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Novinky zo sveta 
ŠKODA Auto 

         
ŠKODA OCTAVIA modelového roku 2017 s novým motorom 1,0 TSI 

ŠKODA OCTAVIA modelového roku 2017 s novým inovatívnym motorom 1,0 TSI s výkonom 85 kW 
(115k) štartuje na Slovensku s cenou od 16 510 €. Verzia kombi je k dispozícii s príplatkom iba 850 € 

vrátane strešného nosiča. Objednávky už prijímajú 
všetci autorizovaní partneri značky ŠKODA na 
Slovensku. Nový motor 1,0 TSI v automobile ŠKODA 
OCTAVIA spĺňa všetky technické kritériá.  
ŠKODA OCTAVIA ponúka v porovnaní so svojimi 
konkurentmi kus auta navyše. V prevedení modelového 
roku 2017 získa klimatizácia Climatronic nový alergénny 
filter, voliteľnú parkovaciu kameru udržuje v čistote 
tryska ostrekovača. Tablety možno teraz k operadlám 
predných sedadiel pripevniť držiakom. V modelovom 
roku 2017 bude ponuka infotainmentu rozšírená o nové 
prvky. Voliteľný Phonebox smartfón bezdrôtovo pripojí k 
anténe automobilu.  

Limitovaná edícia ScoutLine 
 
Limitovaná edícia modelov ŠKODA Rapid Spaceback ScoutLine a 
ŠKODA Fabia Combi ScoutLine je vyzbrojená arzenálom prvkov na 
zaručenie vašej ochrany. Spevnené predné a zadné blatníky, 
spojlery a prahy dverí vás chránia pred vrtochmi počasia aj pred 
nečakanými udalosťami pri každodenných cestách. Fabia Combi a 
Rapid Spaceback v prevedení ScoutLine sa nebránia žiadnemu 
dobrodružstvu. Každý zákazník je iný, preto sme pre vás aj tieto 
obľúbené modely pripravili v dvoch prevedeniach: vo výbave 

Ambition a Style. Samozrejmosťou je atraktívna cenová výhoda a financovanie na jednotku bez 
navýšenia, vďaka ktorému tak za vaše nové auto zaplatíte mesačne iba 1% z jeho ceny. 
 
 

Projekt ŠKODA Hrou bude učiť dopravnú výchovu aj predškolákov 
 
Celoslovenský prieskum ukázal, že je potrebné neustále 
pracovať na zlepšovaní vedomostí detí v oblasti bezpečnosti 
v cestnej premávke. Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko sa 
preto rozhodla rozšíriť edukačný multimediálny projekt aj pre 
deti z materských škôl. Ambíciou je prispieť nielen k aktívnej 
výučbe dopravnej výchovy detí, ale aj k zníženiu ich 
nehodovosti.  
Základom e-learningového projektu ŠKODA Hrou je 
multimediálny internetový portál www.skodahrou.sk, ktorý je 
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zdrojom cenných informácií tak pre rodičov, učiteľov, ako aj samotné deti. Interaktívny portál ponúka 
zaujímavo spracované informácie z oblasti bezpečnosti detí v cestnej premávke, množstvo hier a testov. 
Cez ne si deti intuitívne osvoja návyky správania sa na ceste a zvýši sa tým ich bezpečnosť. 
Tohtoročnými novinkami sú aj metodické listy pre učiteľov. Ideálne môže poslúžiť aj ako časť výuky 
cudzieho jazyka, keďže je spracovaný až v piatich jazykoch.  
Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko pripravila v súvislosti s rozšírením projektu ŠKODA Hrou aj Promo 
Tour po ZŠ a MŠ v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. V rámci nej predstavia učiteľom aj žiakom 
internetový portál projektu. 

 
Servisné OKIENKO značky ŠKODA 

 

Objednajte sa do servisu 
 
Jar a leto s obdobím dovoleniek predstavujú pre vozidlo, vodiča a celú 
rodinu náročný a zodpovedný prístup. Vozidlo je preto potrebné 
dôkladne pripraviť na dlhšie cesty. Mobilita vozidla a komfort posádky 
si vyžaduje plnú sústredenosť za pomoci servisného centra ako 
prípravu, kedy si s kľudným svedomím môžeme povedať, že sme so 
zreteľom na bezpečnosť spravili všetko potrebné pre pohodovú 
dovolenku. 
 

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.  
 

 
 

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 

 



 
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. 
 
 
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. Mesačne 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.  
 
 
 

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

Legislatívne okienko 
 
 
 

Cestujte novými vozňami pre imobilných cestujúcich 
 
Železničná spoločnosť Slovensko zaraďuje do svojich rýchlikov a diaľkových 
vlakov vozne na prepravu imobilných cestujúcich. Okrem toho môžete 
využiť viacero typov zliav, na ktoré máte nárok. Aký je postup, ak chcete 
cestovať takto upraveným vozňom? 
Ø je potrebné sa objednať v Kontaktom centre tel. 18 188 (+421 24 48 

58 188), alebo info@slovakrail.sk, prípadne aj v pokladniciach. Železnice 
odporúčajú spraviť tak 24 hodín pred plánovanou cestou. 
Ø ak ste už dohodli prepravu v špecializovanom vozni, je potrebné, aby 

ste sa dostavili 30 minút pred plánovaným odchodom vlaku a kontaktovali 
oprávneného zamestnanca, ktorý vám pomôže s nástupom. 
Novo zaradené vozne majú špeciálne upravené WC a kupé.   
viac na: www.slovakrail.sk 

 
 

Blíži sa termín na predkladanie príjmov osôb so zdravotným postihnutím a ich 
spoločne posudzovaných osôb za rok 2015 

 
 
Poberatelia opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP aj v roku 
2016 predkladajú príjmy za predchádzajúci kalendárny rok - 2015. Osoby so ZP 
tak preukazujú svoje príjmy a príjmy spoločne posudzovaných osôb (manžel, 
manželka, deti). Ak je osobou so ZP dieťa, tak sú to príjmy rodičov. Ide o všetky 
príjmy, ktoré ste mali v predchádzajúcom roku (príjmy zo zamestnania, živnosti, 
dôchodkového, nemocenského, úrazového, invalidného, garančného poistenia a 
poistenia v nezamestnanosti, príjmy z prenájmu, štipendiá v doktorandskom 



študijnom programe v dennej forme, aj príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, za nezaopatrené deti, je 
potrebné predkladať potvrdenie o návšteve školy a ak má nezaopatrené dieťa príjem, tak aj tento príjem. 
Príjmy sa preukazujú na potvrdeniach príslušných inštitúcií. Nárok na opakované peňažné príspevky na 
kompenzáciu má osoba s ŤZP, ak neprekročí príjem (pripadajúci na jej osobu) hranicu trojnásobku sumy 
životného minima. Do 30.06.2016 je platný trojnásobok sumy životného minima = 594,27 EUR.  
Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu, na ktoré zaniká nárok, ak je príjem osoby s ŤZP vyšší 
ako trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu:  

• peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie   
• peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich:  
a) s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,  
b) so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,  
c) so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.  

Opakované peňažné príspevky, pri ktorých je potrebné predkladať príjmy, ale je možné ich poberať aj po 
prekročení príjmu osoby s ŤZP nad trojnásobok sumy životného minima  

• peňažný príspevok na osobnú asistenciu  
• peňažný príspevok na prepravu  
• peňažný príspevok na opatrovanie.  

 
 

Chránené dielne a pracoviská v SR 
 
 
Inštitút pre výskum práce a rodiny uskutočnil výskum na tému 
„Obligatórnosť a fakultatívnosť pri poskytovaní aktívnych opatrení na trhu 
práce a Štruktúra zamestnancov v chránených dielňach, na chránených 
pracoviskách a na otvorenom trhu práce“, z ktorých vyberáme nasledovné 
zistenia a poznatky: 
 
 

Krátkodobé odporúčania: 
• Sledovať osobitne počet vytvorených CHP a počet vytvorených pracovných miest v CHD, s cieľom 

umožniť odhadnúť podiel osôb so zdravotným znevýhodnením (ZZ) 
• Uskutočniť analýzu chráneného zamestnávania (zistiť zameranie a produkciu dielní, počet 

zamestnancov so ZZ...) 
• Zhodnotiť kvalitu a úspešnosť odborných poradenských služieb poskytovaných osobám so ZZ, ako 

aj možnú spoluprácu s úradmi práce 
• Upraviť súčasnú formuláciu § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení 

neskorších predpisov 
• Pri poskytnutí príspevku na udržanie občana so ZZ v zamestnaní odstrániť požiadavku na 

minimálny podiel 25% zamestnancov so ZZ 
• Prehodnotiť možnosť zavedenia degresného financovania príspevku na úhradu prevádzkových 

nákladov  CHD a príspevku na udržanie pracovného miesta s cieľom čiastočne obmedzovať 
situácie, keď zamestnanci so ZZ po skončení poberania príspevku zamestnávateľom prichádzajú 
o prácu 

• V súvislosti s príspevkom na SZČ pre osoby so ZZ prehodnotiť jeho prepojenosť na CHP. 
Alternatívou je  umožniť vytvorenie CHP pre osoby so ZZ, ktoré budú vykonávať SZČ, druhou 
alternatívou je neviazať poskytovanie príspevku na CHP. Ide o spresnenie účelu príspevku 
podporovať SZČ pre osoby so ZZ, či už zriadením CHP, alebo ako takú. 

Dlhodobé odporúčania: 
• Na základe analýzy chráneného zamestnávania sprehľadniť a legislatívne tento systém upraviť 

z hľadiska účelu a typov chránených pracovných miest 
• V prípade poklesu pracovných miest v CHD neznižovať objem finančných prostriedkov na aktívne 

opatrenie trhu práce pre osoby so ZZ 
• Riešiť otázku nárokovateľnosti a znižovania dopytu po jednotlivých príspevkoch (napr. zvyšovať 

kvalitu a dostupnosť poradenstva pre osoby so ZZ, motivovať zamestnávateľov...) 
• Osobitne vytvoriť opatrenie zamerané na mladých ľudí so ZZ s cieľom uľahčiť im získavanie 

pracovných skúseností 
• Využívať finančné prostriedky z odvodov za neplnenie povinného podielu zamestnaneckých kvót 

osôb so ZZ a tým podporiť aktiváciu a zamestnávanie týchto osôb 
 
Citované: „Stratégia pre zdravotne postihnutých so zameraním na špecifickú skupinu športovcov – Odborná štúdia k projektu 
PARALELA“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pýtame sa za Vás.. 
 
 
 

Preukaz ŤZP vybavíte na úrade práce 
 

Za osobu s ŤZP sa považuje ten, koho miera funkčnej poruchy  je najmenej 50% podľa postihnutia 
zaradené v prílohe č. 3 k Zákonu 447/2008 Z. z. Preukaz ŤZP slúži na uplatnenie zliav a výhod (v 
doprave, kultúre a pod.)   
Miera funkčnej poruchy a jej posúdenie.  
Ø Určuje ju posudkový lekár  úradu – môže si vás  

predvolať na posúdenie zdravotného stavu, ak má 
pochybnosti o správnosti diagnózy. V ostatných 
prípadoch lekár vykonáva posúdenie bez vašej 
prítomnosti 

Ø Pokiaľ máte osobný záujem o to, aby vás posudkový 
lekár vyzval  na posúdenie, musíte o to písomne 
požiadať 

Ø Posudkový lekár vychádza z aktuálneho lekárskeho 
nálezu, ktorý nemá byť starší ako 6 mesiacov 

Ø V prípade, že ste odkázaní na pomoc inej osoby alebo psa 
so špeciálnym výcvikom, úrad vám vyhotoví Preukaz 
osoby s ŤZP so sprievodcom 

Ø K vyhotoveniu preukazu je potrebné predložiť OP 
a fotografiu 3x4 cm 

Osobe, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu autom 
patrí Parkovací preukaz, v prípade splnenia podmienok je 
potrebné predložiť OP a fotografiu 3x3 cm.   

 

 

Ako získať zdravotnícke pomôcky 
 
 

Zdravotnícke pomôcky súvisia s liečbou ochorení a máte na ne 
nárok, ak splníte zákonné podmienky. Potrebu pomôcky posudzuje 
váš lekár, ktorý vám ju aj predpisuje a informuje, či budete za 
pomôcku doplácať, alebo ju v plnej výške uhradí poisťovňa. 
Pomôcky môžu byť viazané na lekársky poukaz alebo sú 
voľnopredajné. Voľnopredajné pomôcky si platíte v plnej výške, tie, 
ktoré sú viazané na lekársky poukaz, hradí poisťovňa plne alebo 
čiastočne. Tie finančne náročnejšie schvaľuje revízny lekár. Do tejto 
skupiny patria najmä vozíky, postele, inzulínové pumpy, atď. Do 
zdravotnej poisťovne doručíte osobne alebo poštou lekársky poukaz. 
Opravy a úpravy mechanických a elektrických vozíkov a individuálne 

zhotovovaných ortopedicko-protetických pomôcok (väčšinou protézy) uhrádza poisťovňa. Opravu iných 
zdravotníckych pomôcok si hradíte sami. Oprava vozíka prebieha takto: lekár vám vystaví poukaz, firma, 
ktorá zabezpečuje servis vozíkov, pripraví predbežnú kalkuláciu, ak cena opravy prekročí polovicu 
nadobúdacej ceny vozíka, oprava sa vopred schvaľuje. Ak neprekročí, firma opravu vykoná a poisťovňa 
jej zaplatí. 
Vhodnú pomôcku je možné získať aj inak. 
UPSVaR vedie zoznam vrátených kompenzačných pomôcok a zdvíhacích zariadení. Vrátenú funkčnú pomôcku 
alebo vrátené funkčné zdvíhacie zariadenie možno poskytnúť do užívania fyzickej osobe  ŤZP, ktorá o ne 
prejaví záujem a je na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie odkázaná. Pomôcka alebo zdvíhacie 
zariadenie sa poskytne do užívania na základe písomnej zmluvy o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky 
alebo vráteného funkčného zdvíhacieho zariadenia do užívania, ktorú uzatvorí príslušný UPSVaR 
s fyzickou osobou  ŤZP, ktorá o ne prejaví záujem. Zoznam vrátených funkčných pomôcok a vrátených 
funkčných zdvíhacích zariadení je aktualizovaný štvrťročne. 
 

 

 



 

Podporili sme 
 

Katka Jobbágyová 
 
Vysokoškolsky vzdelaná Katka je aj reprezentantkou SR v paradrezúre a 
paralympionička pripravujúca sa na štarty v Riu.  
“Venujem veľa času jazdeniu. V rámci prípravy na tohtoročnú 
paralympiádu v Riu sme k nám zavolali bývalého nemeckého 
reprezentačného trénera, aby zo mňa a z môjho koňa vydoloval úplne 
všetko a zvýšil tak moje šance na úspech 
v Riu.  
Popri tom všetkom pracujem jeden deň v 
týždni v rehabilitačnom centre Adeli v 

Piešťanoch ako motivátorka. Ku práci motivátora som sa dostala v roku 
2015 v rámci projektu Paralela. Bola som vyškolená za motivátora, potom 
som 5 mesiacov pracovala s klientom. Motivátorská práca ma veľmi baví a 
napĺňa, pretože pomáham iným ľudom s postihnutím nájsť zmysel života a 
žiť plnohodnotne a užívať si svet napriek zdravotnému obmedzeniu. 
Stretávanie sa s často neblahými osudmi ľudí mení pohľad na svet, na 
priority a učí nás vážiť si to, čo máme.  
Ďaľšia oblasť, kde sa viem realizovať, je projekt NO Mobilita, organizovanie kurzov podnikania pre 
mamičky so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Táto skupina žien dlho volá o možnostiach uplatnenia sa 
ako samoživiteľky, pretože starostlivosť o ich deti si vyžaduje ich osobnú prítomnosť, prípadne výhodou je 
i keď len krátkodobý pobyt v liečebných rehabilitačných centrách. Teším sa na novú výzvu, kde sa budem 
snažiť motivačne participovať na profesionálnom vzdelávaní potrieb podnikateľského prostredia”, 
povedala o sebe Katka. 
 
 

Predstavujeme Vám ... 
 

ŠKODA Handy Centrum už aj vo Zvolene 
 
AUTO SLOVÁK s.r.o. Zvolen nová posila v poskytovaní komplexných predajných a popredajných služieb 

pre ZŤP občanov.  
Ponúkame predaj vozidiel, prestavby a úpravy 
vozidiel, prvú pomoc na cestách, legislatívne 
poradenstvo, prevoz zdravotne postihnutých 
občanov. 
www.autoslovak.sk  
nájdete nás aj na facebooku 
www.facebook.com/autoslovak 
 
 
 
 
 

Benefity pre zákazníkov:      Strážska cesta 5614,  
Zabezpečenie odbornej montáže a úprav na vozidlách ZŤP                 960 01 Zvolen 
Cenové zvýhodnenie pri kúpe nového vozidla nad rámec                    045/533 16 41 
štandardných bonusov 
Poistenie vozidiel 
Komplexné servisné služby s cenovou výhodou 
Zabezpečenie STK a EK 
Servis klimatizácií 
Pick up servis v rámci Zvolena (odvoz – dovoz zákazníka, odvoz – dovoz vozidla) 
Náhradné vozidlo 
Bezobhliadkový servis v prípade nehody 
Dielce a príslušenstvo s cenovou výhodou 
Bezbariérový prístup  
Individuálny prístup                                                               



 

Ako poskytnúť Prvú pomoc 
 

 
Dopravné nehody na dovolenkách 

 
ZHODNOTENIE SITUÁCIE 
Bezpečnosť záchrancu  
Ø vždy dbáme na vlastnú bezpečnosť! 
Ø myslíme na to, že máme povinnosť poskytnúť prvú pomoc a tým zachrániť ľudský život 

Vyhodnotíme situáciu 
Ø zastavíme pred nehodou (10-15m pre haváriou) 
Ø zapneme výstražné osvetlenie (smerovky) 
Ø nasadíme si vestu 
Ø vytiahneme kľúč zo zapaľovania v havarovaných autách (znížime tým riziko požiaru) 
Ø zaistíme havarované auto proti pohybu (napr. zatiahneme ručnú brzdu, podložíme kameň) 

Zistíme počet ranených a rozsah poranení 
Ø zistíme, či boli aktivované airbagy (aby neublížili záchrancovi, či postihnutým) 
Ø uvoľníme bezpečnostné pásy, skontrolujeme základné životné funkcie (vedomie, dýchanie,    

krvácanie, šokové príznaky) 
Zavoláme záchrannú službu 
Ø ak máme k dispozícii viacerých ľudí (nezranených) požiadame ich o pomoc, napr. pri ošetrovaní 

ranených, riadení premávky... 
Ø umiestnime výstražný trojuholník 

 
   V mieste havárie nikdy nefajčíme! 
 
POSKYTNUTIE PRVEJ POMOCI    
1. Zistíme druh poranení a počet poranených  
Vyprostíme ranených ohrozených na živote  - RAUTEKOV HMAT 

 

  
 
2. Poskytneme neodkladnú prvú pomoc 
Ranených premiestnime do bezpečnej zóny (kde si pripravíme napr. 
deku, alebo fóliu na ich uloženie) 
Poskytneme neodkladnú prvú pomoc - KPR 30:2 (resuscitácia) 
zastavíme krvácanie, postihnutých uložíme do stabilizovanej polohy 
a zabezpečíme protišokové opatrenie (hlavne tíšenie bolesti, teplo)  
Ošetríme ostatné poranenia, ktoré neohrozujú život,  
ale ich ošetrenie je potrebné (zlomeniny, popáleniny, rany) 
Prehľadáme okolie, auto (či niekde nie je nejaký    
dezorientovaný ranený, alebo vymrštená osoba z havarovaného auta) 
 
3. Privoláme špecializovanú prvú pomoc  
jednotné číslo 112 
155 – zdravotníci 
150 – hasiči a záchranný zbor  
158 – polícia 
kde ohlásime nehodu:  
Ø počet ranených, druh poranení, približný vek ranených  
Ø miesto nehody (ak nevieme presne, tak orientačné body),  
Ø rozsah poškodenia (kvôli tomu, či treba poslať napr. hasičov..) 
Ø svoje meno a telefónne číslo 
Ø iné zvláštne údaje 

 
 
 
 



 
 
 

Novinky u spolupartnerov 
  
 

 
 

Ponúkame vodičský kurz pre telesne znevýhodnených občanov 

Ø Jazdy na špeciálne upravenom cvičnom vozidle 
s automatickou prevodovkou na ručné ovládanie  

Ø Využite až 95% KOMPENZAČNÝ PRÍSPEVOK na 
vodičský kurz z Úradu práce 

Ø Ponúkame osobitý a starostlivý prístup, skúsený team 
inštruktorov   

Ø Tešíme sa na vás ☺ 
Ø Viac na: http://www.autoskola-ba.sk/ 

Cestovná kancelária Eridar 

Jedným z našich cieľov je  individuálny prístup pomôcť s organizáciou 
pobytov pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. 
Máme záujem prispieť aktívnou pomocou na integračnom procese 
zdravotne znevyhodnených do všetkých oblastí života. Regenerácia síl a 
harmonizácia celkového organizmu s osobitým špeciálnym prístupom je 
naším prvoradým zámerom. 
Pomocť môžeme vo vytvorení a poskytnutí sociálnej rehabilitácie občanom 

so ZP v produktívnom veku, klientom, invalidným občanom, ktorí majú pokles schopnosti pracovať a inak 
zdravotne znevýhodneným občanom. Špeciálnou profesionálnou starostlivosťou o občanov so ZP v rámci 
fyzického potenciálu vytvoríme podmienky a poskytneme liečebné rehabilitácie, masáže, cvičenia a 
kreatívne programy, čím sa zlepší komunikačná a sociálna zručnosť ľudí so ZP. 

Tel./Fax: +421-(0)2-48245178, +421905 743  908, E-mail: eridar@eridar.sk, 

 
 

Na chvíľočku s nami... 

 
XXVIII. Športové hry pacientov v NRC 

Viac ako 200 klientov NRC v Kováčovej a väčší počet 
sprievodných osôb sa v dňoch 9.-10. júna 2016 zapojilo 
do športových hier pacientov a súťažilo v 20 disciplínach. 
Akcie sa zúčastnili aj niekoľkí paraolympionici, ktorí sa 

aktívne 
pripravujú na 
LOH v Rio de 

Janeiro 
a zároveň 

predstavili aj 
maskota 
nášho 

paralympijského družstva. 
Okrem klientov NRC  sa na 
akcii predstavili aj rôzne firmy 
a združenia zaoberajúce sa 

pomocou hendikepovaným. Táto akcia sa koná pravidelne od vzniku samotného centra v r. 1987. Za 
ŠKODA AUTO Slovensko sa predstavilo projektom ŠKODA Handy ZŤP centrum AUTO SLOVÁK, s.r.o. 



Zvolen, ktoré vystavovalo predvádzacie vozidlo a trenažér. Záujem zo strany zákazníkov bol o prerobenie 
vozidla, najmä na automatické prevodovky, zaujímali sa aj o ceny nových vozidiel a o zľavy pre ZŤP. 

 
Pozývame Vás... 

 

 

 
 
 

ŠKODA Handy centrum IMPA Bratislava, a.s.  
a OZ Korunovačná Bratislava Vás pozývajú na  

 
Korunovačné slávnosti v Bratislave v dňoch 

24.6.-26.6.2016 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ŠKODA Handy centrum PO CAR, s.r.o. Prešov a Slovenský zväz  
sclerosis multiplex Vás pozývajú na 

 
12. ročník Abilympiády SZSM 2016 a 5. ročníka Medzinárodnej 
Abilympiády SM v dňoch 1.7.-4.7.2016 na  Zemplínskej Šírave 

 

 

 

 

 

 

 
ŠKODA Handy centrum Auto Gábriel, s.r.o. Košice 
a Slovenský zväz telesne postihnutých Vás pozývajú na 

 
Celonárodné valné zhromaždenie SZŤP, spojené so 

športovými hrami v dňoch 14-16.7.2016 v Trebišove 
 
 

 

 

 



 

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/ 

 

 


