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Príhovor konateľa spoločnosti 
ŠKODA AUTO Slovensko 

 
Milí čitatelia, 
 
pomaly sa napĺňa ďalší rok, ktorý história značky ŠKODA 
zaznamená bez pochyby ako jeden z výnimočných. A to nielen 
z pohľadu rekordných predajných čísiel, ale aj niekoľkých 
historických míľnikov.  
Jedným z nich je určite predstavenie nového prelomového SUV 
modelu KODIAQ, ktorým ŠKODA významne vstupuje do 
najrýchlejšie rastúceho segmentu v Európe. Ešte pred uvedením 
na trh zaznamenáva tento model vynikajúcu odozvu tak od 
odbornej novinárskej obce ako aj od širokej verejnosti. 
Vynikajúci nábeh na trh zaznamenala naša vlajková loď, model 
ŠKODA SUPERB, ktorá svojou kvalitou a štýlovým dizajnom 
oslovuje aj zákazníkov prémiových značiek. Druhým prelomovým 
medzníkom je najväčšia modernizácia obchodnej siete za 
posledné dve dekády. Aktuálne žiari na Slovensku v novom šate 
67 showroomov značky ŠKODA, pričom 15 z nich je vystavaných 
úplne nanovo. Nezmenil sa však iba šat. Významne sme 
zapracovali aj na nastavení interných procesov smerom k vyššej 
efektivite a kvalite poskytovaných služieb, a to všetko v zmysle 

Ing. Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠAS    našej filozofie „human touch“.   
 
Tradične sme sa venovali podpore znevýhodnených skupín na Slovensku. ŠKODA AUTO Slovensko 
podporuje druhým rokom prestížny vzdelávací projekt Teach for Slovakia, ktorý má za cieľ zlepšiť 
situáciu v školstve na Slovensku a poskytnúť deťom aj zo slabších sociálnych skupín vzdelanie, 
ktoré im dá šancu v živote uspieť. Sme partnerom OZ Parasport24 a zároveň najväčšej cyklistickej 
charitatívnej akcie na Slovensku, podujatia Parasport24 Tour. Nemôžem opomenúť ani rozšírenie 
interaktívneho vzdelávacieho projektu ŠKODA Hrou, ktorým prispievame k znižovaniu nehodovosti 
najmenších účastníkov cestnej premávky.  
Nosným projektom v oblasti CSR, teda našej spoločenskej zodpovednosti, ktorý spolu s partnermi 
rozvíjame už viac ako päť rokov, je program ŠKODA Handy ZŤP. Veľmi ma teší, že tento skvelý 
projekt napreduje a nachádza stále viac priaznivcov aj klientov, ktorým sme v tomto roku 
odovzdali rekordných 200 vozdiel. Sieť špecializovaných centier, ktoré pomáhajú odstraňovať 
bariéry pre hendikepovaných motoristov, sa rozrástla už na aktuálnych desať pobočiek.    
Máme najlepšie predpoklady, aby bol budúci rok ešte lepší ako ten, ktorý sa práve končí. Za celý 
tím ŠKODA na Slovensku by som Vám chcel s úctou poďakovať za priazeň a už dnes sa teším na 
našu spoluprácu v budúcom roku.  
Želám Vám príjemné prežitie sviatkov a do nového roku veľa osobných aj pracovných úspechov. 
 
Ing. Marek Růžička 
Konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko 
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Novinky zo sveta 

ŠKODA Auto 
  

Posádka Lappi/Ferm získala titul majstra sveta pre značku ŠKODA vo WRC 2 
 
Esapekka Lappi a Janne Ferm sa stali majstrami sveta so špeciálom 
ŠKODA FABIA R5. Triumfom na Austrálskej rally si továrenska posádka 
značky ŠKODA prvýkrát zabezpečila titul pre jazdca a spolujazdca vo 
FIA Majstrovstvách sveta v rally (WRC 2). ŠKODA Motorsport triumfoval 
aj v klasifikácii tímov WRC 2, a môže tak vďaka trojnásobnému zisku 
titulu oslavovať jeden z najväčších úspechov vo svojej 115-ročnej 
histórii.  
 

 
ŠKODA KODIAQ získala prestížne ocenenie ZLATÝ VOLANT 2016 

 
Najočakávanejšia automobilová novinka tohto roka, ŠKODA KODIAQ, 
triumfovala v ankete ZLATÝ VOLANT 2016. Prvé veľké SUV značky ŠKODA si 
získalo srdcia hlasujúcich slovenských motoristov ešte pred uvedením na trh. 
O víťazoch 41. ročníka najväčšej automobilovej ankety v Európe, ktorú na 
Slovensku vyhlasuje vydavateľstvo Ringier Axel Springer Slovakia a magazín 
AUTO BILD, rozhodlo rekordných 93 150 hlasujúcich. 
 
 

Modernizovaná ŠKODA OCTAVIA na Slovensku s cenou od 
14 990 eur 
 
Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko uvádza ceny výrazne 
prepracovaného modelu ŠKODA OCTAVIA. Svetový bestseller 
štartuje na Slovensku s cenou 14 990 € vo výbave ACTIVE 
s motorom 1,2 TSI s výkonom 63 kW. Verziu kombi je možné 
objednať s príplatkom iba 850 € vrátane strešného nosiča. 
Inovovaná OCTAVIA prichádza s Full LED svetlometmi, 
infotainment systémami s displejom s uhlopriečkou až 9,2" v 
sklenenom dizajne a s modernými asistenčnými systémami. 
K dispozícii bude s predĺženou zárukou na 5 rokov alebo do 
100000 km a inovatívnymi službami ako je doživotná Garancia 

mobility Premium či Servisné balíky v rámci doplnkovej výbavy.  
 
 
 

„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.  
 
 

 
 



Predstavili sme ceny  
Nová ŠKODA KODIAQ štartuje na Slovensku s  cenou  od  
21 690€. Novinku si môžete už teraz objednať u všetkých 
autorizovaných partnerov značky ŠKODA na Slovensku. Môžete si 
taktiež vybrať z atraktívnych paketov Plus s bohatou výbavou za 
zvýhodnenú cenu. 
 

 
Škoda vyrobená pre nás 
Naše modely ŠKODA Fabia, Rapid a Rapid Spaceback, Yeti, Octavia 
RS, Superb si jednoducho zamilujete. Radi by sme vám ukázali, o 
čom sú v skutočnosti modely ŠKODA. Sami sa môžete presvedčiť, 
že naše autá sú pre Slovákov ako stvorené. 
 
 
 
 
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.  
 
 
 
 
Neprehliadnuteľná ŠKODA Fabia 
Nová ŠKODA Fabia získala v nezávislých bezpečnostných testoch 
Euro NCAP najlepšie možné hodnotenie piatich hviezd. Vynikajúci 
výsledok potvrdzuje vysokú úroveň bezpečnosti nového malého 
vozidla značky ŠKODA. 
 
 
 
 
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 
 
 

 
 

Zmena aj pri posudzovaní darov 
 
Novelou zákona sa od 1. januára 2017 upravuje započítavanie darov do príjmu zdravotne 
postihnutých. Po novom nebudú súčasťou posudzovania výšky príjmu, resp. majetkového priznania 
finančné  dary,  ktoré  dostávajú  ťažko   zdravotne  postihnutí,  ak  výška  toho  daru  nepresiahne  
12-násobok sumy životného minima. Týka sa to peňažných aj nepeňažných darov. 
 
 
 



Cestovná kancelária pre klientov s hendikepom Aerodom 
 
Zrakovo či pohybovo postihnutí musia denne prekonávať bariéry 
rôzneho druhu. Aj medzi nimi je však veľa ľudí, ktorí chcú 
cestovať. Odteraz to budú mať o niečo jednoduchšie.  
Cestovná agentúra Aerodom spustila predaj on-line leteniek, 
ktorý umožní jednoduché vyhľadanie, výber a nákup leteniek aj 
ľuďom so zrakovým či motorickým postihnutím.  
 

Viac na: https://www.aerodom.sk/blog/aerodom-jebezbarierovy/. 
 

Držitelia preukazov ZŤP môžu využívať diaľnice bezplatne aj v r. 2017 
 
Držitelia parkovacích preukazov ZŤP, oslobodení od platenia za 
elektronickú diaľničnú známku, môžu aj v budúcom roku využívať 
spoplatnené diaľnice a rýchlostné cesty bezplatne. Registrácia 

oslobodenia od platenia úhrady z roku 2016 platí aj pre rok 2017. Oslobodené vozidlá nemusia o 
registráciu žiadať opätovne. Držitelia parkovacieho preukazu ZŤP, ktorí ešte nepožiadali o 
registráciu vozidla, sa môžu zaregistrovať aj elektronicky na webovej stránke www.eznamka.sk. 
 
 

Pýtame sa za Vás... 
 

 
Dôchodok aj mzda zároveň 

 
Človek, ktorému je priznaný invalidný dôchodok a jeho zdravotný stav to dovoľuje, môže pracovať. 
Zákon nestanovuje ani maximálnu výšku príjmu, ktorý môže zarobiť. Invalidita nemôže byť 
dôvodom na výpoveď od zamestnávateľa. Výpoveď musí spĺňať podmienky: 
Ø Zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil 

spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu 
Ø Zamestnávateľ k takémuto kroku potrebuje súhlas príslušného ÚPSVaR 

Tento súhlas sa nevyžaduje: 
Ø Ak zamestnanec dosiahol dôchodkový vek 
Ø Ak sa ruší alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť 
Ø Ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť 

pracovný pomer 
Ø Pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny 
Ø Ak bol v posledných 6 mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne 

upozornený na možnosť výpovede 
Ak invalidný dôchodca dosiahne dôchodkový vek, môže požiadať o starobný dôchodok a popri jeho 
poberaní pracovať. Ak po istom čase prestane pracovať, požiada o zvýšenie penzie za odpracovaný 
čas. 
 
 

Predstavujeme Vám... 
  

 
 

ŠKODA Handy centrum 1. Trenčiansky Autoservis, s.r.o. 
 
Bratislavská V56, 911 06 Trenčín   www.ptasro.sk 
 
Naša spoločnosť PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS sa zapojila do 
programu ŠKODA Handy ZŤP z dôvodu snahy zlepšiť a uľahčiť život 
ľudom s telesným znevýhodnením.  
To, čo väčšina ľudí vníma ako samozrejmosť, jazdu autom, je pre ľudí 



s týmto hendikepom značným problémom.  Preto sa naša spoločnosť snaží vyjsť zákazníkom 
maximálne v ústrety.  
Naša prevádzka je kompletne bezbariérovo vybavená a zákazníkom 
sa venuje predajca špecializovaný na úpravu vozidiel pre potreby 
zákazníka s telesným postihnutím. Pri kúpe nového vozidla ŠKODA 
poskytujeme zľavy až do 7% z ceny vozidla. Zvýhodnené ceny máme 
pripravené aj na náhradné diely a servis vozidla. 
V prípade, ak sa k nám zákazník nemá ako dostať, bezplatne ho  
dopravíme k nám do servisu, ale aj späť domov. 
Veríme, že s nami je vždy ich cesta jednoduchšia. 

 
Benefity pre zákazníkov: 

Ø 7% cenové zvýhodnenie pri nákupe nového vozidla ŠKODA  
Ø 10% zľava z ceny náhradných dielov a príslušenstva 
Ø 20% zľava na prácu 
Ø poskytnutie náhradných vozidiel v čase opravy 
Ø zapožičanie náhradného vozidla so zľavou: 

§ 20% zľava pre držiteľov preukazu ZŤP 
§ 50% zľava pre telesne postihnutých motoristov 

Ø odvoz a dovoz zákazníka pri oprave vozidla z/do nášho servisu v Trenčíne zdarma 
Ø povinná výbava a gumové rohože zdarma pri kúpe vozidla 
Ø priame spojenie s predajcom na emailovej adrese: ztp@ptasro.sk 
Ø bezbariérový prístup, WC 

 

Predstavujeme Vám spolupartnera 
 
 

 
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR 

 
AOZPO SR už od r. 1994 obhajuje a presadzuje záujmy občanov so zdravotným 
postihnutím a pomáha im v ich integrácii do všetkých oblastí spoločenského života. 
Zlepšovanie životných podmienok osôb so ZP presadzuje cestou ovplyvňovania 
legislatívy v oblasti tvorby podmienok pre možnosť uplatňovania si ľudských práv 
aj osobami s ŤZP. Poskytuje bezplatné špecializované sociálno-právne poradenstvo 

jednotlivcom i organizáciám. Poskytuje ľuďom s ŤZP aj priamu finančnú pomoc na dofinancovanie, 
resp. na zakúpenie kompenzačných a zdravotníckych pomôcok. Asociácia spolupracuje s 
medzinárodnými a národnými partnerskými organizáciami pri vytváraní rovnakých podmienok a 
príležitostí pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím a pri uplatňovaní ich ľudských 
práv. Združuje 32 členských organizácií z celého Slovenska. 
 
 
 

Novinky u spolupartnerov 
 

 
Hľadáme podnikajúce rodiny s hendikepovanými deťmi 

 
„Daj niekomu rybu a nasýtiš ho na pár hodín. Nauč ho chytať ryby a nasýtiš ho na celý život,“ 
hovorí staré čínske príslovie. V občianskom združení Záleží nám veríme, že je dôležité podať 

pomocnú ruku ľuďom, ktorí sa snažia zmeniť ich život k lepšiemu. 
Pripravujeme preto projekt s názvom „Nevzdáme to“ na 
podporu podnikateľov, ktorí majú v rodine hendikepované dieťa 
alebo sám je hendikepovaný. Ak ste takáto rodina alebo takúto 
rodinu poznáte, napíšte nám prosím na katka@zalezinam.sk. 
 



Pre rodiny, ktoré podnikanie ešte len zvažujú, bude pripravené 
na portáli www.nevzdameto.sk, ktorý spúšťame v decembri 
2016, poradenstvo. Sme si vedomí toho, že mnohým budú 
chýbať prostriedky na zakúpenie základného materiálu alebo 
nástrojov na výrobu ich produktov. Aby bola pomoc komplexná, 

v občianskom 
združení Záleží 
nám sme sa 
rozhodli ponúknuť 

rodinám možnosť vytvoriť si zadarmo profily na portáli www.zalezinam.sk/projekty, kde budú 
môcť verejne zbierať finančné prostriedky pre začiatok ich podnikania.  
Viac informácií o tom, na čom nám záleží, nájdete na www.zalezinam.sk. 
 
 
 

 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Boli sme s Vami v roku 2016 ... 
 
 

 
Chyťme sa za ruky     Opri sa o mňa 
realizovalo ŠKODA Handy centrum ZŤP   realizovalo ŠKODA Handy centrum ZŤP 
Autoprofit Galanta     PO CAR Prešov            

      
        
   
 
 
 
  

Golfový benefičný turnaj    Turnaj belasého motýľa 
realizovalo ŠKODA Handy centrum ZŤP  realizovalo ŠKODA Handy centrum ZŤP 
1. Trenčiansky Autoservis, Trenčín   IMPA Bratislava 

 
 
  
 
        
 
 
 

 
 
Korunovačné slávnosti    Športové hry NRC 
realizovalo ŠKODA Handy centrum ZŤP  realizovalo ŠKODA Handy centrum ZŤP 
IMPA Bratislava     AUTO SLOVÁK Zvolen 

                    
 
 
 
 
 
 

Abilympiáda SZSM     Bezstarostná jazda 
realizovalo ŠKODA Handy centrum ZŤP  realizovalo ŠKODA Handy centrum ZŤP 
PO CAR Prešov      PO CAR Prešov 
 
 
 

         
   
   
   
   
     

NON-Handicap – celoslovenská výstava  Umelci srdcom 
realizovalo ŠKODA Handy centrum ZŤP  realizovalo ŠKODA Handy centrum ZŤP 
IMPA Bratislava a AV Mobilita    Porsche Inter Auto Slovakia, Bratislava 
 

    
 
 
 
 



 

Ďakujeme ... 
 

 
Ďakujeme partnerom projektu ŠKODA Handy ZŤP, ŠKODA Auto Slovensko, 
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko a Allianz – Slovenská 
poisťovňa, všetkým ŠKODA Handy ZŤP centrám, ako aj ostatným našim 
partnerom a spolupracujúcim organizáciám, združeniam a štátnym 
inštitúciám za ich podporu a úsilie pri rozširovaní myšlienky, ktorú projekt 
nesie. A dovoľte nám zaželať Vám šťastný nový rok 2017. Aby práve tento 
nadchádzajúci rok priniesol so sebou veľa pozitív, či už v pracovnom ale aj 

osobnom živote, aby sa Vám v ňom plnili sny a túžby. 
 
Tím AV Mobilita 
 

 

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/ 


