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ŠKODA HANDY ZŤP CENTRÁ
„ŠKODA Handy ZŤP centrá od svojho otvorenia dodali zákazníkom spolu 48 automobilov pre
hendikepovaných vodičov. Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko sa na výročnej konferencii so
svojimi partnermi zhodla na potrebe pokračovania projektu a jeho podpore aj v roku 2013.
Zo špecializovaných bezbariérových predajní si v roku 2012 odnieslo automobily ŠKODA spolu
48 hendikepovaných zákazníkov, čo je o 30 vozidiel (24 %) viac ako v roku 2011. Z celkového
počtu 494 predaných vozidiel za rok 2012 v rámci štyroch autorizovaných predajcov ŠKODA,
ktorými sú Todos v Bratislave, Autonovo v Banskej Bystrici, Autocentrum Minárik v Žiline a
PO CAR v Prešove, tvorili automobily pre hendikepovaných takmer 10 %.
ŠKODA Handy ZŤP centrá pokračujú so svojimi aktivitami aj v roku 2013, na čom sa zhodli
zástupcovia ŠKODA AUTO Slovensko s ďalšími partnermi na výročnej konferencii. ŠKODA Handy
ZŤP centrá sa v tomto roku zúčastnia tiež rôznych kultúrnych a verejných podujatí, ktoré spadajú
pod marketingový plán zmluvného partnera AV Mobilita.
Program riešenia a rozvoja dopravnej mobility osôb so zdravotným postihnutím ŠKODA Handy
ZŤP ponúkajú v súčasnosti štyri centrá, a to Todos v Bratislave, Autonovo v Banskej
Bystrici, Autocentrum Minárik v Žiline a PO CAR v Prešove. Zamestnanci v každom centre
ponúknu všetky potrebné informácie, služby a asistenciu pri kúpe nového automobilu
zákazníkom so zdravotným hendikepom, vrátane poradenstva pri úpravách vozidla podľa druhu
postihnutia. Tieto centrá fungujú v rámci partnerskej siete firmy ŠKODA AUTO Slovensko. Do
projektu sú rovnako zapojení silní partneri, ktorí ZŤP klientom ponúkajú zvýhodnené služby
poistenia, financovanie vozidla či individuálne úpravy a prestavby vozidiel.
Značka ŠKODA si je vedomá svojho vedúceho postavenia na slovenskom automobilovom trhu
a z toho vyplývajúcej spoločenskej zodpovednosti voči najširšej občianskej spoločnosti. Preto
popri sponzoringu športu a kultúry je sociálna angažovanosť ďalším z pilierov stratégie
spoločnosti. Cieľom spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko je integrácia osôb so zdravotným
postihnutím do spoločnosti pomocou a s dôrazom na vytváranie plnohodnotných pracovných
miest.„ Zdroj: Tlačová správa ŠKODA AUTO Slovensko

ŠKODA Handy ZŤP centrum - AUTOCENTRUM-Minárik s.r.o. ŽILINA
Spolupracujeme so štátnymi úradmi
„V roku 2012 sme sa ako jeden zo štyroch centier ŠKODA Handy ZŤP na Slovensku
začali aktívne venovať oblasti rozvoja dopravnej mobility osôb so zdravotným
hendikepom v našom kraji. Nadviazali sme spoluprácu s miestnymi organizáciami
združujúcimi osoby s hendikepom a tiež štátnymi úradmi a mestom Žilina a Martin.
Osobne hodnotím uplynulý rok ako veľmi úspešný a teším sa na jeho ďalšie
rozvíjanie v tomto roku kedy plánujeme spustiť chránenú dielňu,“, hovorí Milan
Minárik, riaditeľ.

Naše služby sú komplexné
„Za hlavný úspech projektu považujem komplexnosť našich služieb, kde vieme vozidlo klienta
s hendikepom (či už nové, alebo jazdené) kompletne upraviť podľa jeho potreby, ponúknuť mu
poradenstvo a asistenciu pri jednaní so štátnymi úradmi, ponúkame im výhodné servisné zázemie
a špeciálnu ŠKODA Handy ZŤP asistenciu pri poruche v rámci celého Slovenska v spolupráci
s ostatnými centrami. Počas opravy vozidla disponujeme aj našim upraveným náhradným
vozidlom a tak majú naši klienti možnosť ostať vždy mobilní. Samozrejmosťou je u nás aj
bezbariérový prístup,“ pokračuje pán Minárik v opise žilinského ŠKODA Handy ZŤP centra.
AUTOCENTRUM - Minárik s.r.o., Pri rieke 795/3, Žilina, www.auto-minarik.sk

LEGISLATÍVA
O AKÉ PRÍSPEVKY MÔŽETE ŽIADAŤ?
Na prepravu
• Možno poskytnúť príspevok tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom
• Výška príspevku: mesačne najviac 99,28 €
Na úpravu auta
• Môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, na úpravu auta,
ktorého vlastníkom alebo spoluvlastníkom a ktoré nie je staršie ako päť rokov
• Výška príspevku: najviac 6 638,79 €, úhrn príspevkov na úpravu auta v období 7 rokov
nesmie presiahnuť 6 638,79 €

AKÉ SÚ VAŠE POVINNOSTI, AK KUPUJETE OSOBNÉ
MOTOROVÉ VOZIDLO Z PEŇAŽNÉHO PRÍSPEVKU OD ŠTÁTU?
Podmienkou poskytnutia príspevku na kúpu osobného motorového vozidla je skutočnosť, že
občan so ZŤP je podľa posudku odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým
vozidlom (OMV).
Povinnosti kupujúceho:
- Zakúpiť OMV do 3 mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku
- Je potrebné nakupovať vhodné OMV len u právnickej osoby alebo fyzickej, ktorej predmetom
činnosti je predaj OMV alebo sprostredkovanie tohto predaja a má na túto činnosť
oprávnenie (t.j. značková predajňa, autobazár).
- Zakúpiť možno aj OMV zo zahraničia za tých istých podmienok, ale občan so ZŤP musí
predložiť úradne potvrdený preklad týchto dokumentov do slovenského jazyka. Uvedená
povinnosť sa nevzťahuje na český jazyk.
- Predajca vystaví predfaktúru (faktúru) o cene OMV, na základe ktorej vám bude poskytnutý
peňažný príspevok v adekvátnej výške
- Taktiež môže byť poskytnutý peňažný príspevok na základe dokladu o kúpe OMV,
vyhotoveného u predajcu.
- OMV nesmie byť podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov.
- OMV nesmie byť na leasing či zaťažené iným spôsobom.

REPORTÁŽNE OKIENKO
Míľu pre mamu prešlo 1300 ľudí
Míľa pre mamu, tak znel názov podujatia, ktorého sa AV
Mobilita spolu s prezentáciou všetkých štyroch ŠKODA Handy
ZŤP centier zúčastnila. Spolu s ďalšími približne 1300 ľuďmi
sme v sobotu, 11.5. v Senici vzdali úctu našim matkám
pokusom o vytvorenie rekordu v počte ľudí, ktorí symbolickú
míľu prejdú.

Beh pre život
ŠKODA Handy ZŤP centrum AUTONOVO, a.s. z Banskej
Bystrice podporilo v sobotu, 11.5., nadáciu TESCO a jej
6.ročník projektu Beh pre život. Výťažok zo štartovného
a darov putuje na konto Nadácie Výskum rakoviny. Okrem
prezentácie a podania pomocnej ruky tým, ktorí by využili
služby ŠKODA Handy ZŤP sa takto pomohli aj tým, ktorí
našu pomoc potrebujú rovnako.

Svet, ako ho vidíme my
21. mája sa vo výtvarných priestoroch
magistrátu mesta Košice konal 5. ročník
výstavy
výtvarných
prác
ľudí
s telesným a ťažkým telesným postihnutím,
ktorú organizoval Slovenský
zväz
telesne postihnutých. Slávnostnej vernisáže sa zúčastnilo
ŠKODA Handy ZŤP centrum z Prešova, PO CAR, s.r.o.

Cesta rozprávkovým lesom aj so ŠKODA Handy ZŤP
Lyžiarske stredisko Králiky sa 1.6 premenilo na rozprávkový
les. Počas svojho pochodu tak mohlo
približne
3000
návštevníkov zavítať aj na stanovisko ŠKODA Handy ZŤP
centra AUTONOVO a oboznámiť sa s významom projektu
ŠKODA Handy ZŤP.

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA
Dnešný
príbeh
zo
života
sa
dotýka
takmer každého z nás.
V súčasnosti veľa ľudí
trpí problémami
pohybového aparátu. Či
už sú príčiny ochorenia
dedičné,
spôsobené
úrazom
alebo
jednoducho tým, aký
životný štýl žijeme, uponáhľaná doba,
málo pohybu, takmer žiadny čas
na
šport, dôsledky sú vždy rovnaké:
ubolené telo, únava, imobilita. Slovenskí
pacienti však môžu od apríla podstúpiť
inovatívnu liečbu pohybových ochorení
pomocou kmeňových buniek. Metóda, za

ktorou
museli
doteraz
cestovať do susedných
krajín,
im
pomôže
vyhnúť sa dlhodobému
užívaniu
analgetík
či
výmene
kĺbov.
Na

Slovensku
je
táto
metóda
novinkou.
Exkluzívne
ju
v spolupráci s medzinárodným konzorciom
lekárov a výskumníkov uvádza do praxe
Nemocnica s poliklinikou Medissimo.
Viac na medissimo.sk

PREDSTAVUJEME PARTNEROV
Prečo ste sa rozhodli pre spoluprácu na projekte ŠKODA Handy ZŤP?
Projekt ŠKODA Handy ZŤP centier je dôkazom
toho, že spoločnosť ŠKODA myslí na všetkých
svojich potenciálnych či existujúcich klientov,
vrátane tých, ktorí denne prekonávajú bariéry
spojené
so
zdravotným
postihnutím.
Nielenže im ako zákazníkom pomáha pri výbere,
ale poskytuje im, ako zamestnancom v centre,
možnosť realizácie a rozvoja schopností a
vedomostí. Je dôležité, aby firmy vytvárali priestor a podporovali pocit užitočnosti u
znevýhodnených.
Aj v našej spoločnosti sa o ich integráciu snažíme a radi podporujeme rovnakú iniciatívu nášho
významného a dlhodobého partnera. Nie je to ľahké, ale nie je to nemožné. Dôkazom sú štyri
ŠKODA Handy ZŤP centrá. A firma je z dlhodobého hľadiska úspešná nielen kvôli ekonomickým
výsledkom, ale aj vďaka zodpovednému prístupu k podnikaniu a okoliu, v ktorom a na ktoré
pôsobí.
Katarína Schneiderová,
vedúca oddelenia internej komunikácie
Odbor firemnej komunikácie,
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

PONUKA ZAMESTNANIA
Možno hľadáme práve Vás! Pracovná príležitosť pre ZŤP.
Pre firmu, kde je hlavný predmet činnosti verejné obstarávanie a poradenstvo
hľadáme 1-2 ľudí schopných vykonávať odborné administratívne činnostI

Náplň práce:
• realizácia verejných obstarávaní
v súlade so zákonom 25/2006
• príprava súťažných podkladov
• vyhotovovanie dokumentácie
z verejných obstarávaní
• vedenie ekonomickej agendy firmy
(objednávky, fakturácia, archivácia
a spracovanie účtovných dokladov)

Ideálny uchádzač/ka:
- VŠ ekonomického alebo právneho zamerania (Ing.,Mgr.,Bc.), minimálne SŠ ekonomického
zamerania s maturitou
- samozrejme môže byť aj iná VŠ, pokiaľ má uchádzač záujem o verejné obstarávanie
- odborne spôsobilá osoba vo verejnom obstarávaní - nie je podmienkou
- nevyhnutná znalosť a schopnosť práce s počítačom - pokročilý používateľ
- schopnosť a ochota niesť zodpovednosť za svoju prácu
- komunikatívnosť a asertivita sú nevyhnutné
Zdravotné obmedzenia:
- uchádzač môže byť imobilný a dokážeme mu zriadiť pracovisko aj doma
- radi by sme ale robili spolu s ním
- uchádzač musí byť schopný pracovať s PC a telefonovať
Školenie na verejné obstarávanie zabezpečíme, takisto aj zaškolenie pre prípravu potrebnej
agendy.

Pre stavebnú firmu
hľadáme 1-2 ZŤP s mentálnym postihnutím, príp. sluchovým postihnutím,
ale schopných vykonávať jednoduchú monotónnu fyzicky náročnú prácu:

•
•
•

výkopy
nosenie ťažkých bremien
práca vo vonkajšom prostredí
a iné

Dôležitá je trpezlivosť a ochota akceptovať
príkazy nadriadeného.

V prípade záujmu, posielajte svoje životopisy e-mailom na: sedlak@megaloman.sk

POZÝVAME VÁS

AV Mobilita
gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP
Štúrova 41, 908 51 Holíč
0902 941 411, info@avmobilita.sk
www.avmobilita.sk

