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Novinky zo sveta 
ŠKODA Auto 

         
ŠKODA získala „TOP“ ocenenia v ankete BEST Cars 
2016 Magazínu AUTO MOTOR a ŠPORT 
 

ŠKODA pokračuje v zbieraní ocenení v prestížnych 
motoristických anketách na Slovensku. V čitateľskej ankete 
magazínu Auto motor a šport, Best Cars 2016 zaznamenali 
modely mladoboleslavskej značky celkovo tri víťazstvá. 
V súťažnej kategórii B s cenovým limitom zvíťazila v triede 
malých automobilov ŠKODA Fabia, v nižšej strednej triede 
dominovala ŠKODA Octavia a strednú triedu ovládla 
vlajková loď značky ŠKODA Superb. Prvenstvo zaknihovala 
ŠKODA aj v kategórii výhodný pomer ceny a hodnoty.  

 

ŠKODA je hrdým partnerom „Teach for Slovakia“ 
 
ŠKODA   pokračuje   v   podpore 
ambicióznych mladých učiteľov z 
prestížneho vzdelávacieho programu 
„Teach for Slovakia“. 
 
 
 
Teach for Slovakia ako nezávislá občianska 
iniciatíva je súčasťou medzinárodného 
programu Teach for All, ktorý úspešne 
funguje vo viac ako 30 krajinách sveta s 
jednotnou víziou – zlepšiť kvalitu školstva a 

znižovať nerovnosť v prístupe k vzdelaniu tak, aby raz všetky deti mali 
vzdelanie, ktoré im dá šancu v živote uspieť.  
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Servisné OKIENKO značky ŠKODA 

 
Využívať autorizovaný servis 

ŠKODA sa oplatí 
 

 ð Motoristi by sa nemali obmedziť iba na 
prezutie automobilu a štandardné vyčistenie. 
Servis auta po zime zahŕňa ďalšie potrebné úkony, 
ktoré nie vždy dokážeme urobiť doma v garáži. 
Dnešné automobily sú navyše vybavené celým 
radom moderných asistenčných systémov, ktoré si 
môžu vyžadovať odbornú kontrolu. Preto ŠKODA 
odporúča motoristom, aby prípravu auta na jarnú 
prevádzku zverili odborníkom v autorizovanom 
servise. 
 

 ð Pneumatiky sú základ 
 ð Pozor na termíny pravidelnej technickej a emisnej kontroly 
ð   Okrem bežného umytia a ošetrenia laku karosérie

 ð Funkčnosť osvetľovacej sústavy 
ð  Nemrznúcu zmes v ostrekovačoch treba vymeniť

 
 

ð  Náročnejšie úkony zverte autorizovanému servisu
 

 funkčnosť brzdovej sústavy, 
 kontrola tesnosti olejovej vane motora     

         a prevodovky, 
 kontrola stavu ochrannýchmanžiet     

         podvozkových častí, 
 kontrola podvozku, 
 kontrola stavu akumulátora, 

 kontrola antikoróznej ochrany karosérie, 
 kontrola nápravy, 
 kontrola nastavenia asistenčných systémov – ak je vo výbave 
vozidla, 

 kontrola stavu klimatizácie. 
 

Ale okrem iného je vhodné vedieť: 

ü Podmienky poistenia v prípade poistnej udalosti 

ü Podmienky pri využití asistenčných služieb 

 
 



 

„TOPKY“ v značke ŠKODA 
 
   

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.  Navyše  už  dnes  si  môžete   domov 
odviezť  jedno  zo  skladových  vozidiel   aj  so 
zimnými kompletmi zadarmo.  
 

 
Užite si kopec zábavy s pohonom 4x4 za 
polovicu 

Zima na horách v novom aute môže byť ešte 
zábavnejšia. Príďte si po model ŠKODA Yeti, 
teraz s pohonom všetkých štyroch kolies za 
polovičnú cenu. 
 

 

  
Financovanie na jednotku 
 
Využite naše detsky jednoduché financovanie a 
nové vozidlo ŠKODA môže  byť  vaše.  Mesačne  
zaplatíte iba 1% z jeho ceny. 
 
 
 
 

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.  

 
 

Nové modely Monte Carlo 
 
Spoznajte nových členov rodiny so športovým 
rodokmeňom a odkazom legendárnej  rally  v 
Monte  Carlo. ŠKODA  Citigo,  ŠKODA  Fabia, 
ŠKODA Yeti a ŠKODA Rapid Spaceback vo vás 
prebudia dušu pretekára. 
 

 



 
 
 

Bedeker pre ZŤP do vrecka 
 
 

Fakty o zdravotnom znevýhodnení 
 

Zdravotné znevýhodnenie vo svete 
Odhadom viac ako miliarda ľudí žije 
s nejakou formou zdravotného 
znevýhodnenia alebo inými slovami je 
to asi 15% svetovej populácie 
(založené na svetových odhadoch 
populácie v roku 2010).  
Zdravotné znevýhodnenie 
v Európskej únii 
V celej Európskej únii je vo veku 16 
a viac rokov asi 26% populácie, ktorá 
je zdravotne znevýhodnená.  
Miera prevalencie zdravotného 
znevýhodnenia je najnižšia na Malte 

(12%), vo Švédsku (16%) a v Írsku (17%). Naopak najvyššia je v Chorvátsku 
(33%), na Slovensku (34%) a  v  Slovinsku  (36%).  Vo Veľkej Británii je 
miera prevalencie 21,5%. 
 
Osobní asistenti – povinnosť voči daňovému úradu a 
zdravotnej poisťovni 
 

Do 31.3.2016 si aj osobní asistenti 
musia splniť svoju daňovú povinnosť, 
pokiaľ im vznikne.  
Podľa § 32 zákona o dani z príjmov je 
povinný podať daňové priznanie. 
Daňové priznanie nepodáva osoba, 
ktorej zdaniteľné príjmy nepresiahli 
sumu 1 901,67€. 
Osobní asistenti, ktorí mali v roku 2015 

príjmy z osobnej asistencie, a ktorým vznikla povinnosť podať daňové 
priznanie, majú do 31.5.2016 povinnosť oznámiť príslušnej zdravotnej 
poisťovni tieto príjmy.  
Slúži k tomu tlačivo „Oznámenie o výške príjmu za rok 2015“. Ak 
osobnému asistentovi nevznikla povinnosť podať daňové priznanie, nemusí 
uvedené tlačivo  do zdravotnej poisťovne predkladať.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ako poskytnúť Prvú pomoc 
 
 
BEZVEDOMIE 
 
Čo je vedomie? 
Vedomie je stav, v ktorom prebiehajú psychické funkcie, ktoré si jedinec 
uvedomuje a je schopný ich vzťahovať k svojmu "ja". Je to jednak 
uvedomovanie si seba samého, jednak bdelosť – stav, schopnosť reagovať na 
podnety.  
Čo je bezvedomie? 
Bezvedomie je porucha (strata) vedomia a strata schopnosti reagovať na 
podnety z okolia (svetlo, zvuk, bolesť) ako následok poruchy funkcie mozgu, 
ale je to aj strata schopnosti reagovať na vnútorné podnety. Je to stav, ktorý 
ohrozuje život. 
 
Možné príčiny: úraz, nízka hladina cukru v krvi, mozgové krvácanie, strata 
krvi, podchladenie, alergická reakcia, otrava, hlad, smäd, stres a mnoho iných 
 
Príznaky:             bledá, studená pokožka, potenie   
 
Kontrola vedomia:    oslovenie, dotyk, bolestivý podnet  
 
Bezvedomie:   bez odpovede na oslovenie a zatrasenie, neprítomnosť 

dýchania, neprítomnosť známok života (pohyby, 
prehĺtanie) 

    Ak postihnutý nereaguje: 
• uložíme osobu do vodorovnej polohy 
• spriechodníme dýchacie cesty: vyčistením ústnej dutiny,    

záklonom hlavy 
• sledujeme prítomnosť dýchania: vidíme pohyby hrudníka,  

        cítime prúdiaci vzduch   
 

Ak postihnutý dýcha má prítomnú aj akciu 
srdca 

• postihnutého uložíme do bočnej 
stabilizovanej polohy 

• naďalej kontrolujeme základné životné 
funkcie 

 
Ak postihnutý nedýcha 

• poskytneme resuscitáciu a záchranné vdychy v pomere 30:2 
 

Pri poskytnutí telefonickej pomoci alebo privolaní odbornej 

zdravotnej starostlivosti voláme číslo:155 alebo 112 



 
Na chvíľočku s nami ... 

 

Nové ŠKODA Handy ZŤP centrá na Slovensku... je nás 
viac! 
V utorok 08.03.16 v doškoľovacom 
stredisku ŠKODA Auto Slovensko boli 
za účastí vedenia firmy, partnerov 
projektu ŠKODA Handy ZŤP a gestora 
AV Mobilita  uvedené ďalšie centrá 
ŠKODA Handy ZŤP. Celkom ich je na 
Slovensku 10, t.j. v každom väčšom 
meste. 

Stratégia rozvoja programu ŠKODA 
Handy ZŤP – program riešenia 

a rozvoja dopravnej mobility osôb zdravotne znevýhodnených sa nesie 
v duchu, čo najbližšie sa priblížiť ku klientovi. 

Rozhodnutie o rozšírení siete ŠKODA Handy ZŤP centier  bolo podporené aj 
pozitívnym ohlasom a spokojnosťou Vás klientov. 

Konferencia sa venovala témam odborných a legislatívnych noviniek, ktoré 
uľahčia život skupine týchto osôb za pomoci odborných tímov v našich 
centrách. 

Bezkonkurenčný  produkt pre tretí sektor z kuchyne 
ŠKODA Auto Slovensko a partnerov 

 

Veľmi výrazným produktom  ŠKODA Auto Slovensko a jeho partnerov sú aj 
nové možnosti v oblasti predaja a servisu motorových vozidiel. Práve  pre 
organizácie, ktoré združujú osoby zdravotne znevýhodnené, ako i obce 
a mestá. Pracovný názov spoločného projektu „sociálny taxík“, doprava 
(naše Now - How s prihliadnutím a rešpektovaním legislatívy) navádza na 
niečo, čo súvisí s pomocou ale aj s výhodami.  



Ide o vozidlá, ktoré si môžete v niekoľkých variabilných  programoch vybrať 
pre svoju obec, mesto alebo organizáciu v rámci sociálneho programu. 

V kombinácii NO a obec môže vzniknúť veľmi spoločensky prospešný projekt. 

Jednotlivé splátky sa odvíjajú od výrazných finančných benefitov nových 
vozidiel. Presné výpočty   „šité na mieru“  Vám predstavia jednotliví 
pracovníci  ŠKODA Handy ZŤP centier, alebo pracovníci gestora projektu AV 
Mobilita. Ak budete mať významné konferencie, alebo stretnutia tretieho 
sektora, sme ochotní prísť k Vám a predstaviť Vám podrobnejšie možnosti, 
prepojenia  a variácie v zmysle Vášho prostredia. Samozrejme s dopadom aj 
na dlhodobo komerčne pozitívny výsledok v prospech Vás. 

Nie je možné popísať všetky varianty tohto vynikajúceho produktu, ale pre 
orientáciu sa môžeme držať hraníc „od –do“. 

Teda byť vlastníkom auta alebo nie, úver alebo operatívny leasing, servis so 
splátkou alebo nie, poistenie v akej miere, na koľko mesiacov, na aké 
predbežne ubehnuté km? Veľa otázok a odpovedí, ktoré možno kvalifikovane 
zodpovedať osobne. 

Pre nedočkavcov aspoň hranica splácania je od 87.- euro  bez poistenia 
s čiastočnou akontáciou, alebo bez akontácie s poistením 180 euro mesačne. 

 

 

Novinkou je operatívny leasing VWFS  od 219 euro 
mesačne, kde je zahrnuté poistenie, servis, 

pneumatiky 

 

 
ŠKODA Auto, chce byť tak súčasťou aj sociálneho programu obcí a miest, ako 
i pomocou pre   neziskové  organizácie, kde dopravná mobilita je viac ako 
nevyhnutná. 

Týmto ďalším významným projektom značka ŠKODA s dlhodobo najväčším 
podielom na trhu plne reprezentuje naplnenie nestarnúceho  motta:  vízia 
s misiou; ruka v ruke  napĺňajú  pozitívne predstavy a uskutočňujú ciele 
väčšiny. 

Viac sa dozviete na stránkach našich centier a na stránke www.avmobilita.sk 
gestora projektu.   

Na otázky Vám odpovieme na mail adrese: avmobilita2@avmobilita.sk Vedenie 
AV Mobility ako spolutvorca tohto projektu, je pripravené prísť a pred 
širším  plénom odprezentovať produkt a odporučiť varianty a dodávateľov 
vozidiel, ktorí sa budú o Vás starať počas celého zmluvného vzťahu. 

 

 



 

 
 

 

 
OFFICE:      
Koordinátor projektu ŠKODA Handy ZŤP   
Štefana Majera 3       
841 06 Bratislava      
            avmobilita2@avmobilita.sk 
+421 904 547 538      avmobilita1@avmobilita.sk 
 

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

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

 

 

          
                   Gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP   
           Držiteľ Európskej ceny za podporu                  
    podnikania   

SME TU PRE VÁS   


