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Novinky zo sveta 

ŠKODA Auto 
  

ŠKODA OCTAVIA v novej, špičkovej forme 
 
ŠKODA výrazne prepracovala svoj bestseller. ŠKODA OCTAVIA 
od konca tohto roka nastúpi s novou, elegantne tvarovanou 
prednou a zadnou časťou. Prepracovaný model ŠKODA OCTAVIA 
vo verziách liftback a kombi bude na jednotlivých trhoch možno 
objednať koncom tohto roka s dodaním na začiatku roka 2017. 
 
 

 
S modelom ŠKODA KODIAQ prichádza nová ponuka konektivity 

 
Spolu s uvedením modelu ŠKODA KODIAQ prezentuje značka aj novú 
ponuku v oblasti konektivity: Mobilné online služby s označením 
ŠKODA Connect. Tie sa delia do dvoch kategórií. 

• Infotainment Online slúži na získavanie informácií a navigáciu. 
Jednou z najužitočnejších služieb sú online dopravné 
informácie.  

• Služby Care Connect  sú dôležité pre asistenciu a vzdialený 
prístup k automobilu. Tieto služby sú k dispozícii pre každý 
automobil ŠKODA KODIAQ od výbavovej verzie Active ako súčasť sériovej výbavy, 
nezávisle na vybranom systéme infotainmentu. 

 
 

ŠKODA v októbri s dvojciferným rastom 
 
ŠKODA v októbri rástla v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka 
dvojciferným tempom na úrovni  10,99%.  Na  slovenský  trh  umiestnila  
1585 automobilov v kategórii M1 a dosiahla vyše 21-percentný trhový 
podiel. ŠKODA tak suverénne obhájila pozíciu najobľúbenejšej 
automobilovej značky Slovákov.  
 

 
Nová ŠKODA KODIAQ štartuje na Slovensku s cenou od 21 690 € 

 
Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko predstavila ceny nového veľkého SUV 
a spustila Car Configurator na svojej webstránke. ŠKODA KODIAQ štartuje 
na sume 21 690€ vo výbave Active s motorom 1,4 TSI  s výkonom 92 kW 
(125 k). Zákazníci si môžu vybrať aj atraktívne pakety Plus s bohatou 

  
  
  

  
    

  

NEWS LETTER 
  11/2016 

  



výbavou za zvýhodnenú cenu. Novinku je možné objednať u všetkých autorizovaných partnerov 
značky ŠKODA na Slovensku. Nová ŠKODA KODIAQ bude k dispozícii s predĺženou zárukou na 5 
rokov alebo do 100 000 km a inovatívnymi službami ako je doživotná garancia mobility Premium či 
Servisné balíky (doplnková výbava).  
 

ŠKODA predala milión automobilov o mesiac skôr ako v minulom roku 
 
ŠKODA prekonala magickú hranicu milión predaných automobilov. 
Dosiahla ju o približne mesiac skôr ako vlani. Tento rok je už tretím v 
rade, kedy značka dodala sedemmiestny počet vozidiel. Výrazný 
podiel na tomto úspechu má špičkový model ŠKODA SUPERB. 
Mimoriadne dynamicky sa v doterajšom priebehu roka vyvíjal predaj 
vlajkovej lode ŠKODA SUPERB. Srdce značky, model ŠKODA 
OCTAVIA, sa v budúcom roku dočká značnej modernizácie.  
 
 
 

„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.  
 
Škoda vyrobená pre Slovákov 
Naše modely ŠKODA Fabia, Rapid a Rapid Spaceback, Yeti, 
Octavia RS, Superb si jednoducho zamilujete. Tešíme sa na vás 
u autorizovaných partnerov ŠKODA.  
 
 
 
 
Objavte nové obzory 
Vďaka nášmu SIMPLY CLEVER nástroju "Vizualizéru" môžete v 
sebe prebudiť automobilového dizajnéra a už dnes sa pozrieť na 
svoje vysnívané SUV ŠKODA KODIAQ zo všetkých uhlov. 
Vyberte si obľúbenú farbu, kolesá a vydajte sa na jazdu.  
 
 
 
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 €. 

 
 

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



 
Legislatívne okienko 

 
 

 
Vianočný príspevok? Opäť v decembri 

 
Príspevok dostane ten poberateľ starobného, predčasného starobného, 
invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského a sociálneho dôchodku, 
ktorý spĺňa tri podmienky: má nárok na výplatu niektorého z uvedených 
dôchodkov za mesiac december 2016, má bydlisko na území Slovenska 
a suma dôchodku, prípadne úhrnná suma vyplácaných dôchodkov 
nepresiahne 529,80 eura. 
Maximálny vianočný príspevok bude 87,26 eura.  

 
Ďalšia distribúcia potravinových balíčkov, pribudli aj hygienické 

 
V posledných týždňoch odovzdali partnerské organizácie potravinové a hygienické balíky po celom 
Slovensku. Dostávali ich najmä poberatelia pomoci v hmotnej núdzi, a to rodiny s nezaopatrenými 
deťmi či dôchodcovia, invalidi a ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ktorí nemajú príjem zo zárobkovej 
činnosti. Aktuálny harmonogram distribúcie balíčkov, ako aj všetky potrebné informácie, sú 
zverejnené na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a na stránkach partnerských 
organizácií. 
 
 

Pýtame sa za Vás... 
 

Príspevky na kompenzáciu ŤZP od r. 2017 
 
Osobná asistencia  
Ø Poskytuje sa osobe od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku 
Ø Sadzba: 1 hod./2,76€ 

Preprava 
Ø Individuálna preprava autom na základe preukázateľných 

výdavkov na prepravu, mesačne max. 101,07€ 
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov 
Ø Príspevok na diétne stravovanie: 1. skupina 36,78€,   

2. skupina 18,36€, 3. skupina 11,04€ / mesačne 
Ø Príspevok na hygienu, šatstvo, obuv ... 18,39€ / mesačne 
Ø Príspevok na zabezpečenie prevádzky auta – 33,10€ / 

mesačne 
Ø Príspevok na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom – 44,12€ / mesačne 

Príspevok na opatrovanie 
Ø Pri opatrovaní 1 ŤZP človeka – 220,51€ / mesačne 
Ø Pri opatrovaní 2 alebo viacerých ŤZP – 294€ / mesačne 
Ø Pri opatrovaní 1 ŤZP osoby, ktorá je viac ako 20 hod. týždenne v zariadení – 194,79€ / 

mesačne 
Ø Pri opatrovaní 2 alebo viacerých ŤZP osôb, ktorá sú viac ako 20 hod. týždenne v zariadení 

– 275,64€ / mesačne 
Ø Pri opatrovaní osoby s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hod. týždenne a súčasne je 

opatrovaná aj druhá osoba s ŤZP – 286,65€ / mesačne 
Ø Tieto príspevky by mali od januára 2017 vzrásť cca o 27,10€ 
Ø Od 1/2017 by sa mala zvýšiť ochrana príjmu opatrovanej FO s ŤZP, ktorú opatruje 

opatrovateľ v produktívnom veku na 336,753€  
Ø Od 1/2017 sa má predĺžiť obdobie platenia poistného na dôchodkové poistenie 

štátom za opatrovateľov, ktorí sú poistencami štátu 
 



Kúpa pomôcky, výcvik používania pomôcky, úprava pomôcky 
Ø poskytuje sa najviac 8 630,42€, na kúpu druhého mechanického vozíka – 1 659,70€, 

druhého elektrického vozíka 4 979,09€, druhého načúvacieho aparátu 331,94€ 
Ø cena pri oprave alebo úprave sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy 

a príjmu osoby s ŤZP 
Ø na kúpu zdvíhacieho zariadenia - sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny 

zdvíhacieho zariadenia a príjmu osoby s ŤZP, najviac 11 617,88€ 
Kúpa osobného auta 
Ø cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277, 57€, príspevok je najviac 6 638,79€ 

s manuálnou prevodovkou a na auto  s automatickou prevodovkou najviac 8 298,48€ 
Úprava osobného auta 
Ø suma je najviac 6 638,79€, úhrn príspevkov na úpravu auta v období 7 rokov nesmie 

presiahnuť 6 638,79€ 
Úprava bytu, rodinného domu, garáže 
Ø s cieľom dosiahnuť bezbariérovosť sa poskytuje max. 6 638,79€ / byt, rodinný dom 
Ø s cieľom dosiahnuť bezbariérovosť sa poskytuje max. 1 659,70€ / garáž 

 
Zvýšenie penzií aj minimálnej mzdy od januára 2017 

 
Invalidný dôchodca, ktorý má zníženú schopnosť pracovať do 70 %, dostane dôchodok o štyri eurá 
viac, ak má zníženú schopnosť pracovať o viac ako 70 %, penzia sa mu zvýši o 7,10 eura. 
Kto pracuje za minimálnu mzdu, bude od januára namiesto súčasných 405 eur zarábať v hrubom 
435 eur. Čistá mzda takéhoto zamestnanca by mala vzrásť z tohtoročných 355 eur na 374 eur. 
Zvýši sa aj hodinová minimálna mzda z tohtoročných 2,325 eura na 2,50 eura.  
 
 
 

Predstavujeme Vám... 
  

 
 

ŠKODA Handy centrum Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. 
 
 
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava, www.porscheinterauto.sk 
 
Chceli by ste sa oboznámiť s možnosťami 
špecializovanej výbavy alebo si ju priamo 

osobne pozrieť a vyskúšať? Zastavte sa na Dolnozemskej 7 
osobne, predvádzacie vozidlo je Vám k dispozícii. 
Benefity pre zákazníkov: 
Ø zľavy pri kúpe nového vozidla: ŠKODA Fabia, Fabia 

Combi: 10%; ŠKODA Octavia, Octavia Combi, Yeti: 
12% 

Ø poradenstvo pri výbere a montáži špecializovanej 
výbavy vozidla 

Ø akciové financovanie vozidiel ŠKODA cez VWFS – 
zvýhodnené úročenie, kompletné poistenie 
HP+PZP+GAP v splátkach, akciové financovanie 
ŠKODA Kredit 1/3 

Ø pri uznanej poistenej udalosti – zľava do výšky spoluúčasti 5% 
Ø spoluúčasť 0€ – pre všetky poistné udalosti pri cene nad 500€ a na zákazníka s 1 udalosťou 

na 1 vozidlo 
Ø odvoz a dovoz zákazníka pri oprave vozidla z/do nášho servisu v rámci Bratislavy zdarma 
Ø vyzdvihnutie vozidla u zákazníka a pristavenie opraveného vozidla u zákazníka v rámci 

Bratislavy zdarma 
Ø prihlásenie na DI BA: zdarma 
Ø povinná výbava: zdarma 
Ø oslobodenie od úhrady diaľničnej známky  
Ø poistenie vozidla: Allianz -Slov. poisťovňa – Kasko -10% 
Ø ostatné poisťovne: Uniqa – max. zľava podľa typu vozidla pre ZŤP 



 

  Ako poskytnúť Prvú pomoc 
 

 
Zastavenie dýchania a krvného obehu KPR 

      
 
KPR – postup 
Ø Bezpečný prístup 
Ø Kontrola vedomia 
Ø Volať o pomoc 
Ø Spriechodniť dýchacie cesty 
Ø Kontrola dýchania 
Ø Volať 155, resp.112 
Ø 30 stlačení hrudníka 
Ø 2 umelé vdychy        

 
Stláčanie hrudníka 
Ø polož zápästie jednej ruky na hrudnú kosť do dolnej tretiny 
Ø druhú ruku polož na ňu, zopni prsty 
Ø stláčaj hrudník 
Ø frekvenciou 100 – 120 stlačení/min 
Ø do hĺbky minimálne 5 cm 
Ø rovnaká doba stlačenia aj uvoľnenia 
Ø ak je to možné striedajte sa (a/2min.) 

 
Umelé vdychy 
Ø stlač nos 
Ø normálne sa nadýchni 
Ø pritlač pery okolo úst  
Ø vydýchni, až kým sa hrudník nezačne dvíhať 
Ø odpočítaj asi 1 sekundu 
Ø umožni výdych 
Ø opakuj 

 
POKRAČUJ V KPR 30:2 
 
Technika oživovania dospelých môže byť použitá na deťoch  
Ø Volať 155, resp.112 
Ø 5 iniciálnych vdychov 
Ø stláčanie 1/3 hĺbky hrudníka 
Ø frekvenciou 100 stlačení/min  
Ø 30stlačení hrudníka 
Ø 2 umelé vdychy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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... 
 
 

Ubytovanie a relax 
 
Cestovnej agentúre Jozef Miština – Cykloski, bolo priznané postavenie 
chráneného pracoviska v roku 2011 so zameraním prevádzkovania 
internetového katalógu http://ubytovaniearelax.sk/. 
Sú tu prezentované hotely, penzióny, chaty, chalupy, bezbariérové 
objekty a sekcia gastronómia, výhradne len Slovenských ubytovateľov. 
Ponúkajú ubytovanie v najkrajších lokalitách nášho čarovného 
Slovenska. Často s väčším komfortom a krajším prostredím, ako 
v zahraničí. Doprajte si stráviť krásne chvíle počas letnej i zimnej 
dovolenky na Slovensku, veď si to zaslúžite. Vyberte si dovolenku alebo 

pracovné stretnutie podľa Vašich snov a finančných možností.  Ubytujte sa v rôznych cenových 
reláciách, s kontaktom priamo na ubytovateľov, s možnosťou on-line rezervácie. Portál je bez 
akýchkoľvek provízii. Zaplatíte priamo ubytovateľovi, bez medzičlánkov. Bližšie informácie 
o jednotlivých objektoch sa dozviete po kliknutí na objekt, ktorý Vás zaujal v internetovom 
katalógu. Všetkým návštevníkom webstránky prajeme veľa pekných a nezabudnuteľných chvíľ 
v týchto krásnych zariadeniach.    



Marína - Špecializovaný liečebný ústav 
 
Odborné kúpeľné zariadenie poskytuje komplexnú starostlivosť 
pre pohybovo postihnutých pacientov. Pôvodným zameraním 
bola starostlivosť o deti, najmä s detskou mozgovou obrnou, 
skoliózami, poúrazovými a pooperačnými stavmi; od roku 2004 

pribudla špecializácia aj na liečbu dospelých pacientov s ortopedickými, traumatologickými a 
neurologickými diagnózami. Neoddeliteľnou súčasťou Maríny je škola (základná, špeciálna, 
materská, záujmové krúžky). Prevádzka ústavu je celoročná, celý komplex je bezbariérový, všetky 
zariadenia sú dostupné vnútornými chodbami a výťahmi. Odborná úroveň zariadenia je 
inštitucionalizovaná zriadením výučbového centra priamo v komplexe Maríny pre študentov 
Slovenskej zdravotníckej univerzity a Strednej zdravotnej školy. 

 

 

Na chvíľočku s nami... 
 

 
 

Záverečná správa z 2. etapy projektu Tri oriešky pre deti v Maríne 
ukončená 3.11.2016 

 
Objednávateľom Mobilita n.o. a dodávateľom VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity 
 
Aktivity 2.etapy 
Ø 1x Motivačné stretnutie (sebarealizácia)  18.10.2016 od 15:00 – 17:00 hod 
Ø 2x Samozamestnanie (podnikateľský plán) 25.10. a 27.10.2016 od 15:00– 17:00 hod 
Ø 1x Využitie príspevkov pre podnikanie (chránené dielne) 3.11.2016 od 15:00– 16:30 hod  

Bonusom 2. kola bolo záverečné stretnutie dňa  3.11.2016 o 16:30 hod  s gestorkou projektu 
pani Klaudiou Valuškovou, ktorá okrem záverečného hodnotenia poskytla  informácie o 
možnostiach finančnej podpory a podpory predaja výrobkov alebo služieb prostredníctvom 
neziskovej organizácie „Záleží nám“.  
Lektori účastníkom podujatia sprostredkovali možnosti nastavenia 
zmeny v ich živote, v zmysle sebarealizácie a posilnenia finančnej 
nezávislosti. Počas niekoľkých stretnutí sa hovorilo o možnostiach 
samozamestnania, využitia príspevkov na zriadenie chránenej dielne 
a chráneného pracoviska. Na záver účastníci projektu obdržali 
osvedčenie o absolvovaní. 
Výstupy: 
Odborná pomoc s certifikovanými lektormi, profesionálmi v 
problematike samozamestnania a 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 16 účastníkov a 8 spolupracovníkov z partnerov 

projektu 
 
 

Ďakujeme všetkým partnerom za príspevky na realizáciu 
projektu Tri oriešky pre deti v Maríne. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Pozývame Vás ... 
 

ŠKODA radí: Nezanedbajte prípravu auta na zimu 
 
Zima už stihla navštíviť vyššie položené miesta na Slovensku, a preto je 
najvyšší čas myslieť na prípravu auta na toto obdobie. Odborníci zo 
spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko pripravili pre motoristov 
odporúčania, ako sa včas a komplexne pripraviť. V rámci zimnej 
servisnej kampane pozývajú ŠKODA motoristov na kontrolu stavu 
akumulátora len za 3 eurá, prípadne jeho zvýhodnenú výmenu. Pri 
kúpe zimného kompletu kolies získavajú zadarmo unikátnu službu 
ŠKODA Pneugarancia.  
 

Vyberte si Vaše regionálne ŠKODA Handy centrum. 
 

 

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/ 


