq. 
 

 
ŠKODA na autosalóne v Ženeve 

 
Na 89. Medzinárodnom autosalóne v Ženeve (7.-19.3. 
2017) automobilka ŠKODA predstavila hneď niekoľko 
svetových a výstavných premiér. V popredí záujmu 
návštevníkov výstavy pri jazere Lac Léman je bestseller 
ŠKODA OCTAVIA. V Ženeve oslávili svetovú premiéru 
hneď dva varianty tohto najpredávanejšieho modelového 
radu českej značky: ŠKODA OCTAVIA RS 245 s 
motorom s výkonom 180 kW (245 k) a modernizovaný 
model ŠKODA OCTAVIA SCOUT. Ďalšími novinkami na 
ženevskom výstavisku Palexpo sú oba nové varianty 

veľkého SUV značky ŠKODA - model ŠKODA KODIAQ SCOUT a ŠKODA KODIAQ SPORTLINE. 
Premiéry sa dočkali tiež prepracované modely ŠKODA RAPID a ŠKODA RAPID SPACEBACK, 
modernizovaný automobil ŠKODA CITIGO a tiež ŠKODA FABIA s novým motorom 1,0 TSI. 
   

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.  
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Objavte nové obzory – Nová ŠKODA KODIAQ 
Predstavili sme ceny nového veľkého SUV a spustili Konfigurátor. 
Novinku si môžete už teraz objednať u všetkých autorizovaných 
partnerov značky ŠKODA na Slovensku. Môžete si taktiež vybrať z 
atraktívnych paketov Plus s bohatou výbavou za zvýhodnenú cenu.  
 
 
 
 
Limitovaná ponuka SUPERB BUSINESS s VIP bonusom 
Užívajte si cestovanie prvou triedou každý deň. Veľkorysý priestor, 
elegantný dizajn a bohatá výbava. Presvedčte sa sami. 
         
 
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. 
 
 
Akčné modely 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. 

 
 

Pripomíname, že držitelia preukazu ZŤP majú na uvedené vozidlá 
zľavu od 6%. 

 
 
 

Pracovné stretnutie partnerov 
 
 
 

Pracovné stretnutie partnerov a pracovníkov projektu ŠKODA Handy ZŤP 
 
Zástupcovia projektu ŠKODA Handy ZŤP ŠKODA AUTO 
Slovensko, VWFS, Allianz spolu s predstaviteľmi jednotlivých 
ŠKODA Handy centier ZŤP na Slovensku a gestora AV Mobilita 
sa dňa 9.3.2017  stretli na pracovnom stretnutí.  
Dlhodobá stratégia programu ŠKODA Handy ZŤP – program 
riešenia dopravnej mobility osôb zdravotne znevýhodnených sa 
nesie v duchu, čo najbližšie sa priblížiť ku klientovi. V tomto 
období realizujeme ďalšiu etapu jeho rozvojových zámerov - 
projekt RegioAuto - komunitná prepravná služba. RegioAuto, 
prostredníctvom ktorého vybrané motorové vozidlo značky 
ŠKODA, má obec prípadne organizácia tretieho a verejného 
sektora k dispozícii za účelom plnenia aktivít sociálneho rozmeru. Pre živnostníka, chránenú dielňu 
prípadne malú firmu je alternatívou prepojenia komunitného podnikania s komunálnou politikou. 
Kontraktačný postup pre prevádzkovateľa prepravnej služby a jeho partnerov je podrobne uvedený 
na stránke www.regioauto.sk. Autor projektu AV Mobilita www.avmobilita.sk postupne podľa 
požiadaviek prezentuje na stretnutiach so zástupcami tretieho a verejného sektora možnosti 
a alternatívy rentability prepravnej služby. Monitoring tejto akcie medializujeme a na požiadanie 
radi prídeme aj k Vám. 



 

Legislatívne okienko  
 

 
 

Zmeny v legislatíve 
 
Zvýšenie ochrany príjmu osoby s ŤZP: 
Ø Zvýšila sa na 1,7 násobok životného minima pre jednu plnoletú FO – na 336,753€ 

 
Podmienky vedenia psa so špeciálnym výcvikom a sprevádzanie osoby s hendikepom 
týmto psom: 
Ø Zjednotila sa úprava kategorizácie psov podľa zákona č. 282/2002 Z .z. a č. 447/2008 Z. z. 
Ø Zahŕňa tri typy psov: vodiaci, asistenčný a signálny 
Ø Právo na prístup osoby s ŤZP na verejne prístupné miesta vrátane každého druhu 

dopravnej prepravy garantuje Dohovor OSN o právach osôb so ZP 
Ø Zákon 282/2002 Z. z. ustanovuje výnimku, ktorou je vodenie psa bez náhubku – pes so 

špeciálnym výcvikom bez náhubku nemôže byť dôvodom vylúčenia osoby s ŤZP z verejne 
prístupných priestorov 

 
Neobmedzené platenie odvodov:  
Ø Odstránila sa hranica 12 rokov na účely platenia poistného štátom na dôchodkové poistenie 

za osoby starajúce sa ZŤP 
Ø Zmena sa v budúcnosti prejaví na výške budúcich dôchodkov opatrovateľov 
Ø Získané obdobie dôchodkového poistenia je jednou z hodnôt používaných na výpočet 

dôchodkov 
 
Zmena podmienok v odkázanosti na individuálnu prepravu osobným autom: 
Ø Mení sa pre osoby s cystickou fibrózou, s pľúcnymi a gastrointestinálnymi prejavmi  
Ø Môžu požiadať o peňažný príspevok na kúpu osobného auta, príspevok na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného auta a peňažný 
príspevok na prepravu 
 

 

Pýtame sa za Vás  
 
 

Ako o invalidný dôchodok žiadať a čo na to potrebujete 
 

Ø Podať písomnú žiadosť do Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska 
Ø Preukázať skutočnosti rozhodujúce získať nárok na invalidný dôchodok a jeho výplatu 
Ø Ak máte z dôvodu PN nárok na nemocenské alebo na náhradu príjmu, o priznanie 

invalidnej dávky požiadajte až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené 
dávky 
 

Doklady: 
Ø Občiansky preukaz alebo cestovný pas 
Ø Tlačivo Prehliadka Zisťovacia – Kontrolná –vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom 
Ø Doklad o ukončení vzdelania 
Ø Vojenská knižka 
Ø Rodné listy detí 
Ø Ostatné informácie dostanete v Sociálnej poisťovni 

 
Aby váš nárok mohol byť posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti 
preukázať hodnovernými dokladmi: 
Ø Potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých ste boli evidovaný v evidencii nezamestnaných 

pred 1.1.2001 



Ø Poberali ste podporu v nezamestnanosti v čase od 1.1.2001 do 31.12.2003 
Ø Hodnoverné doklady o zamestnaní 
Ø Potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1.5.1990 v štátoch, s ktorými SR 

nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení 
Ø Evidenčný list dôchodkového poistenia 

 
Ak žiadate priznať invalidný dôchodok spätne aj za obdobie, v ktorom sa vám prípadne vyplácala 
dávka v hmotnej núdzi a príspevky k nej, k žiadosti treba pripojiť doklad úradu, ktorý uvedené 
dávky vyplácal. 

 

Predstavujeme Vám spolupartnerov  
 

 
ARES spol. s r.o. 

 
Firma Ares spol. s r.o. sa už 24 rokov venuje výrobe, dodávke 
a montáži plošín, zdvihákov, stoličkových výťahov, schodolezov, 
výťahov a bazénových zdvihákov pre telesne postihnutých. Je 
najstaršou kontinuálne pôsobiacou firmou v tejto oblasti na Slovensku. 
Od roku 1999 sa venuje i úprave automobilov pre hendikepovaných. 
Vykonáva všetky druhy úprav motorových vozidiel, ktoré uľahčujú 
ovládanie alebo dopravu imobilných osôb, ako sú napríklad: 
Ø ručné riadenie (plyn, brzda, automatická spojka...) 
Ø uľahčenie nastupovania do vozidla (otočné sedadlo, presadacie 

zariadenie, zdvihák, zdvíhacie mechanické a elektrohydraulické plošiny...) 
Ø bezpečná preprava vo vozidle na vozíku (kotvenie vozíka, prídavné bezpečnostné pásy, 

zníženie podlahy...) 
Ø ľahké nakladanie vozíka do vozidla (žeriavik na nakladanie vozíka, posuvné dvere...) 

Pri úpravách používa certifikované komponenty od popredných európskych výrobcov. Má všetky 
potrebné oprávnenia a personál vyškolený na túto činnosť. Úpravy vykonáva vo svojej 
novootvorenej prevádzke na Elektrárenskej ulici v Bratislave. Vozidlá od a k zákazníkovi dopravuje 
vlastným odťahovým vozidlom. 
Na všetky vyššie spomenuté úpravy môžu získať hendikepovaní, pri splnení podmienok, príspevok 
z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Bližšie informácie získate na www.ares.sk alebo www.upravyautomobilov.sk, alebo na bezplatnom 
tel. čísle 0800 150 339. 
 
 

Napísali o nás 
 

 
 
 

O novom projekte RegioAuto sa dočítate:  
 
Šarmantná žena - Zdravie špeciál 
 
Moja psychológia č. 1, 
3/2017 
 
Obecné noviny ZMOS 
21.3.2017 

 
 
 



 
 

Na chvíľočku s nami  
v projekte RegioAuto 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Regionálne stretnutie so starostami mesta Topoľčany 
spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA 

Handy ZŤP centrami 
8.3.2017 Topoľčany 

 

 

 
Pracovné stretnutie starostov Regionálneho združenia mestských 

častí hlavného mesta SR Bratislavy spojené s prezentáciou 
projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami 

10.3.2017 Rusovce 

 

Nov Pracovné stretnutie  Rady Regionálneho združenia obcí 
Podunajskej  

 
 

Pracovné stretnutie Rady Regionálneho združenia starostov obcí 
Podunajskej oblasti spojené s prezentáciou projektu RegioAuto s 

partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami 
14.3.2017 Nová Dedinka 

 

 

 

 

Celoslovenský seminár súkromného a verejného sektora zástupcov 
poskytujúcich sociálne služby spojené s prezentáciou 

projektu RegioAuto s partnermi ŠKODA Handy ZŤP centrami 
20.3.2017 Podbanské 

 

 

 

 
 



 

  

 
 
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 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ŠKODA Handy centrum PO CAR, s.r.o. Prešov 
Vás pozýva dňa 26.3.2017 na 6. ročník benefičného 

koncertu 
„Opri sa  o mňa“ 

 

 

 

ŠŠŠ 

 

 

 

 



 

              

 
 
 
 
 
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/ 


