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LEGISLATÍVA
Výpoveď invalidnému dôchodcovi len po súhlase úradu práce

Človek, ktorému je priznaný invalidný dôchodok, môže, ak
mu to zdravotný stav dovoľuje,
pracovať
bez
obmedzenia. Zákon nestanovuje ani maximálnu výšku
príjmu, ktorý môže
zarobiť. Navyše takémuto človeku
nemôže dať zamestnávateľ výpoveď iba preto, že je
invalidný. Ak by zamestnávateľ na výpovedi trval, musela
by byť splnená podmienka, že zamestnanec vzhľadom na
svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo
stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Aby tak
mohol urobiť, musí mať zamestnávateľ aj
súhlas
príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je
výpoveď
neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak takýto zamestnanec dosiahol
dôchodkový vek alebo
ak sa ruší
či premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť, ak sú
u zamestnanca dôvody, pre
ktoré by
s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť
pracovný pomer, alebo pre menej
závažné
porušenie pracovnej disciplíny; pre menej
závažné porušenie pracovnej disciplíny
možno dať zamestnancovi
výpoveď,
ak
bol
v posledných šiestich 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 aj pracovať. Ak po istom
čase pracovať prestane, môže požiadať
o zvýšenie penzie za
odpracovaný
čas.
Zdroj: Pravda, 21.2.2013

REPORTÁŽNE OKIENKO
Incheba opäť ožila atmosférou veľtrhu Non Handicap
Koncom
septembra
ožilo
výstavisko
Incheba
Expo
v Bratislave
každoročnou,
11.výstavou, NON-HANDICAP.
Výstava
je
určená
predovšetkým
tým,
ktorí
bohužiaľ potrebujú napríklad
invalidné vozíčky, špeciálne
systémy a úpravy čohokoľvek,
od matraca po auto.

Svoj stánok na výstave mal aj projekt ŠKODA Handy ZŤP. Jeho poslanie a činnosť sme tak
mali možnosť prezentovať širokej verejnosti a záujemcov oboznámiť s možnosťami úprav
vozidiel, ktoré by uľahčili život ľuďom so zdravotným hendikepom. Oživením celej výstavy bolo
vystúpenie nevidiaceho umelca, speváka, Maroša Banga, ktorý vniesol do nášho stánku
a vôbec do celého priebehu veľtrhu charizmatického ducha a krásny nezabudnuteľný zážitok.

Mata Hari zožala v divadle Nová scéna úspech
13.9.2013 – piatok - sa v priestoroch
divadla Nová scéna v Bratislave konala
predpremiéra divadelného predstavenia
Mata
Hari, v hlavnej úlohe so Sisou
Lelkes
Sklovskou.
Pozvanie
prostredníctvom AV Mobility a všetkých
štyroch ŠKODA
Handy ZŤP centier
na
Slovensku prijalo 80 hostí,
medzi
ktorými
boli
osobnosti
zastupujúce partnerov projektu, čiže
ŠKODA Auto Slovensko, VOLKSWAGEN
Finančné služby Slovensko s.r.o.
a
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s..
Bolo nám veľkým potešením,
že
pozvanie prijali
aj
zástupcovia
štátnej správy Slovenska a vedúci
predstavitelia
organizácií zameraných na prácu a pomoc hendikepovaným
občanom. Tešia nás kladné
odozvy
zo
strany
zúčastnených a poďakovania za to, že tento projekt
vznikol,
rozvíja sa, napĺňa svoje poslanie
a snaží
sa
neustále
expandovať a rozvíjať sa v prospech tých, ktorí to najviac
potrebujú.

Majstrovstvá Slovenska v Boccii 2013
Mestská športová hala v Dubnici nad Váhom patrila v sobotu, 14.9.2013, hendikepovaným
športovcom, ktorí našportové zápolenie zavítaliv sprievode svojich rodín,
priateľov,
podporovateľov a fanúšikov. Podujatia
sa zúčastnilo tiež ŠKODA
Handy
ZŤP
centrum AUTOCENTRUM-Minárik s.r.o.. Všetci návštevníci
mali možnosť získať podrobné
informácie o projekte, i vďaka špeciálne upravenému vozidlu ŠKODA Roomster bola
ukážka
úprav
vozidiel
zaujímavá
a osožná.

XVII. ročník benefičného koncertu SZTP „Umelci srdcom“ s účasťou
ŠKODA Handy ZŤP centra Todos Bratislava s.r.o.
Dňa 29.9.2013 sa konal benefičný koncert Umelci
srdcom, ktorý už tradične organizuje SZTP v sále
budovy Istropolis v Bratislave. Pozvanie prijalo 350
hostí. Návštevníci sa pred vstupom do sály mohli
dozvedieť o fungovaní ŠKODA HANDY ZŤP centier
a o ponúkaných
službách
a pomoci,
ktoré
poskytujeme.
Poskytované
boli
informácie
o možnosti vykonávaných prestavieb do motorových
vozidiel a zľavách pri kúpe nových vozidiel značky
ŠKODA. V neposlednom rade boli návštevníci
informovaní
aj
o
legislatívnom
poradenstve
súvisiacim so
žiadosťami na predaj a úpravu
vozidiel a možnosti využitia preukazu ZŤP.

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA

Veronika Vadovičová
Paralympionička,
majsterka sveta v športovej streľbe
Narodila sa s rázštepom chrbtice a celý jej
život ju sprevádza invalidný vozík. No okrem
každodenných dvoch kolies namiesto nôh ju sprevádza každým jedným dňom aj dobrá nálada,
elán, charizma a pozitívny prístup k životu, ktorý je jej hodno závidieť. Športovej streľbe sa
venuje od svojich pätnástich rokov. Ako si sama spomína, začiatok jej kariéry sa zrodil na
lyžiarskom výcviku, kedy si jej triedny učiteľ a telocvikár všimli, že Veronika je na streľbu
mimoriadne nadaná. Odporučili jej školský strelecký klub a odvtedy vlastne Veronika trénuje.
K tomu, aby dosiahla svetové úspechy musela tvrdo bojovať, ba dokonca viac ako tvrdo, kvôli
svojmu hendikepu musela prekonať nejednu ťažkú prekážku. Veronika vyštudovala odbor
aplikovanej telesnej výchovy v Olomouci a sociálnu prácu v Bratislave. Zúčastnila sa na
4 paralympijských hrách, na ktorých si vybojovala jednu zlatú (Peking) a jednu bronzovú
medailu (Londýn) . Účinkuje v Stredisku štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra SR
a trénuje ju Jozef Široký. Doma má viac ako 200 medailí z vrcholových športových podujatí.
Od svojich osemnástich rokov dokonca Veronika aj šoféruje. Auto so špeciálne upraveným
ručným riadením jej prakticky nahrádza nohy. „ Bez neho by som bola úplne odpísaná.“, vraví
Veronika. Nie je to však len auto, bez ktorého by Veronika nedokázala byť. Je to najmä šport,
ktorý ju napĺňa a posúva míľovými krokmi vpred. Pomáha jej prekonávať seba samú
a dokazovať tak okoliu a tým, ktorí sú na tom podobne zdravotne ako ona, že nie je dôležité,
čo Vám osud pridelil už pri narodení, ale omnoho dôležitejšie je to, ako sa s tým vyrovnáte,
ako to obrátite v svoj prospech a ako nad všetkým dokážete zvíťaziť.

PREDSTAVUJEME PARTNEROV
PoSenior je internetový obchod zameraný výlučne na
potreby seniorov, ktoré im vedia uľahčiť ich každodenný
život. V ponuke nájdete napríklad jednoduché telefóny
s veľkými tlačidlami, pomôcky do kuchyne či kúpeľne, ale aj
spoločenské hry, lupy a veľa ďalších praktických vecí.
Cieľom webstránky nie je však iba ponúkať produkty, ale aj
informovať o rôznych zľavách a službách pre seniorov.
Stránka okrem toho ponúka aj rôzne poradne, kde Vám odborníci zadarmo poradia, či už v
otázkach zdravia, ako aj v rôznych právnych otázkach. Cieľom
webstránky je poskytnúť všetko,
čo
pomáha
skvalitniť
život
seniorom a ich najbližších. „Dlhé roky sa intenzívne zaoberáme
potrebami seniorov a ľudí so špeciálnymi potrebami súvisiacimi
s problémami sluchu, zraku či zhoršenou mobilitou. Vďaka tomu
prinášame ponuku dôkladne vyberaných špičkových produktov
a služieb, pokrývajúcich potreby starších a ľudí so špecifickými
zdravotnými problémami“, hovorí Irma Chmelová, konateľka
spoločnosti.
ProSenior získal v máji 2013 Cenu prvej dámy SR za mimoriadne
schopnosti a inovatívny projekt v oblasti komplexných služieb pre
seniorov.
◄ Irma Chmelová, ProSenior
www.prosenior.eu
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