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Novinky zo sveta 
ŠKODA Auto    

 
ŠKODA zelektrizuje autosalón v Ženeve novou 

štúdiou 
 

 
ŠKODA dôsledne pokračuje v rastovom kurze. V minulých rokoch značka 
zásadne zmodernizovala a rozšírila svoju modelovú paletu. Teraz prišiel čas aj 
na rozšírenie ponuky automobilov kategórie SUV. So štúdiou ŠKODA VisionS 
česká automobilka na autosalóne v Ženeve napovie, ako by mohol 
vyzerať nový dizajnový jazyk SUV značky ŠKODA. Automobilka okrem 
toho touto štúdiou predstaví aj svoje najdôležitejšie technológie budúcnosti. 
Prezentáciu značky pri Ženevskom jazere dopĺňa nová ŠKODA Octavia RS 4×4, 
ŠKODA Octavia G-TEC s automatickou prevodovkou DSG. 

 

ŠKODA VisionS uvádza nový dizajnový jazyk značky do segmentu SUV. 
Dizajn je viditeľne ovplyvnený českým kubizmom a tradičným českým umením 
výroby krištáľového skla. Línie sú jasné, precízne a ostré. Na markantne 
konturovaných plochách vytvára hra svetla a tieňa silné efekty, zvýraznené 
zelenou farbou Island. 
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ŠKODA Superb zažiarila v anketách Auto roka 2016 
v Česku aj na Slovensku 

 
Nová generácia automobilu ŠKODA 
Superb bola v Českej republike 
vyznamenaná titulom Auto roka 
2016. Okrem absolútneho víťazstva 
získal ešte čiastkové ocenenie, keď 
vyhral hlasovanie verejnosti v jednej 
z kategórií. V rovnakej ankete na 
Slovensku obsadil Superb druhé 
miesto, keď za sebou nechal aj 
prémiové značky automobilov ako 
Volvo XC90, BMW radu 7 alebo Audi 
A4.  

 

Prvýkrát v histórii bude automobil značky ŠKODA zastúpený v rámci desiatky 
finalistov celosvetovej ankety World Car of the Year 2016, ktorej víťaz bude 
slávnostne vyhlásený 26. apríla na International Auto Show v New Yorku 
(NYIAS). Najlepšiemu automobilu ŠKODA všetkých čias sa darilo aj na 
Slovensku. Nový Superb uspel v čitateľskej súťaži Auto magazín Awards 
2016 v kategórii limuzíny a sedany. V zbierke vavrínov má aj prestížne 
ocenenie Zlatý volant 2015 v kategórii stredná trieda, keď za sebou nechal aj 
modely prémiových značiek, akými sú Jaguar alebo Audi. 

 

 

ŠKODA AUTO vo Vrchlabí vyrobila milión prevodoviek 
DQ 200 

Závod spoločnosti ŠKODA AUTO vo Vrchlabí od začiatku výroby v roku 2012 
vyrobil 1 milión dvojspojkových prevodoviek 
DQ 200. Moderná priamo riadená prevodovka 
sa používa v automobiloch značky ŠKODA aj 
v modeloch ďalších koncernových značiek. 

Vrchlabský závod ŠKODA AUTO patrí s 1 000 
zamestnancami k najvýznamnejším 
zamestnávateľom v Královohradeckom kraji. 
Denná výrobná kapacita bude v tomto roku 
rozšírená na 2 000 prevodoviek DSG. 

 

 



 

ŠKODA predstavuje Wireless MirrorLink – 
bezdrôtový prenos dát zo smartfónu 

 
ŠKODA prepojí smartfón s automobilom ešte komfortnejšie. Na kongrese 
Mobile World Congress (MWC) v Barcelone predstaví automobilka spoločne so 
svojím vývojovým partnerom RealVNC novú progresívnu technológiu Wireless 
MirrorLink. Tá prenáša dáta z telefónu do systému infotainmentu bezdrôtovo. 

Bezdrôtové prepojenie telefónu so systémom infotainmentu vyvinula ŠKODA 
spoločne s partnermi TechniSat 
a RealVNC. Wireless MirrorLink 
neprenáša dáta káblom, ale 
bezdrôtovo prostredníctvom Wi-
Fi. Telefón tak môže zostať vo 
vrecku alebo ho možno vložiť do 
nového Phoneboxu s funkciou 
indukčného nabíjania, ktorý 
ŠKODA onedlho ponúkne 
zákazníkom. 
 

 

  

 

 
Servisné OKIENKO značky ŠKODA  

 
Bezpečnosť nadovšetko!! 

  
 
Nenechajte nič na náhodu a objednajte sa na kontrolu 
brzdovej kvapaliny a brzdových doštičiek ešte dnes. 
Originálne brzdy ŠKODA zaručia bezpečnosť vám a celej 
posádke vášho auta. Investujte do kvality značky ŠKODA.  
 

 

 

Na naše brzdové doštičky kladieme mimoriadne nároky, čo 
najviac oceníte v extrémnych situáciách. Všetky brzdové 
doštičky prechádzajú dlhým procesom, ktorý sa začína 
výberom materiálu, prechádza cez moderné technológie 
výroby a končí sa náročnými skúškami ich spoľahlivosti. 



 

Nezabúdajte na kontrolu bŕzd a brzdovej kvapaliny. 
Predídete tak nečakaným problémom a domov dorazíte 
vždy v bezpečí. 

 

 
 

 

ŠKODA Originálne brzdové doštičky prechádzajú najprísnejšími 
testami a spĺňajú najnáročnejšie podmienky na kvalitu. 

Zaručujú nielen viac bezpečnosti, ale ponúkajú aj viac komfortu 
a dlhšiu životnosť. 

 

 

 

„TOPKY“ v značke ŠKODA 
 

   
  
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.  

 
 

 
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. 
 
 



 

 

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.  
 

 
 

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

www.skoda-auto.sk 
 
 
 

Bedeker pre ZŤP do vrecka 
 
 
 
 

Ako môže evidovanému uchádzačovi o zamestnanie 
so ZP pomôcť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pri 
hľadaní vhodného zamestnania? 

 
 Úrad Vám môže ako 
uchádzačovi o zamestnanie 
zabezpečiť a poskytnúť: 

• informačné a poradenské 
služby  pri  voľbe  povolania, 
výbere zamestnania vrátane 
jeho  zmeny  a  adaptácii 
zamestnanca  v  novom 
zamestnaní, 
 

• informácie o voľných pracovných miestach na Slovensku i v zahraničí, 
• služby informačných a poradenských stredísk,  kde majú aj občania so 

ZP možnosť bezplatne využívať počítačové vybavenie, tlačiareň 
a multifunkčné zariadenie za účelom samoobslužného vyhľadávania 
voľných pracovných miest,  aktuálnych informácií o trhu práce doma 
aj v zahraničí, ako aj informácií o životných a  pracovných podmienkach 
v krajinách Európskej únie, 



• informácie o termínoch výberových konaní a búrz práce, ktoré organizuje 
ÚPSVaR, 

• informácie o agentúrach podporovaného zamestnávania,  
ktoré  poskytujú odborné poradenské služby aj občanom so ZP, 

• odborné poradenské služby, 
• vzdelávanie a prípravu pre trh práce,    
• príspevky na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie so ZP 

(napr.: na samostatnú zárobkovú činnosť a na čiastočnú úhradu 
nákladov súvisiacich s jej prevádzkovaním,  na zriadenie a  úhradu 
prevádzkových  nákladov  chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 
zamestnávateľom, na činnosť pracovného asistenta a iné).   

 
 
 

 
Pomoc môžete nájsť aj v Centre sociálnej 

a pracovnej rehabilitácie 
 
 

• Cieľom je poskytnúť sociálnu a pracovnú rehabilitáciu občanom so ZP       
v produktívnom veku 
 

• Klientmi môžu byť invalidní občania, ktorí majú pokles schopnosti pracovať 
o viac ako 40%, alebo aj nižší od 20 do 40%, inak zdravotne znevýhodnení 
občania, zamestnávatelia, ktorí môžu a chcú zamestnávať ľudí so ZP 

 
• Organizácie a inštitúcie zaoberajúce sa starostlivosťou o občanov so ZP 

 
• Vhodná pracovná činnosť sa vyberá na základe psychologického posúdenia 

rozumovej úrovne a pracovných zručností, zároveň sa poskytuje 
psychologická podpora a zisťuje sa fyzický 
pracovný potenciál 
 
• Hodnotia sa všeobecné a špecifické 
pracovné zručnosti a pracovné návyky, 
trénuje sa komunikačná a sociálna 
zručnosť ľudí so ZP 
 
• Zároveň poskytujú aj liečebné 
rehabilitácie (masáž, vodoliečba, 
elektroliečba...) 
 

 
 
 
 



 
Chránené dielne vo Veľkej 

Británii 
 
Vo Veľkej Británii funguje program „Work 
choice“ zameraný na podporu jednotlivca so 
zdravotným postihnutím (ZP). V Británii fungujú 

dve schémy podpory zamestnávania osôb so ZP: 
 
a) schéma „Access to Work“ – slúži na pokrytie dodatočných nákladov 
vynaložených  na zamestnanie   osôb so ZP a pokrýva tieto náklady: 

• prispôsobenie pracovného miesta a zariadenia vzhľadom k postihnutiu  
• sprostredkovateľa na pracovnom pohovore 
• dopravu v rámci plnenia pracovných povinností 
• špeciálnu pomoc a vybavenie 
• pracovného asistenta  
• dopravu do práce 

 
Osoby so ZP, ktoré sa kvalifikujú pre tento príspevok sú odkázané na 
JOBCENTER PLUS a kontaktované poradcom, ktorý pre nich vytvára podporný 
plán, ktorý má za úlohu identifikovať individuálne potreby, ale náklady sú 
hradené zamestnávateľovi. V rámci tejto schémy sa prepláca zamestnávateľovi 
100% nákladov pre nezamestnaného, ktorý začína pracovať, SZČO, tým, ktorí 
zamestnávajú menej ako 10 pracovníkov, alebo sú v práci menej ako 6 
týždňov. Vždy sa prepláca 100% nákladov na asistentov, sprostredkovateľa na 
pracovnom pohovore, nákladov na dopravu. 
Pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva osoby so ZP dlhšie ako 6 týždňov, sa 
preplácajú náklady na prispôsobenie pracoviska, a to: 

• 100% nákladov – pre zamestnávateľa s menej ako 50 zamestnancami 
• 80% nákladov nad prvých 500£ do 10 000£  -  pre  zamestnávateľa  s  

50-249 zamestnancami 
• 80% nákladov nad prvých 1000£ do 10 000£ - pre zamestnávateľa s viac 

ako 250 zamestnancami 
Všetky dodatočné náklady nad 10 000£ sa 
uhrádzajú pre všetkých zamestnávateľov. 
 
b)  agentúry podporovaného zamestnávania 
– sú financované miestnymi úradmi, rozvíjajú 
podporu pre umiestnenie, zaškolenie a zotrvanie 
osoby so ZP v pracovnom pomere a poskytujú im 
rôzne príspevky 
 
Osoba so ZP, ktorá pracuje, ale má nízky príjem, 
má nárok na podporu vo forme „Working Tax 
Credit“ max. 1940£ ročne, v závislosti od jej 

príjmu a ostatných okolností. 
Od roku 2012 Veľká Británia zrušila chránené dielne a pokračuje iba schémou 
sprostredkovania práce osobám so ZP, alebo podporovaným zamestnávaním, 
aby hendikepovaní neboli izolovaní od zdravých ľudí. Oproti tomu poskytuje 
zamestnávateľom dodatočné náklady, aby mali motiváciu a potrebu 
zamestnávať ľudí so ZP (napr. namontovať rampu, umiestniť pracovisko na 
prízemí...), náklady na asistentov, náklady na dopravu.



 
Podporte Akadémiu Vzdelávania pre zdravotne 

znevýhodnených občanov 
 

Dovoľujeme si Váš požiadať o podporu akejkoľvek čiastky z 2 %  pre zdravotne 
znevýhodnených občanov. Naša NO Mobilita chce partnersky nadviazať na úspešný 
projekt PARALELA, Slovenského paralympijského výboru a partnerov. Umožniť  tak 
bloky vzdelávania za účelom prípravy na podnikanie či zamestnanie zdravotne 
znevýhodnených občanov priamo v NRC Kováčová. Aktivity NO úzko súvisia 
s činnosťou AV mobilita.  Bližšie informácie na stránkach www.mobilitano.sk 
prípadne na www.avmobilita.sk Dôvera v tento projekt zaväzuje a preto, ak uznáte, 
neváhajte nám poslať na účet: 

SK75 3100 0000 0040 8002 9804 

Vaše rozhodnutie bude cielené v prospech projektu. 

 

Ako poskytnúť Prvú pomoc 
 
 

ŠOK 
 
Príznaky:  bledá, spotená a chladná koža, zrýchlené, plytké dýchanie 
  nepokoj, chlad, smäd, poruchy vedomia, nevoľnosť, zvracanie 
Prvá pomoc:     1)snažíme sa postihnutého upokojiť 

2)uložíme ho do protišokovej polohy na chrbát,  
3)podložíme dolné končatiny do 30 cm výšky, hlavu    
   otočíme na bok 
4)ošetríme poranenia 
5)nedávame mu jesť, piť ani žiadne lieky, max.  
   ovlažujeme pery 

    6)zabezpečíme protišokové opatrenia (5T) 
5T protišokové opatrenia: 
TICHO - upokojujeme, ale neklameme postihnutého    
TEPLO - prikryjeme ho, ak sa dá aj zospodu aj zvrchu 
TEKUTINY - nepodávame, max. ovlažujeme pery a tvár 
TÍŠENIE BOLESTI - ošetrujeme rany 
TRANSPORT - protišoková poloha, čakáme na záchranku 
Anafylaktický šok – prudká reakcia na alergén (napr. hmyz, lieky, 
potraviny...), 
pacient môže reagovať na prvý kontakt s alergénom, 
ale väčšinou k anafylaxii dochádza až pri druhom až 
treťom kontakte 
Príznaky: pokles krvného tlaku, slabosť, dýchacie    
                 ťažkosti, kŕč svalov, opuch pier, jazyka 
 



Prvá pomoc:  
1) okamžite voláme prvú pomoc, 
2) ak má postihnutý so sebou lieky (napr. adrenalínový injektor), okamžite 

mu ho podáme 
3) postihnutého uložíme do protišokovej polohy 
4) uvoľníme mu odev, kontrolujeme vedomie a dýchanie v prípade, že 

pacient prestane dýchať, začneme s kardiopulmorálnou resuscitáciou  
 

Pri poskytnutí telefonickej pomoci alebo privolaní odbornej 
zdravotnej starostlivosti voláme číslo:155 alebo 112. 

 
Na chvíľočku s nami .. 

 
Ako to celé vzniklo? 

Jednoducho, pred našou 1. konferenciou Podpora podnikania, ktorá sa konala 
29.11.2015 sme sa rozhodli, že do nášho projektu občianskeho združenia 
Podpora podnikania integrujeme hendikepovaných a budeme si tak vzájomne 
pomáhať. Túto skutočnosť sme na konferencii aj verejne deklarovali. Týmto 
napĺňame náš verejný prísľub a ako 1. krok ponúkame aj hendikepovaným 
registráciu na našej www.podpora-podnikania.sk 

Budeme Vás podporovať a pomáhať v týchto oblastiach: 

• sprostredkovávame ponuku vašich produktov a služieb firmám 
prostredníctvom náhradného plnenia 

• využijeme vaše produkty a služby formou organizovania a napĺňaním 
obsahu eventov pre rôzne cieľové skupiny 

• vzdelávaním v oblasti osobného rozvoja, prepojenia s podnikaním a v 
hľadaní zmyslu života - sebarealizácie 

• podporou v podnikateľskom prostredí formou hľadania odbytu pre 
produkty či služby hendikepovaných, marketingom a v podnikateľskom 
vzdelávaní 

• ponúkať užitočné informácie v oblasti networkingu 
• testovať produkty, či služby a získavať ich tak zdarma  
• ponúkame Vám náš vernostný program, prostredníctvom ktorého sa 

môžete nielen lacnejšie vzdelávať, ale môžete dokonca získavať peniaze 
späť z nákladov firmy, z nákupov celej rodiny, a to nielen na Slovensku, 
ale aj v zahraničí. 

 



 

Sídlo:      
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/avmobilita/info/?tab=page_info 

 
 

  
  

  
    

    

  

          
                   Gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP   
           Držiteľ Európskej ceny za podporu                  
    podnikania   

SME TU PRE VÁS   


