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Novinky zo sveta
ŠKODA Auto
Predaje vozidiel ŠKODA na Slovensku za rok 2015 sú
rekordné
ŠKODA zaznamenala na
Slovensku v roku 2015
najlepšie predajné
výsledky za posledných
päť rokov.

Dôvera Slovákov značke ŠKODA, premietnutá na počet predaných nových
automobilov v kategórii M1, dosahuje najvyšiu úroveň od roku 2010. Líder
slovenského automobilového trhu navyše zaznamenal aj najvyšší trhový podiel
za posledné tri roky. „Najlepší predajný výsledok za posledných päť rokov a o
takmer tretinu rýchlejší rast ako celkový trh ukazujú, že náš nárast nie je iba
organický, ale oslovujeme aj nové skupiny zákazníkov. Tí oceňujú nielen nový
emotívny dizajn, modernú techniku a tradične vysokú úžitkovú hodnotu našich
modelov, ale aj vysokú kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb. Treba
spomenúť, že veľkou mierou k tomu prispela aj modernizácia predajnej
a servisnej siete značky ŠKODA na Slovensku. Za to všetko patrí veľká vďaka
našim partnerom, ktorí v minulom roku odviedli kus vynikajúcej roboty,“
hovorí Ing. Karel Sklenář, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.
Konkurencia je na Slovensku mimoriadne veľká a to núti každú značku
optimalizovať svoje procesy a prinášať lepšie produkty a služby, z čoho
v konečnom dôsledku ťaží zákazník. Ambíciou značky ŠKODA je aj naďalej rásť
rýchlejšie ako celkový trh. Ak sa však celkový trh udrží na skvelých
minuloročných úrovniach, určite to bude úspech,“ dodáva Ing. Karel Sklenář.

Cena Connected Car Award pre ŠKODA SmartGate
Za svoje inovatívne komunikačné riešenia SmartGate získala ŠKODA cenu
Connected Car Award 2015 v kategórii
Cena za priekopnícky počin. Táto cena,
ktorú udeľujú magazíny AUTO BILD a
COMPUTER BILD, oceňuje šikovné
riešenie českej automobilky pre sieťové
prepojenie svojej modelovej palety s
vlastnými aplikáciami ŠKODA.
Prostredníctvom funkcie SmartGate a
rozhrania SmartLink ŠKODA konektivitu
svojich automobilov intenzívne rozvíja.

Servisné OKIENKO značky ŠKODA
Servisné intervaly vozidiel ŠKODA
Na vozidlá ŠKODA sa
vzťahujú buď pevné
servisné intervaly s
označením QG0 a QG2
alebo predĺžený
servisný interval s
premennými intervalmi
s označením QG1.
Pritom platia
nasledujúce pravidlá:
Pevné servisné
intervaly QG0
U vozidiel modelovej rady Favorit, Felicia, Octavia Tour a Fabia:
 výmena

motorového oleja každých 15 000 km alebo po 1 roku, podľa toho
čo nastane skôr. U vozidiel Felicia s dieselovým motorom je interval
výmeny motorového oleja každých 7 500 km alebo po 1 roku, podľa toho
čo nastane skôr
 servisná prehliadka vozidla každých 30 000 km alebo po 1 roku, podľa
toho, čo nastane skôr
U vozidiel modelovej rady Octavia, Roomster a Nová Fabia:
 výmena


motorového oleja každých 15 000 km alebo po 1 roku, podľa toho
čo nastane skôr
servisná prehliadka vozidla každých 30 000 km alebo po 2 rokoch, podľa
toho, čo nastane skôr

Pevné servisné intervaly QG2
 výmena

motorového oleja každých 15 000 km alebo po 1 roku, podľa toho
čo nastane skôr
 servisná prehliadka vozidla každých 30 000 km alebo po 2 rokoch
previesť servisnú prehliadku, ktorá vždy zahŕňa výmenu motorového
oleja
Premenlivý servisný interval QG1
 premenlivý

servisný interval je závislý na intenzite prevádzkovania vozidla
a miestnych podmienkach v ktorých je vozidlo prevádzkované
 servisná prehliadka sa uskutočňuje podľa ukazovateľa premenlivých
servisných intervalov, najneskôr však po 2 rokoch
Display premenlivej dĺžky servisných intervalov vždy včas upozorní na
termín servisnej prehliadky.

Informáciu o tom, aký servisný interval je nastavený na vašom vozidle nájdete
na dátovom štítku v servisnej knižke (viď. obrázok). Podrobnejšie
informácie týkajúce sa servisných intervalov sú uvedené v palubnej
literatúre, ktoré sú súčasťou každého vozidla alebo sa informujte u
najbližšieho autorizovaného servisného partnera ŠKODA.

Spoľahnite sa na náš autorizovaný ŠKODA servis
Našim autorizovaným servisným
partnerom môžete auto zveriť nielen
v
prípade bežnej údržby, ale tiež v
prípade technickej poruchy alebo
poškodenia vozidla pri dopravnej
nehode (vrátane poškodenia
karosérie a laku).
Pokiaľ sa na vašom vozidle vyskytla
porucha, ktorá vyžaduje opravu, ste
vy a vaše vozidlo v servise ŠKODA v tých najpovolanejších rukách. Tu totiž
vaše vozidlo dokonale poznajú a prevedú opravu podľa postupov schválených
výrobcom.

„TOPKY“ v značke ŠKODA
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. Navyše už dnes si môžete domov
odviezť jedno zo skladových vozidiel aj so
zimnými kompletmi zadarmo.

Užite si kopec zábavy s pohonom 4x4 za
polovicu
Zima na horách v novom aute môže byť ešte
zábavnejšia. Príďte si po model ŠKODA Yeti,
teraz s pohonom všetkých štyroch kolies za
polovičnú cenu

Financovanie na jednotku
Využite naše detsky jednoduché financovanie a
nové vozidlo ŠKODA môže byť vaše. Masačne
zaplatíte iba 1% z jeho ceny.

Zima už vás neprekvapí
Keď jazdíte v bezpečnom aute s oceňovaným
dizajnom a s modernými technológiami, žiadne
počasie vám neskazí deň. Navyše ku každému z
modelov vám pribalíme štvorročnú záruku a zimné
kolesá s diskami ako darček.

Nové modely Monte Carla
Spoznajte nových členov rodiny so športovým
rodokmeňom a odkazom legendárnej rally v
Monte Carle. ŠKODA Citigo, ŠKODA Fabia,
ŠKODA Yeti a ŠKODA Rapid Spaceback vo vás
prebudia dušu pretekára.

Bedeker pre ZŤP do vrecka
ZŤP a diaľničná známka na r. 2016
Tak ako minulý aj tento rok môžu
hendikepovaní ľudia – držitelia parkovacích
preukazov ZŤP - využívať diaľnice zadarmo.
Mení sa však spôsob podávania žiadosti
o oslobodenie od platenia úhrady. Od
januára sa totiž podávajú žiadosti priamo cez internetový portál
www.eznamka.sk, alebo prostredníctvom vybraných obchodných miest, ktoré sa
nachádzajú v krajských mestách a nájdete ich na uvedenom portáli.
Všetci tí, čo majú schválené a platné oslobodenie od platenia pre rok 2015 si nemusia
vybavovať nové pre rok 2016 a bude im platiť automaticky.
Podrobný popis podania žiadosti o registráciu vozidla oslobodeného od úhrady
diaľničnej známky nájdete na stránke:
https://www.eznamka.sk/selfcare/content/sc/files/ziadost_o_oslobodenie_postup_tzp.
pdf

Komisárom pre zdravotne postihnutých bude
advokátka Zuzana Stavrovská
Zdravotne ťažko postihnutí na Slovensku budú
mať svojho vlastného komisára, ktorý bude
chrániť ich práva na úradoch, súdoch, ale aj v
súkromných firmách. Prvou komisárkou v
histórii bude advokátka Zuzana Stavrovská,
ktorú 72 hlasmi zvolil parlament. Bola
nominantkou
strany
Smer-SD.
Slovensko si pri ochrane zdravotne ťažko
postihnutých po štyroch rokoch plní svoje
medzinárodné záväzky. Človek, ktorý bude
zastávať tento post, by mal byť nezávislý,
otvorený a mal by byť profesionál. Taktiež musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa, musí byť bezúhonný a byť občanom SR.
Funkčné obdobie komisára pre osoby zdravotným postihnutím je šesť rokov.
A čo považuje novozvolená komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím
Zuzana Stavrovská po
nástupe do funkcie za najdôležitejšie?
Základný problém na Slovensku vidí v názoroch spoločnosti založených na
predsudkoch voči zdravotne postihnutým ľuďom. Úlohou komisára by preto podľa nej
mal byť individuálny prístup k zdravotne postihnutým ľuďom, aby mali rovnaké práva
a prístupy ku všetkým zložkám spoločenského života.

Príspevky na podporu zamestnávania
hendikepovaných ľudí v r. 2016
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je
povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím (ZP). Ak
tak z rôznych príčin nemôže urobiť, zákon mu umožňuje dávať týmto ľuďom zákazky,
odoberať od nich tovar alebo platiť odvody. Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určitý
počet zamestnancov so ZP, je povinný najneskôr do 31.3. nasledujúceho roka odviesť
na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu, odvod
vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce. Pre rok 2016 je tento podiel stanovený
sumou 1 045,18€. Na započítanie jedného občana so ZP je potrebné zadať
zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce (CCP). Pre rok 2016 je to
suma 929,05€.
Príspevky na podporu zamestnávania ŤZP ľudí:
Príspevok na zriadenie chránenej dielne (CHD) alebo chráneného pracoviska
(CHP):
Dostane zamestnávateľ, ktorý na zriadené
pracovné miesto v CHD alebo na CHP prijme do
pracovného pomeru občana so ZP, vedeného
v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej
jeden mesiac, ak oň písomne požiada. Výška
príspevku je daná celoslovenským priemerom
CCP:
výška príspevku je v BA kraji 4 645,28€
v okresoch s priemernou mierou
nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou je 5 574,33€
 v okresoch s priemernou nezamestnanosťou
vyššou ako je priemer je 6 038,86€
Príspevok občanovi so ZP na SZČ:
Na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti uchádzačovi
o zamestnanie, ktorý je ZP a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej
tri mesiace, ak o príspevok písomne požiada. Uchádzač je povinný SZČ prevádzkovať
na CHP nepretržite najmenej 2 roky.
Výška príspevku je závislá od CCP, typu a regiónu a od priemernej miery
nezamestnanosti v okrese:
 v BA kraji max. 3 716,22€
 kraje s priemernou nezamestnanosťou nižšou max. 4 645,28€
 kraje s priemernou nezamestnanosťou vyššou max. 5 574,33€

Príspevok na činnosť pracovného asistenta:
Poskytne úrad na základe písomnej žiadosti, ktorej súčasťou je údaj o percentuálnej
miere poklesu schopnosti pracovať občana so ZP, charakteristika pracovnej činnosti,
rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta, charakteristika
a rozsah pracovnej činnosti asistenta. Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo
výške 41% - 476,14€, najviac vo výške 70% CCP – 812,92€.
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu
nákladov na dopravu zamestnancov
Poskytuje sa FO alebo PO, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do konca 1.
mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada. Ročná výška
je najviac:
 2,5-násobok CCP – 2 903,30€ (pre občana s poklesom ZP do 70%)
 5-násobok CCP – 5 806,60€ (pre občana s poklesom ZP nad 70%)

Ako poskytnúť Prvú pomoc
Popáleniny a poleptania
 postihnutého premiestnime z ohrozeného
priestoru
 ak mu horia šaty, snažíme sa ich uhasiť
nehorľavým materiálom
 popálené miesto podržíme pod tečúcou
studenou vodou (cca. 10-20 min.),
príp. ponoríme do studenej čistej vody
 čo najskôr odstránime z popálených končatín
najmä hodinky, prstene...
 postihnutý nesmie behať

Prvá pomoc:
 po ochladení na postihnuté miesto
priložíme sterilný obväz
(môže byť aj čistá plachta, gáza, kuchynská
fólia...)
 na popáleninu nedávať masti, tuk,
mlieko, neprikladať vatu a
náplasťový obväz (leukoplast)
 v prípade potreby zabezpečíme
protišokové opatrenia
opatrne odstránime odev nasiaknutý chemickou látkou, nikdy neodstraňujeme pevne
prilepený odev k popálenej koži

 pri vypití leptavej tekutiny nikdy nevyvolávame zvracanie,
ale vyhľadáme lekársku pomoc
 pri vypití nemrznúcej zmesi je potrebné vypiť silný biely
alkohol !!!!

Pri

poskytnutí

telefonickej

pomoci

zdravotnej starostlivosti voláme číslo:

alebo

privolaní

odbornej

155 alebo 112

Na chvíľočku s nami ...
Jedinečná medzinárodná konferencia o podnikaní –
slávnostný akt integrácie ZŤP osôb
V nedeľu 29.11.2015 sa konala
konferencia, na ktorej prebehlo
slávnostné začlenenie hendikepovaných
do celoslovenského projektu Podpora
podnikania. Účastníci konferencie si
vypočuli inšpiratívny prednáškový sled
významných osobnosti zo Slovenska ako i
zo zahraničia. Obohatením programu bola
plnohodnotná diskusia s ľuďmi, ktorí už
podnikajú s početným plénom. Hlavným
zámerom organizátorov bola snaha
usmerniť, podporiť, podať im pomocnú
ruku a naučiť ich sa nebáť podnikať. Oficiálny integračný proces do oblasti podnikania
bol ďalším z aktivít projektu ŠKODA Handy ZŤP, kde neoddeliteľnou súčasťou
podnikania je aj rozvoj dopravnej mobility osôb so zdravotným postihnutím. Sledujte
našu stránku www.avmobilita.sk

Už aj my máme svoju FunPAGE na Facebook sieti,
Skrátka....
sme na fejsbuku!!
Milí naši čitatelia,
Rozhodli sme sa zatraktívniť
komunikáciu s Vami o novinky zo
sveta dianí či už v oblasti značky
ŠKODA pre držiteľov preukazu ZŤP.
Priblížime Vám aktivity nás a našich
centier, či upútavky a to tak aby ste
„to“ vedeli prvý. Preto by sme Vás radi pozvali na našu funPAGE stránku AV Mobilita,
gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP na FACEBOOK sociálnej sieti.
Postup je jednoduchý..
...aby ste sa stali našim fanúšikom a odberateľom noviniek medzi prvými, stačí aby ste
na profilovej lište AV Mobilita gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP zaklikli „páči sa
mi to“ a automaticky sa stávate poberateľom informácii, ktoré budeme pravidelne pre
našich fanúšikov- teda Vás, uverejňovať.Samozrejme podmienkou užívania Facebook
sociálnej siete, je vytvorenie súkromného profilu.
Link AV Mobilita, gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP pre Facebook spojenie:
https://www.facebook.com/AV-Mobilita-926343157450344/

SME TU PRE VÁS

Gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP
Držiteľ Európskej ceny za podporu
podnikania

OFFICE:
Koordinátor projektu ŠKODA Handy ZŤP
Štefana Majera 3
841 06 Bratislava
+421 904 547 538

avmobilita2@avmobilita.sk
avmobilita1@avmobilita.sk

staň sa „fanúšikom“ AV Mobilita gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP
https://www.facebook.com/AV-Mobilita-926343157450344/

