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Novinky zo sveta 
ŠKODA Auto 

         
ŠKODA hľadá sedem statočných, ktorí absolvujú jednu etapu 

Tour de France 

 
ŠKODA v spolupráci s portálom WeLoveCycling.com hľadá do svojho tímu sedem cyklistických 
nadšencov, ktorí absolvujú jednu etapu Tour de France v rámci podujatia L’Etape du Tour 

2016. Do celoeurópskej súťaže o sedem miest sa môžu zapojiť aj slovenskí 
fanúšikovia cyklistiky. Stačí vyplniť formulár na stránke  

www.welovecycling.com/wide/letape-du-tour-2016/sk/, 

 pripojiť svoju fotku s bicyklom a screenshot z akejkoľvek cyklistickej aplikácie s najlepšími 
cyklistickými výkonmi. O cestovné náklady v mieste podujatia a ubytovanie sa postará ŠKODA. 

Možným slovenským výhercom zabezpečí ŠKODA AUTO Slovensko aj letenku. 

Prvé víťazstvo pre ŠKODA 
Motorsport v tohtoročnej sezóne 
WRC 2 
Rýchla švédska posádka Pontus Tidemand/Jonas 
Andersson obstála v tvrdej Portugalskej rally 
a zabezpečila pre tím ŠKODA Motorsport prvé 
víťazstvo v tohtoročnej sezóne FIA Majstrovstiev 
sveta v automobilových súťažiach (WRC 2). Druhý 
štart tímu ŠKODA Motorsport v tohtoročnej sezóne 
WRC 2 bol triumfom automobilov ŠKODA Fabia R5. 
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ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2016 pokračoval v Marikovskej 
doline 

ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2016 
Kalendár podujatí 

30.4.2016 ŠKODA Svätojurský MTB maratón 
14.5.2016 ŠKODA Maratón Marikovskou dolinou 

25.6.2016 
AUTHOR ŠKODA Bikemaratón 
Súľovské skaly 

30.7.2016 ŠKODA STUPAVA TROPHY 
13.8.2016 ŠKODA Horal MTB maratón 
  3.9.2016 ŠKODA Slovenský raj 
 
Druhé podujatie série najvýznamnejších pretekov 
horských bicyklov na Slovensku ŠKODA BIKE 
OPEN TOUR 2016 odštartovalo nedávno v Marikovskej doline. Bližšie informácie 
o ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2016 nájdu fanúšikovia horskej cyklistiky na stránke, 
www.skoda-bike-open-tour.sk, kde sa môžu na preteky série aj registrovať. Aktuálny 
ročník ponúkne šesť pretekov od apríla do septembra, vrátane množstva sprievodných akcií, 
súťaží a programu pre celú rodinu. 

ŠKODA vyrobila už 100 000 automobilov modelu Superb 
tretej generácie 

Aktuálne ŠKODA vyrobila stotisíci automobil 
ŠKODA Superb tretej generácie. Automobil 
disponuje radom asistenčných systémov pre 
vyššiu bezpečnosť, šetrnosť k životnému 
prostrediu.  

 
Mesto Kodiak na ostrove pri Aljaške sa na deň zmenilo na 

KodiaQ 
Na počesť nového veľkého 
SUV značky ŠKODA sa 
premenovalo celé mesto na 
rovnomennom ostrove. V 
piatok 6. mája sa meno 
mesta Kodiak zmenilo na 
KodiaQ. Veľké a silné SUV s 
charakterom ochrancu, 
s výborne vyvinutým 
zmyslom pre rodinu a 
dobrými outdoorovými 

vlastnosťami. To je nový model značky ŠKODA, ktorý sa predstaví v druhej polovici tohto 
roka. 
 

Veterány ŠKODA na Bodensee Klassik 
Bodensee Klassik odštartoval tento rok už po piatykrát. 
Tohtoročný ročník bol s trasou 630 kilometrov o 80 km dlhší 
ako vlani. Tie ich previedli nielen malebným okolím 
Bodamského jazera, ale aj náročnými horskými stúpaniami v 
rakúskych Alpách. Rally štartovalo ráno v centre mesta 
Bregenz, cieľ bol naplánovaný v tom istom meste v podvečer. 



 
 

Servisné OKIENKO značky ŠKODA 
 

Ako pripraviť vozidlo na hlavnú motoristickú sezónu 

   
Jar a leto s obdobím dovoleniek predstavujú pre vozidlo a vodiča náročné obdobie. Väčšina 
vodičov cestuje častejšie a vozidlo je preto potrebné dôkladne pripraviť. Pravidelná 
starostlivosť o vozidlo prináša mobilitu, ale hlavne bezpečnosť posádky vozidla. Zároveň 
predlžuje životnosť vozidla.  

Čo všetko by príprava mala zahŕňať? 

ð Kontrola brzdovej sústavy, 

ð Kontrola podvozku, 

ð Kontrola chladiacej sústavy 

ð Kontrola akumulátora 

ð Kontrola tlmičov 

ð Kontrola stieračov, ostrekovačov skiel, 

a svetiel 

ð Kontrola osvetlenia 

ð Kontrola klimatizácie 

ð Kontrola motorového priestoru 

ð Premazanie závesov a zámkov dverí 
 
 

 
„TOPKY“ v značke ŠKODA 

 
 
 
Limitovaná edícia ScoutLine 
Sebavedomie, to nie sú nadštandardné výkony. Spočíva v zachovaní 
štandardu, na aký ste zvyknutý, aj v tých najťažších podmienkach. 
Aj o tom sú modely Fabia Combi a Rapid Spaceback z limitovanej 
edície ScoutLine.  

 
 
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. 

Čo ešte zobrať so 
sebou okrem 
povinnej výbavy 
vozidla 

 
• náhradnú náplň do 

ostrekovačov 
• u starších vozidiel 

náhradnú náplň do 
chladiacej sústavy 

• 1 l motorového oleja pre 
prípadné doplnenie 

 



 
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.  

 
 

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

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

 
 

Bedeker pre ZŤP do vrecka 
 
 
Nové technológie budú môcť konečne využívať aj zdravotne 

postihnutí 
Zástupcovia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie sa po 
dlhých rokovaniach v rámci tzv. trialógu dohodli na pravidlách 
platných pre celú EÚ, ktoré umožnia lepší prístup k webovým 
sídlam a mobilným aplikáciám orgánov verejného sektora. 
Tento návrh ustanovuje, že rôzne typy digitálnych tovarov a 
služieb budú musieť byť dostupné aj pre osoby so ZP, a to 
naprieč celou EÚ. V praxi to znamená, že osoby so sluchovým 
postihnutím budú mať lepší prístup k otitulkovaným filmom a 
v prípade, že budú cestovať, nebudú odkázaní na ústne 

hlásenie o aktuálnom meškaní vlakov, ale dostanú túto informáciu aj písomne prostredníctvom 
mailu alebo sms. Nevidiaci a slabozrakí budú môcť lepšie využívať mobilné telefóny, počítače, 
nakupovanie cez internet a webové stránky prepravných spoločností a bánk.  
 
Automaty na kúpu cestovných lístkov a bankomaty na výber hotovosti budú zase musieť 
obsahovať prvky ako napríklad prispôsobené klávesnice a porty na slúchadlá, ktoré umožnia 
nevidiacim samostatne ich používať. Návrh smernice je výsledkom dlhoročného tlaku ľudí so  
ZP, organizácií, ktoré ich zastupujú, ale aj poslancov Európskeho parlamentu. Spoločnými 
silami sa podarilo Komisiu presvedčiť, že práve toto je jedna z ciest ako prispieť k skutočnému 
napĺňaniu Dohovoru OSN o právach osôb so ZP. 
 

 
Ak invalidný dôchodca splní nárok na 
starobný dôchodok, bude dostávať 
výhodnejšiu penziu 
Sociálna poisťovňa upozorňuje invalidných dôchodcov, že po 
dovŕšení dôchodkového veku môžu požiadať o starobný 
dôchodok. Žiadosť o jeho priznanie spíšu v pobočke 
Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska. Po 
splnení zákonných podmienok, výpočte výšky starobného 

dôchodku a jej porovnaní s invalidným dôchodkom budú potom dostávať ten dôchodok, ktorý 
je pre nich výhodnejší, teda vyšší. Ak výška oboch dôchodkových dávok bude rovnaká, 
dôchodca dostane tú penziu, ktorú si sám zvolí. Ak invalidný dôchodca o starobný dôchodok 



nepožiada, nárok na invalidný dôchodok mu nezanikne – Sociálna poisťovňa mu ho bude 
vyplácať naďalej v nezmenenej sume. Invalidný dôchodca môže požiadať o starobný dôchodok 
kedykoľvek po dovŕšení dôchodkového veku aj spätne, najviac však 3 roky. 

 
 

Cestovanie zadarmo pre vybrané 
skupiny v Bratislave sa vrátilo 
Mestskí a krajskí poslanci na svojich zastupiteľstvách schválili 
opätovné zavedenie 100-percentnej zľavy na cestovanie pre 
vybrané skupiny. Dopravný podnik zároveň upozorňuje na to, 
že v prípade, že nemajú vybavenú bezkontaktnú čipovú kartu, 
ktorá je podmienkou na využívanie 100% zľavy pri cestovaní, 
musia si zakúpiť zľavnený cestovný lístok, nakoľko v tomto 
prípade cestujú na 50% zľavu. 

Dopravný podnik bude peniaze vracať formou poštovej poukážky. Vybrané skupiny cestujúcich 
ju môžu očakávať po 15. máji, najneskôr do konca júna. Nie je teda potrebné, aby sa dostavili 
na predajné miesta DPB. 
Viac: https://imhd.sk/ba/doc/sk/15416/Zmena-bonusovej-zlavy-na-PCL-pre-
vybrane-skupiny-cestujucich 

 

Vydanie cestovného pasu občanovi ZŤP 
Čo potrebujete na vydanie pasu?  

Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu občan predkladá: 
• občiansky preukaz 
• rodný list (ak občan nie je držiteľom OP) 
• skôr vydaný cestovný pas (CP) 
• správny poplatok 
• každý občan bez ohľadu na vek je povinný byť pri podaní  

         žiadosti o vydanie pasu osobne prítomný a poskytnúť  
         svoje biometrické údaje pre potreby vydania pasu 

• výnimkou sú občania, ktorí tak nemôžu urobiť pre bezvládnosť. 
Bezvládnym občanom sa žiadosť o vydanie CP prijme prostredníctvom 

mobilného pracoviska, po dohode so žiadateľom. Žiadosť za občana, ktorý pre 
bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko nemôže osobne podať žiadosť 
o vydanie pasu, môže podať jemu blízka osoba, iný občan môže podať žiadosť za 
takého občana na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. K žiadosti sa prikladá 
aj potvrdenie lekára. 

 
 
 

Pýtame sa za Vás.. 
 
Kontrolná prehliadka: Kto a kedy ju musí absolvovať? 

• poistenec ju musí absolvovať, ak nechce, aby mu 
bola výplata invalidného dôchodku (ID) pozastavená 

• jej účelom je splnenie podmienky na poberanie ID 
• vykonáva ju posudkový lekár v príslušnej pobočke 

Sociálnej poisťovne (SP), ktorý zistí: 
• aktuálny zdravotný stav a jeho priebeh, popr. 

liečebné  a rehabilitačné odporúčania 
• určí lehotu následnej prehliadky (spravidla do 3 

rokov), len výnimočne pri stavoch, ktoré sú ďalšou liečbou neovplyvniteľné sa   
kontrola opakovane neuskutoční 

• trvanie invalidity sa nepreskúmava, ak posudkový lekár neurčil lehotu ďalšieho 
uskutočnenia prehliadky 



• zmena percentuálnej miery poklesu schopnosti pracovať musí byť riadne odôvodnená 
zlepšením, príp. zhoršením zdravotného stavu, podložená aktuálnymi odbornými 
lekárskymi posudkami 

Ako mám postupovať, ak nie som spokojný s ohodnotením posudkového lekára? 
• po posúdení lekárom o nároku na ID rozhodne SP, ústredie. V prípade nesúhlasu máte 

možnosť podať návrh na opravný prostriedok na príslušný krajský súd v lehote 30 dní 
od doručenia rozhodnutia. Následne bude Váš zdravotný stav prehodnotený 
posudkovým lekárom SP a ústredím SP. O opravnom prostriedku rozhodne príslušný 
krajský súd 

Kedy SP predvoláva na kontrolné lekárske prehliadky? 
• robí sa vtedy, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu. Prvá kontrolná 

prehliadka sa stanovuje spravidla po prvom roku invalidity, zisťuje sa správnosť 
hodnotenia posudkového lekára, alebo sa určuje vtedy, ak sa zistia posudkovo 
významné skutočnosti (napr. legislatívne zmeny...) 

Musím sa zúčastniť kontrolnej prehliadky? 
• je povinnosťou poberateľa ID zúčastniť sa kontrolnej prehliadky. Ak sa vyšetreniu 

nepodrobí, výplata dávky sa zastaví 
Ako často môžem, ak sa mi zhorší zdravotný stav, požiadať o prehodnotenie miery 
poklesu schopnosti pracovať? 

• žiadosť o prehodnotenie zdravotného stavu si podáte v príslušnej pobočke SP, ak došlo 
k zmene vývoja vášho zdravotného stavu, ktoré je preukázané odbornými lekárskymi 
nálezmi. Zmenu vášho zdravotného stavu posúdi posudkový lekár 

Je možné zvýšiť invalidný dôchodok už po jeho priznaní? 
• zvýšiť ID môžete po predložení dokladov o dobe poistenia alebo sume vymeriavacích 

zárobkov. V prípade zhoršenia zdravotného stavu, treba doložiť odborné lekárske 
nálezy. O takéto zvýšenie ID požiadate písomne listom adresovaným príslušnej SP 

 

Legislatívne okienko  
 

Dokumenty významne ovplyvňujúce postavenie osôb so 
zdravotným znevýhodnením 

 
Organizácia Spojených národov 
Ø Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (UN CRPD) 
Ø Východisková správa SR k Dohovoru o právach osôb so ZP 
Ø Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so ZP 
Ø Usmernenia k správe o opatreniach prijatých na účel plnenia  

záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru o právach osôb so ZP 
Ø Princípy týkajúce sa postavenia národných inštitúcií pre podporu a ochranu ľudských 

práv, rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 48/134 z 20.12.1993 
Rada Európy 
Ø Akčný plán Rady Európy na presadzovanie práv ľudí so ZP a ich 

plnej účasti v spoločnosti: zlepšenie kvality života ľudí so zdravotným 
postihnutím v Európe v rokoch 2006-2015 
Európska únia 
Ø Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010-2020:  

obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér 
Ø Rovnosť príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím: 

Európsky akčný plán na roky 2004-2010 
Ø Verejná konzultácia k prijatiu európskeho aktu o prístupnosti (European Accessibility 
Act) – ukončenie 29.2.2012 

Slovenská republika 
Ø Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na 

roky 2014-2020 
Ø Zjednocujúcim prvkom týchto dokumentov je zreteľne artikulovaná snaha o vytvorenie 

priaznivých životných podmienok osôb so zdravotným znevýhodnením vo všetkých 
oblastiach života 

Citované: „Stratégia pre zdravotne postihnutých so zameraním na špecifickú skupinu športovcov – Odborná štúdia 
k projektu PARALELA 

 



 

Ako poskytnúť Prvú pomoc 
 
 
Srdcový záchvat 
Príznaky:   
Ø intenzívna bolesť za hrudnou kosťou, ktorá trvá dlhšie ako 5 minút  
Ø niekedy sa bolesť môže objaviť v oblasti žalúdka alebo v chrbte 
Ø bolesť vystreľuje z hrudníka do ľavého pleca, ruky, chrbta a čeľuste   
Ø dýchavičnosť, niekedy aj mdloba 
Ø popolavá bledá koža, modrofialové pery 
Ø nevoľnosť, vracanie, intenzívne potenie a úzkosť 

Pomoc do príchodu záchranky: 
Ø postihnutého upokojujeme 
Ø uložíme ho pohodlnej polohy, posediačky s pokrčenými kolenami 
Ø uvoľníme mu odev okolo krku, pása 
Ø ak postihnutý užíva Nitroglycerín, podajte mu ho  
Ø v miestnosti vyvetráme 
Ø kontrolujeme  dýchanie a vedomie 
Ø v prípade bezvedomia poskytneme KPR 

 
Náhla cievna mozgová príhoda  
Je spôsobená poruchou v krvnom riečisku mozgu, následkom čoho dochádza k jeho 
poškodeniu aj k porušeniu mozgových funkcií.  

INFARKT:    cieva sa trombom (zrazeninou) upchala alebo zúžila,  
   čím zamedzila prívod kyslíka do mozgu 

KRVÁCANIE DO MOZGU: cieva praskla a krv zaplavuje mozog 
 
Príznaky:   
Ø postihnutému prikážeme, aby predpažil ruky dlaňami     

dolu - jedna ruka mu klesá 
Ø je slabý, ochabne mu jedna časť tela, tváre (napr. kútik úst) 

Ø má problémy s rečou, komolí slová, má poruchy videnia, závraty až zvracanie 
Pomoc do príchodu záchranky: 
Ø postihnutého upokojíme 
Ø pri vedomí - uložíme ho do pololežiacej polohy s podloženou hlavou. 
Ø nepodávame ani jesť ani piť, max. ovlažujeme ústa vodou 
Ø zabezpečíme opatrenia ako pri šoku – hlavne teplo a ticho 
Ø sledujeme jeho životné funkcie 
Ø v prípade bezvedomia okamžite poskytneme resuscitáciu 

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

 

Na chvíľočku s nami ... 

 
Turnaj Belasého motýľa 

V sobotu 14.5.2016 zorganizoval Slovenský zväz 
telesne postihnutých športovcov a Organizácia 

muskulárnych dystrofikov v SR 6. ročník 
celoslovenského ligového turnaja párov a tímov 
v hre boccia. Prezentácie sa zúčastnilo ŠKODA 
Handy ZŤP centrum IMPA Bratislava, a.s., 

ktoré poskytlo upravené vozidlo pre ZŤP ŠKODA Yeti ako aj trenažér, na ktorom si 
záujemcovia mohli vyskúšať simulované riadenie vozidla za pomoci ručného ovládania. 

 



Benefičný golfový turnaj, Piešťany 
1. ročník benefičného golfového turnaja nadácie Adeli pod záštitou p. Milana Lasicu sa konal na 
ihrisku v Piešťanoch, organizátormi boli Nadácia Adeli Piešťany a Golf & Country Club Piešťany. 
Počas celého dňa bol pripravený bohatý sprievodný program nielen pre golfistov, ale i širokú 

negolfovú verejnosť, ako aj pre hendikepovaných. Okrem 
golfových atrakcií sa konali sprievodné akcie ako DJ a výborná 

hudba, ktorá spríjemnila celý deň. Pre deti 
boli počas akcie pripravené rôzne atrakcie – 
skákací hrad, tvorivé dielne, maľovanie na 
tvár.  
Tejto akcie sa zúčastnilo aj ŠKODA Handy 
ZŤP centrum  Prvý Trenčiansky 
Autoservis, s.r.o., ktoré ako jedno 

z nových centier, vystavilo tri autá značky ŠKODA. Súčasťou prezentácie bol aj trenažér 
ručného ovládania a propagácia projektu ŠKODA Handy ZŤP. 

 
 
 

Predstavujeme Vám ... 
 

AUTOPROFIT s.r.o., GALANTA 
Keď ŠKODA AUTO Slovensko predstavila nový program riešenia a rozvoja 
dopravnej mobility osôb so zdravotným postihnutím ŠKODA Handy ZŤP, s 
mottom „Zdravotne postihnutí pomáhajú zdravotne postihnutým“, spoločnosť 

Autoprofit Galanta sa v roku 2014 stala 5. centrom ŠKODA Handy 
ZŤP na Slovensku.  Rozšírením areálu prevádzky sme vytvorili nový 
priestor i pre naše jazdené vozidlá. Útulná kaviareň ponúka príjemný 
priestor na strávenie voľného času či čakania na umytie svojich 
štvorkolesových miláčikov, ich prípadné servisovanie, či iné práce. 
Autoprofit je držiteľom viacerých ocenení, napr: Best dealer, Zlatá 
ihla, Zlatý piest či Pečať spoľahlivosti. www.autoprofit.sk 

Výhody pre držiteľov preukazu ZŤP: 
• bonusové karty pri kúpe vozidla s cenovými výhodami na všetky služby 
• cenové zvýhodnenie pri nákupe nového vozidla značky ŠKODA nad rámec štandardných 

bonusov 
• komplexné servisné služby pre vozidlá koncernu Volkswagen, ako aj všetkých ostatných 

značiek 
• ručná umyváreň 
• odťahová služba 
• 24 hodinová servisná služba 
• kaviareň 
• požičovňa vozidiel 

poskytnutie náhradných vozidiel v čase opravy 

 

Napísali o nás... 
 

Špecialista na opravy po nehode. Prvým partnerom značky ŠKODA na Slovensku,         
ktorý splnil vysoké kvalitatívne požiadavky automobilky a získal certifikát Špecialista na 

opravy po nehode, je prešovská spoločnosť PO CAR. Opravou automobilu 
u Špecialistu na opravy po nehode získa zákazník garanciu, že boli dodržané 
výrobcom definované opravárenské a technologické postupy. Dohľad nad 
opravárenskými postupmi na vozidlách ŠKODA uskutočnil nezávislý skúšobný inštitút 
DEKRA v rámci projektu ŠKODA AUTO Fair Play, ktorý spoločnosť ŠKODA AUTO 
Slovensko predstavila v roku 2014.  

www.pocar.sk 



 
 

Sieť ŠKODA Handy ZŤP centier sa rozrastá 
 
ŠKODA Handy ZŤP už viac ako päť rokov prináša riešenia pre rozvoj dopravnej 
mobility osôb so ZŤP a ich integráciu. Program ŠKODA Handy ZŤP hlási štyroch 
nových partnerov v Košiciach, Poprade, Zvolene a v Trenčíne. 

Ich ŠKODA Handy ZŤP centrá poskytnú telesne postihnutým pri kúpe auta rady 
a pomoc v každom smere. 

 
 

 
Pozývame Vás... 

 
 

Škoda Handy centrum IMPA, a.s. Bratislava, Vás 
pozýva na  „Parádny deň s paranormálnymi  

hrdinami.“ 

4.júna na Zelenej vode o 10:00hod. 

 

 

Pozývame Vás osláviť Jedinečný integrovaný IMPA deň 
detí s Yetim a značkou Škoda. 

do Sadu Janka Kráľa 29.mája od 10 h-17 h 

 

www.impa.sk 

 

 

 

 

Škoda Handy centrum TODOS s.r.o .Bratislava, Vás pozýva 
do „Rozprávkovej ríše zázrakov“.  

4.júna na Železnej studničke – 
Partizánskej lúke o 14:00 hod.  

 

 

 

 

 

 

Vyhraj ŠKODA Bike Junior s TODOSOM, 

      viac  na www.todos.sk 



 

 

Škoda Handy centrum Auto Slovák,s.r.o. Zvolen 
Vás pozýva na „športové hry pacientov v Národnom 

rehabilitačnom centre Kováčová“ 

9.-10.jún 2016 o 10:00 hod. 

         www.autoslovak.sk 

 

 

 

Sme tu pre Vás 
 
 
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/AV-Mobilita-926343157450344/ 

 

 


