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Novinky zo sveta 
ŠKODA Auto 

         
ŠKODA je oficiálnym hlavným sponzorom MS v 

ľadovom hokeji rekordných 24 rokov 
  

Od 6. do 22. mája sa budú zraky športového sveta upierať na Rusko. V Moskve 
a v Petrohrade sa budú konať 80. 
majstrovstvá sveta IIHF v ľadovom 
hokeji. ŠKODA AUTO podporí toto 
podujatie už po 24-krát za sebou ako 
oficiálny hlavný sponzor. Na Slovensku je 
ŠKODA top partnerom slovenskej 
hokejovej reprezentácie a z pozície 
hlavného partnera podporuje aj najvyššiu 
slovenskú hokejovú súťaž Tipsport 
Extraligu. Pri tohtoročných Majstrovstvách 
sveta IIHF v ľadovom hokeji bude o titul 
majstra sveta bojovať 16 tímov.  

 

ŠKODA BIKE OPEN TOUR vstupuje do tretieho 
ročníka 

ŠKODA AUTO Slovensko z pozície generálneho 
partnera odštartuje tretí ročník série 
najvýznamnejších pretekov horských bicyklov na 
Slovensku ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2016. Prvé 
dva ročníky oslovili takmer 30 000 fanúšikov 
horskej cyklistiky. Garantom projektu je 
Slovenský zväz cyklistiky za opätovnej podpory 
špičkového cyklistu Petra Velitsa.  
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Už dvojnásobný celkový víťaz série Karel Hartl si 
dnes prevzal aj hlavnú cenu za triumf v minulom 
ročníku, ktorou je štýlová ŠKODA Rapid 
Spaceback. Celkovo šesť pretekov série štartuje 
podujatím ŠKODA Svätojurský MTB maratón už 
30. apríla 2016.   

 
 
ŠKODA Octavia oslavuje 20 
rokov 
Pred 20 rokmi debutoval jeden z najúspešnejších 
modelových radov. Spoločnosť ŠKODA AUTO 
predstavila domácim a zahraničným novinárom 
liftback Octavia. Počas nasledujúcich dvoch 
desaťročí sa ŠKODA Octavia stala 
najpredávanejším modelom českej automobilky a 

zaznamenala vynikajúce výsledky na mnohých svetových trhoch. Kompaktná 
Octavia tak výrazne prispela k úspešnému vývoju značky ŠKODA. 

 
ŠKODA Superb Combi vyhrala cenu Red Dot Award za 

produktový dizajn 
 

Medzinárodná odborná porota súťaže Red Dot Award 
označila novú generáciu modelu ŠKODA Superb Combi 
za víťaza v kategórii Product Design. Zhruba pred pol 
rokom predstavené kombi strednej triedy zvíťazilo v 
jednej z najprestížnejších dizajnových súťaží na svete. 
 
 
 

 

 
Servisné OKIENKO značky ŠKODA 

 
ŠKODA predstavuje revolučnú novinku pri oprave 

automobilov 
ŠKODA dnes odštartovala revolúciu v oblasti 
opravy automobilov. Mladoboleslavská značka 
predstavila horúcu novinku zo svojich vývojových 
pracovísk - servisnú gumičku ŠKODA S-gum. So 
Simply Clever produktom vyrieši aj laik každý 
problém od opravy motora, cez prevodovku až po 
poškodenia karosérie. 



 
Extra ŠKODA služby 

 

   
Autorizovaní servisní partneri ŠKODA Handy ZŤP sa o vaše vozidlá postarajú 
vždy tak, aby ste boli spokojní a vo zvýhodnených cenách. Zaručia Vám široké 
spektrum a kvalitu poskytovaných servisných a doplnkových služieb: 
 

Odbornú montáž produktov zo sortimentu ŠKODA Originálneho 
príslušenstva ako napríklad strešných transportných systémov, mechanického 
zabezpečenia radenia, tempomatu, autoalarmu, ťažného zariadenia atď. 
Profesionálne vyškolení mechanici vykonajú montáž príslušenstva na 
profesionálnej úrovni a v súlade s predpismi stanovenými výrobcom. 
 
Za výhodnú cenu si môžete požičať ŠKODA Originálne príslušenstvo, napr.     
nosič na lyže, prepravný box, alebo nosič na bicykle. 
 

 
Po skončení letnej či zimnej sezóny vám autorizovaný servisný partner ŠKODA 
Handy ZŤP, môže  profesionálne uskladniť sadu kompletných kolies. Zároveň 
skontroluje ich stav. 

 

 
 

„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. 
 
 

 
  
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.  

 
 
 
 

Predstavujeme Vám.. 
 
 
 
Aj ŠKODA Handy centrum ZŤP „Auto Gábriel“, Košice, chce prispieť 
k skvalitneniu života hendikepovaných zákazníkov prostredníctvom rozvoja 
dopravnej mobility a ponúknuť im výhody, ktoré im značka ŠKODA poskytuje. 

  

Pre našich klientov ponúkame predajné 
a popredajné služby značky ŠKODA, 
profesionálnym a odborne vyškoleným 
presonálom. Radi Vás uvítame v našom 
showroome, kde Vám ochotne zodpovieme na 
Vaše otázky. 

www.gabriel.sk 
 
 

 
Výhody pre držiteľov preukazu ZŤP: 
 
Ø povinná výbava a gumené rohože grátis pri kúpe vozidla 
Ø bezbariérový prístup 
Ø vyhradené parkovacie miesto pre ZŤP 
Ø odvoz/dovoz zákazníka v rámci Košíc bezplatne 
Ø odťahová služba 
Ø 24 hodinová servisná služba 
Ø kaviareň s príjemným posedením  
Ø požičovňa vozidiel 

 
 
 
 
 
 



 
 

Bedeker pre ZŤP do vrecka 
 
 

Osoby so zdravotným znevýhodnením 
 
SR pri úprave podmienok na ochranu a podporu ľudských práv a osôb so 
zdravotným znevýhodnením vychádza z medzinárodných skúseností, 
odporúčaní a záväzkov. Ťažiskovým a východiskovým medzinárodným 

dokumentom  v tejto oblasti sú Štandardné 
pravidlá na vytváranie rovnakých príležitostí 
pre osoby so zdravotným postihnutím. 
Predmetný dokument sa následne stal ideovým 
vzorom pre vypracovanie Národného programu 
rozvoja životných podmienok občanov so 
zdravotným postihnutím vo všetkých 

oblastiach života (MPSVaR, 2015), ktorý bol prijatý v roku 2001 a platil až do 
januára 2014 (MZVaEZ, 2015).Významným dokumentom v dotknutej oblasti je 
i Akčný plán Rady Európy na presadzovanie práv ľudí so zdravotným 
postihnutím a ich plnej účasti v spoločnosti. Ten si vytýčil za cieľ na roky 
2006 až 2015 zlepšenie kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením 
v Európe.  
 
Citované: „Stratégia pre zdravotne postihnutých so zameraním na špecifickú skupinu športovcov – 
Odborná štúdia k projektu PARALELA“ 
 

 
Pýtame sa za Vás..? 

 
 

O práci a invalidite 
 

Kto sa považuje za zdravotne postihnutú osobu? Aký je rozdiel pri 
zamestnávaní zdravotne postihnutého a invalidného dôchodcu? 

- občan so ZP je ten, kto je uznaný za invalidného 
- jeho zdravotný stav je dlhodobo nepriaznivý a má pokles schopnosti 

pracovať viac ako 40% 
Aký je rozdiel pri určení miery funkčnej poruchy podľa zákona 
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a určením miery 
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa zákona 
o sociálnom poistení? 

- mieru funkčnej poruchy na účely kompenzácie, 
preukazu a parkovacieho preukazu posudzuje posudkový 
lekár úradu práce – určuje mieru funkčnej poruchy 
v percentách podľa druhu ZP a podľa prílohy zákona 
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP. 

- invaliditu občana posudzuje posudkový lekár 
pobočky Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého  



bydliska a po posúdení zdravotného stavu – určuje percentuálnu mieru 
zníženia schopnosti  vykonávať zárobkovú činnosť na základe tabuliek 
uvedených v prílohe k zákonu o sociálnom poistení 

Je na úradoch práce evidencia občanov so zdravotným postihnutím? 
- Úrad vedie osobitnú evidenciu ZŤP uchádzačov o zamestnanie  
- zároveň vedie osobitnú evidenciu ZŤP uchádzačov o zamestnanie, ktorá 

obsahuje  
- údaje o poklese schopnosti pracovať 
- údaje o právnom dôvode, na základe ktorého boli uznaní občania za 
osoby so ZP 

Všetky tieto údaje sú určené výhradne na účely začlenenia a zotrvania týchto 
občanov na trhu práce a na štatistické účely. 
Môže sa poberateľ invalidného dôchodku zaevidovať na úrade práce? 
Občan ZŤP, ktorému umožňuje zdravotný stav pracovať, sa môže zaradiť do 
evidencie uchádzačov o zamestnanie a na príslušnom úrade práce podáva: 

- písomnú žiadosť  
- platný OP 
- fotokópiu potvrdenia o zamestnaní alebo spôsobe ukončenia 

pracovnoprávneho vzťahu 
- fotokópiu dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
- doklad o invalidite (rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne) 
- v prípade potreby doloží aj iné doklady potrebné na evidenciu 

 
Invalidný dôchodok (ID) na základe posudku 

 
Počet invalidizácie Slovákov vzrastá. V decembri 2015 bolo uznaných vyše 235 
tisíc ľudí v SR za invalidných. 
Každý, kto chce požiadať o ID, musí splniť podmienky: 

• je invalidný 
• má potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia 
• nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol 

priznaný predčasný starobný dôchodok 
Človek sa stáva invalidným, ak jeho dlhodobo nepriaznivý stav má pokles 
schopnosti pracovať o viac ako 40% v porovnaní so zdravým človekom. 
Konanie o nároku na ID sa podáva v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, 
a to podaním: 

• písomnej žiadosti 
• tlačiva – Prehliadka zisťovacia-kontrolná – vystavuje ju ošetrujúci lekár 
• všetky výsledky lekárskych správ, údaje zo zdravotnej dokumentácie 

o diagnostike, vývoji a liečbe ochorenia 
Zdravotný stav posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia, ktorý určuje: 

• mieru poklesu schopnosti pracovať podľa rozsahu ZP 
• pokles schopnosti zárobkovej činnosti pri najvážnejšom invalidizujúcom 

ochorení 
Ak je človek uznaný invalidným, jeho invalidita trvá dovtedy, kým mu jeho 
dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav spôsobuje pokles schopnosti pracovať 
o viac ako 40% v porovnaní so zdravým človekom. 
 

 
 
 



 
Legislatívne okienko ZŤP 

 
 
Celková cena práce na rok 2016 
Celková cena práce (CCP) na účely zákona o službách zamestnanosti je súčet 
priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve zverejnenej Štatistickým 
úradom SR za 1.-3. štvrťrok predchádzajúceho roka + všetkých preddavkov na 
poistné. Celková cena práce od januára 2016 je stanovená na 1165,35€.  
Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP 
Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so 
ZP na celkovom počte svojich zamestnancov, je povinný do 31. marca 2016 
odviesť za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu, 
odvod vo výške 0,9-násobku CCP, teda 1045,18€. Na započítanie jedného 
občana so ZP je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku CCP. Na rok 
2016 je to suma 929,05€. 
 

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal činnosť 
 

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal 1. marca 2016 
vykonávať svoju činnosť. Osoby ho môžu podávať prostredníctvom webového 

portálu, emailom na 
adresu sekretariat@komisar.sk alebo 

poštou na adresu sídla úradu. 
Podrobnosti o činnosti a úlohách úradu ako i 

ďalšie informácie týkajúce sa  ochrany 
a dodržiavania práv osôb so ZP, bude možno 

nájsť 
na www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk. 

 

 

Ako poskytnúť Prvú pomoc 
 
 
Kŕčové stavy 
 
Kŕč je  stiahnutie svalu, alebo svalovej skupiny. Najčastejší výskyt pri: 
epilepsii,  horúčke u detí do 5 rokov (febrilné kŕče). 
Epilepsia je neurologické ochorenie charakterizované opakovanými záchvatmi. 
Príznaky:  náhle bezvedomie, stuhnutie svalstva, kŕče rôznej intenzity,  

postihnutý ťažko dýcha, môžu mu z úst vytekať sliny, keď naberie 
vedomie, je dezorientovaný, vyčerpaný 

Pomoc:  zachováme pokoj 
zabezpečíme okolie postihnutého tak, aby sa nezranil, hlavne dáme 
pozor, aby si napr. pri páde na zem a silných kŕčoch nezranil hlavu 



uvoľníme mu odev okolo krku a hrudníka nič mu 
nevkladáme do úst, nevyťahujeme jazyk, 
po odznení kŕčov ho uložíme do stabilizovanej 
polohy. Záchranku voláme k ľuďom, ktorých 
nepoznáme, napr. ak sa to stane na ulici a pod., 
alebo ak je to prvý záchvat, alebo sa opakuje 
v krátkych intervaloch. 
 

Kŕče z teploty (febrilné kŕče) sa vyskytujú sa najmä u malých detí (do 5-
6r.), ktoré sú citlivé na vysoké teploty (nad 38°C). 
Príznaky: vysoká teplota, potenie, zášklby svalov na tvári, horných a dolných 
končatinách, zovretie pästí 
Pomoc: zabezpečiť dieťa, aby nepadlo, neudrelo sa, najlepšie ho dať do 
postele 

vetrať miestnosť 
uvoľniť oblečenie 

dieťa ochladzovať (zábaly cca o 10°C menej 
prikladať na hrudník, bruško, alebo dieťaťu 

osprchujeme telo vlažnou vodou) 
dieťa upokojíme, podáme mu liek na zníženie 
horúčky (volíme lieky na báze paracetamolu,   

napr. paralen..) 
pomoc voláme v prípade, že kŕče neprestávajú, 

(cca do 10 min.) 
Pri poskytnutí telefonickej pomoci alebo privolaní odbornej zdravotnej 

starostlivosti voláme číslo:155 alebo 112 

 
Na chvíľočku s nami ... 
 

Benefičné kultúrne podujatie s názvom ,,Opri sa o mňa" 
zorganizovalo   piatym rokom v estrádnej sále PKO Čierny 
orol v Prešove OZ Milan Štefánik a OZ Oco, mama a ja ako 
malý hudobno-tvorivý festival pre mentálne a zdravotne 
postihnuté deti a klientov z  ústavov a zariadení DSS z 

Prešovského a z Košického 
samosprávneho kraja. Tohto roku to 
bolo skoro 500 návštevníkov. Na akcii sa 
prezentovalo ŠKODA Handy ZŤP 
centrum PO CAR z Prešova. 
Zamestnanci názorne predviedli 
upravené vozidlo pre hendikepovaných, 
odpovedali na otázky jednotlivých 
benefitov pre ZŤP občanov pri úpravách 

vozidla, či radili v otázkach kompenzácie na kúpu auta. Rozlúčili sme sa 
v duchu, keď sa zatvoria dvere podujatia „Opri sa o mňa“ vieme, že urobíme 
všetko, aby sa o rok otvorili znova. www.pocar.sk 



 

Dňa 24.4. 2016 sa konala kultúrno-spoločenská akcia „Chyťme sa za ruky“ 
v mestskom kultúrnom stredisku v Galante, ktorá bola určená 
najmä pre zdravotne znevýhodnené osoby. ŠKODA Handy 
centrum ZŤP  v „Autoprofit Galanta“ v spolupráci s AV Mobilita 
sa opäť zúčastnila na podujatí prezentáciou projektu ŠKODA 
Handy ZŤP centra. Návštevníci si mali možnosť vyskúšať 
rozmiestnenie riadiacich prvkov po úprave vozidla, prejsť si 
aktuálne ponuky ŠKODA Handy ZŤP centra a taktiež dostať 
odpovede na ich otázky ohľadom podpory pre úpravu vozidla 

 

 
POZÝVAME Vás 

 

Golfový benefičný turnaj nadácie Adeli, 
Piešťany s partnerom 

 ŠKODA Handy ZŤP v „Prvý Trenčianský 
Autoservis“ 

pod záštitou Milana Lasicu, ktorý sa 
uskutoční dňa 
14.5.2016 
v areáli golfového klubu v Piešťanoch. 
Pripravený je program pre zdravých 
i hendikepovaných.  
www.ptasro.sk 

 
 

Srdečne Vás pozývame na „6. ročník 
Turnaja Belasého Motýľa“, - Boccia 

paralympijská disciplína, určená pre ľudí 
pohybujúcich sa na mechanických alebo 

elektrických vozíkoch, dňa 14.5.2016 
v Telocvični FTVŠ UK Lafranconi, Bratislava 

s partnerom ŠKODA Handy ZŤP v „Impa 

Bratislava“.  
www.impa.sk 

 
 
 
 



 

 

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 

  


