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Milí čitatelia,
i naďalej Vám zostávame verní prostredníctvom nášho newsletteru, v ktorom Vám v najbližších vydaniach
postupne predstavíme partnerov projektu ŠKODA Handy ZŤP a uvedieme tiež nové rubriky, v ktorých
veríme, že sa dočítate veľa zaujímavého.

LEGISLATÍVA
V prípade, že vlastníte preukaz ŤZP a spĺňate potrebné podmienky, môžete žiadať štát o kompenzačné príspevky.
Nárok
na
príspevky
majú
tí
občania,
ktorí
majú
podľa
posudku
aspoň
40-percentný pokles schopnosti pracovať, pričom výška príspevku pri niektorých z nich je priamo závislá od miery
poškodenia. Podmienky sú pri každom jednom príspevku veľmi prísne a často špecifické. Ich presné znenie nájdete
v zákone č.447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Kompenzačný príspevok na kúpu auta
- možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, ale žiadateľ oň nesmie mať viac ako 65 r
rokov a neposkytuje sa na auto staršie ako päť rokov
- výška príspevku: cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na
auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eur.
Kompenzačný príspevok na úpravu auta
- môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom a na jeho úpravu, ktorého je
vlastníkom, a ktoré nie je staršie ako päť rokov, príspevok na úpravu možno poskytnúť aj na auto, na
ktoré nebol poskytnutý príspevok na kúpu, ak je osoba s ŤZP jeho vlastníkom
- výška príspevku: najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta v období 7 rokov nesmie
presiahnuť 6 638,79 eura

REPORTÁŽNE OKIENKO
Prijali ste aj Vy kvietok nádeje?
12.apríla 2013 sa uskutočnila známa akcia, prostredníctvom ktorej sa Liga proti rakovine v tomto roku prihovárala
verejnosti s prosbou o podporu Dňa narcisov. Bol to už 17. ročník tejto verejno-prospešnej finančnej zbierky.
Tohtoročnou novinkou a ústredným motívom celej kampane bola pieseň Kvietok nádeje, ktorá dodáva podporu
každému z nás, kto ju potrebuje, a v neposlednom rade je Ústredným motívom celej kampane. Druhou novinkou bola
on-line hra, ktorá kládla pozornosť predovšetkým na dobrovoľníkov a ich identifikačné znaky. Do celej akcie bolo
zainteresovaných 16 053 dobrovoľníkov, ktorí boli zastrešení 713-timi zmluvnými spoluorganizátormi a my všetci sme
ju mohli podporiť od 1. do 20. apríla 2013 týmito formami Bližšie informácii nájdete na www.lpr.sk.
Liga proti rakovine
ďakuje všetkým, ktorí zbierku
Deň narcisov podporujú a prejavujú Jej
tým svoju dôveru!

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA
Každý deň víťazom
Každý deň víťazom – tak sme nazvali článok z rubriky Príbehy zo života. A pojem víťaz je pre tento príbeh nielen
pojmom spojeným so športom, ale i s každodenným životom, ktorý sa dokáže v jedinej sekunde otočiť a prevrátiť
všetko úplne naopak. V takýchto chvíľach je nevzdať sa tým najťažším, avšak najdôležitejším. Presvedčil nás o tom
i Tomáš Masaryk z Holíča, kedysi nádejný futbalista, dnes úspešný tenista.
„Odmalička som bol veľmi aktívny a neposedný chlapec. Stále som musel byť v pohybe. Ako päťročný som sa rozhodol,
že budem futbalista. Od toho dňa boli tréningy mojím každodenným programom. Mal som veľký sen, stať sa členom
významného zahraničného futbalového klubu. V roku 2001 som úspešne spromoval na univerzite. Pred sebou som mal
obrovské možností. V ruke vysokoškolský diplom a môj manažér mal pre mňa pripravenú zmluvu so zahraničným
klubom - konkrétne v 2. francúzskej lige. Môj sen bol na dosah ruky a ja som veril, že teraz príde ten ozajstný život. To
bol môj život do mojich 22 rokov. Dňa 27. júla 2001 sa ale všetko zmenilo a ja som sa ocitol vo svojom druhom živote ...
bezvládny a na vozíku. Dokázal som len na desať sekúnd pohnúť s ľavou rukou. Najdôležitejšou otázkou bolo – „Ako
budem žiť teraz ďalej?“ Na výber boli len dve možnosti. Buď zostanem ležať v posteli a budem premýšľať nad tým, čo už
nedokážem zmeniť, alebo sa postavím tvárou v tvár realite a budem bojovať. Rozhodol som sa pre boj, keďže som
prežil, nemohol som sa len tak vzdať. No bolo to veľmi náročné. Nechcel som zostať len doma a čakať, kým sa udeje
niečo neskutočné. Keďže môj život pred nehodou bol plný športu, rozhodol som sa v tom pokračovať. A tak som začal s
tenisom na vozíku. Tak sa začala moja druhá šanca športovca – tenistu na vozíku. Tenis sa stal pre mňa
dôležitým a aj vďaka nemu som sa mohol zaradiť do normálneho života. Najdôležitejšie je to, že žijem ... nepremýšľam
nad minulosťou, ani nad budúcnosťou. Realita je to v čom žijem. Chcem svoj život žiť naplno a nie ho len prežívať. Bol
to môj osud a na tom už nedokážem nič zmeniť.“ Tomáš sa tenisu venuje od roku 2005. Už po dvoch rokoch tvrdého
tréningu dosahoval excelentné výsledky. Dosiahol približne sté miesto vo svetovom rebríčku. Je reprezentantom
Slovenskej republiky a zúčastnil sa na majstrovstvách sveta v Holandsku, Brazílii, Južnej Kórei, Južnej Afrike, Taliansku,
Turecku. Štyrikrát sa stal šampiónom Slovenskej republiky vo štvorhre. V česko–slovenskom tour, kde je osem
turnajov medzi slovenskými a českými hráčmi dosiahol trikrát druhé miesto vo štvorhre a dvakrát tretie miesto
v
jednotlivcoch. „Moja najlepšia pozícia vo svetovom rebríčku bolo 85. miesto na svete a 60. miesto vo štvorhre. Teraz je
rok 2013.ciele sú jasné - stále každým dňom napredovať.“.

Predstavujeme partnerov
Spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko pôsobí už roky na slovenskom trhu v oblasti financovania
áut konečnérnu Volkswagen, medzi ktoré patrí aj značka ŠKODA. Ako najväčšia spoločnosť v oblasti financovania áut
na slovenskom trhu si uvedomujeme, že medzi nami žije veľa ľudí s určitým zdravotným handicapom, ktorým je
potrebné pomáhať a aj to je naše poslanie. Preto sme sa rozhodli už pri prvých myšlienkach zrodu projektu ŠKODA
Handy ZŤP byť jeho súčasťou. Aktívne a aj finančne podporujeme aktivity partnerov tohto projektu, ktorí práve pre túto
cieľovú skupinu robia rôzne akcie, kde prezentujú autá a služby s nimi spojené.
Pre zákazníkov, ktorí využívajú naše služby a prefinancujú si auto, máme pripravené špeciálne podmienky, ktoré sa
týkajú nízkeho úročenia a najvýhodnejšieho poistenia, ktoré pre týchto zákazníkov pripravila spoločnosť AllianzSlovenská poisťovňa a.s., ako partner tohto projektu a náš partner v oblasti poistenia nami financovaných áut.
Zákazník, ktorý sa rozhodne využiť poistenie v splátkach pri financovaní vozidla dostáva od nás zadarmo špeciálnu

právnu asistenčnú službu VWFS asistent. (Viac info priamo na predajných miestach, alebo na našej internetovej
stránke www.vwfs.sk)
Naše produkty, ktoré umožňujú prefinancovať vozidlá ZŤP zákazníkom sa nachádzajú priamo u predajcu vozidiel značky
ŠKODA. Zákazníci priamo na mieste si vyberú svoje vozidlo, taktiež môžu veľmi jednoducho a rýchlo uzavrieť aj zmluvu.
Predajný personál u dealera áut značky ŠKODA, partnera projektu ŠKODA Handy ZŤP, je odborne preškolený a dokáže
profesionálne poradiť pri uzatváraní zmluvy na financovanie vybratého vozidla. Ing. Bohumil Sak, VWFS.
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