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Príhovor konateľky spoločnosti
AV Mobilita, s.r.o.
Vážení priatelia, partneri a sympatizanti,
určite nielen Vy ste priali, ale aj Vám s príchodom Nového roku 2017
bolo odovzdaných veľa pozdravov a blahoželaní s naplnením predstáv,
túžob a dosiahnutia cieľov. Pripájam sa i ja k tejto záplave
blahoželajúcich.
ŠKODA AUTO Slovensko sa rozhodla vniesť do obchodného sveta
filantropický projekt ŠKODA Handy ZŤP, kde aktívne participuje na
športových, kultúrnych a spoločenských aktivitách uskutočňovaných
organizáciami, ktoré sa problematikou ZŤP intenzívne zaoberajú. Dnes
ŠKODA Handy centrá sú: 3x v Bratislave a po jednom v Galante,
Trenčíne, Žiline, Zvolene, Poprade, Prešove, Košiciach.
Ako gestor rozvíjame myšlienku prepojenia vízie s misiou na plno
v praxi.
Nechcem Vás zaťažovať výsledkami a prezentáciou akcií, ktoré nájdete v konečnom dôsledku na
našej stránke, ale predstavím Vám novinky, ktoré sme pre Vás pripravili v roku 2017.
Najvýznamnejším projektom je v rozpracovanom štádiu sociálny taxík – RegioAuto. V tomto
projekte sa výrazne angažujú významné spoločnosti na trhu. Je to spoločné prepojenie štátneho,
súkromného a tretieho sektora na zabezpečenie prepravy znevýhodnených skupín ZŤP, sociálne
slabších, matiek s deťmi, seniorov, v zmysle zákona – Národný program rozvoja životných
podmienok pre integráciu osôb so zdravotným postihnutím. Sledujte našu www stránku.
V tomto roku je v záujme ŠKODA AUTO Slovensko a partnerov, aby sme v oveľa väčšej miere
participovali na rôznych aktivitách zameraných na integráciu osôb so zdravotným znevýhodnením
a nadväzovali nové partnerstvá pre naplnenie spoločných cieľov. Budeme sa venovať projektom
v oblasti vzdelávania a možnostiam uplatnenia ZŤP na trhu práce. V neposlednom rade budeme
otvorení na ďalšiu spoluprácu s organizáciami, ktoré sa zaoberajú predmetnou problematikou
a ktoré vyzývame touto cestou na spoluprácu.
Srdečne Vás pozdravujem a teším sa na úspešnosť projektov, ktoré s nami a pre Vás chceme
v závere tohto roka bilancovať ako naplnené, predovšetkým k obojstrannej spokojnosti.
Klaudia Valušková
AV Mobilita, chránená dielňa
gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP

Novinky zo sveta
ŠKODA AUTO
ŠKODA OCTAVIA RS: Najsilnejšia OCTAVIA všetkých
čias
Česká
automobilka
odhaľuje
nové
špičkové
prevedenie
modelového radu, model ŠKODA OCTAVIA RS. Dynamický
charakter zvýrazňuje nová predná časť, modifikovaná zadná časť
a
športovo ladený interiér s
ambientným osvetlením.
Modernizovaná ŠKODA OCTAVIA RS je v ponuke v prevedení
liftback a kombi.

ŠKODA AUTO vyrobila v závode Kvasiny už dva milióny automobilov
ŠKODA vyrobila v závode v Kvasinách už dvojmiliónty automobil.
Jubilejným kusom, ktorý zišiel z výrobnej linky, je ŠKODA
KODIAQ v odtieni biela Moon.

ŠKODA uvádza akčné modely DRIVE s financovaním na polovicu
Všetci autorizovaní partneri značky ŠKODA na Slovensku už
prijímajú objednávky na akčné modely ŠKODA DRIVE. K dispozícii
sú s predĺženou zárukou na 5 rokov alebo do 100 000 km
a inovatívnymi službami ako je doživotná Garancia mobility
Premium či Servisné balíky v rámci doplnkovej výbavy. Zákazníci
môžu využiť výhodné Financovanie na polovicu, ku ktorému získajú
kompletné poistenie na rok zadarmo, alebo aj obľúbené
Financovanie na jednotku. Navyše si motoristi môžu vybrať
k svojmu novému autu buď súpravu zimných kompletov zadarmo
alebo 5-ročný servis so zľavou 50%.

Jubileá automobilky ŠKODA v roku 2017
V roku 2017 si spoločnosť ŠKODA AUTO pripomenie niekoľko
významných jubileí, ktoré sa viažu k jej 122-ročnej histórii.
Okrúhle výročie vzniku oslávia výrazné modely ŠKODA 450, 1100
OHC a FAVORIT. Jubileum si pripomína aj ŠKODA 130 RS, ktorá
na Rallye Monte Carlo získala prvé dve miesta v triede do 1300
cm3. Závod Kvasiny si pripomenie 70 rokov výroby automobilov
ŠKODA vo východných Čechách. Prvým tu vyrobeným autom
značky ŠKODA sa v októbri 1947 stal zástupca luxusnej kategórie,
prestížna ŠKODA SUPERB.

„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.

Prenajmite si auto a jazdite bez starostí
Užívajte si každý deň bezstarostné cestovanie a využite
dlhodobý prenájom ŠKODA Bez Starostí. Mesačne platíte stále
rovnakú sumu, v ktorej máte prenájom auta s kompletným
poistením, servisom a aj uskladnenie a prezutie pneumatík.

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

Nekonečný priestor pre Váš štýl
Vizualizér je Simply Clever nástroj navrhnutý tak, aby ste v
sebe prebudili dizajnéra áut a pomohol vám oboznámiť sa s
novinkou ŠKODA Superb zo všetkých uhlov. Vyberte si svoju
obľúbenú farbu, vhodné kolesá a ponorte sa do virtuálneho
obrazu vašej vlastnej ŠKODA Superb.
Svetová premiéra inovovaných modelov ŠKODA OCTAVIA a
ŠKODA OCTAVIA RS bola prenášaná naživo na internete.
Podujatie sa konalo vo viedenskom Semper Depot. Približne
20-minútovú prezentáciu vozidiel je stále možné sledovať
prostredníctvom stránky ŠKODA Storyboard.

Livestream: http://www.skoda-storyboard.com

Pripomíname, že držitelia preukazu ZŤP majú na uvedené vozidlá
zľavu 7%.

Legislatívne okienko
Zvýšenie invalidných dôchodkov a minimálnej mzdy od januára 2017
Invalidný dôchodca, ktorý má zníženú schopnosť pracovať do 70 %, dostane dôchodok o štyri eurá
viac, ak má zníženú schopnosť pracovať o viac ako 70 %, penzia sa mu zvýši o 7,10 eura.
Do výpočtu invalidného dôchodku vstupuje aj aktuálna dôchodková hodnota, ktorá sa zvýšila od
januára 2017 na 11,3505€.
Kto pracuje za minimálnu mzdu, bude od januára namiesto súčasných 405 eur zarábať v hrubom
435 eur. Čistá mzda takéhoto zamestnanca by mala vzrásť z tohtoročných 355 eur na 374 eur.
Zvýši sa aj hodinová minimálna mzda z tohtoročných 2,325 eura na 2,50 eura.

Základná výška peňažného príspevku na opatrovanie sa mení od januára 2017
Ø Zvyšuje sa základná výška peňažného príspevku na
opatrovanie zo 111,32% na 125% sumy životného minima pre
jednu plnoletú FO, zvýšenie zo sumy 220,51€ na 247,62€
Ø Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb a ŤZP – zvýšenie
zo sumy 294,01€ na 321,11€
Ø Pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, ktorá je viac ako 20
hodín týždenne v zariadení – zvýšenie zo sumy 194,79€ na 221,89€
Ø Pri opatrovaní dvoch a viacerých osôb s ŤZP, ktoré sú viac
ako 20 hodín týždenne v zariadení – zvýšenie zo sumy 275,64€ na 302,75€
Ø Pri opatrovaní osoby s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hod. týždenne v zariadení a súčasne je
opatrovaná aj druhá osoba s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20
hod. týždenne – zvýšenie zo sumy 286,65€ na 313,76€
Zvýšenie zákonom ustanovenej výšky peňažného príspevku na opatrovanie sa dotkne v roku 2017
33 450 opatrovateľov.

Nový projekt

Sociálny taxík – RegioAuto
AV mobilita, gestor projektu Škoda Handy ZŤP v spolupráci s Úniou miest Slovenska
a organizáciami tretieho sektoru má k dispozícii unikátny projekt prepojenia štátneho,
sociálneho a tretieho sektoru – RegioAuto. Realizuje preto pred samotným uvedením vozidiel
do praxe, prieskum záujmu o tento projekt zameraný na pomoc znevýhodneným obyvateľom
Vašej obce/mesta, zariadenia. Za týmto účelom sme spoločne vytvorili dotazník. Jeho hlavným
cieľom je preskúmať záujem
o využívanie a prevádzkovanie sociálneho taxíku RegioAuto, ktorý by sme následne podľa záujmu realizovali.
ČO JE TO REGIOAUTO, komunitná prepravná služba?
RegioAuto, je motorové vozidlo, ktoré má obec príp. organizácia tretieho sektora k dispozícii za
účelom plnenia aktivít sociálneho rozmeru alebo živnostník a malá firma za účelom komunitného
podnikania. Ich úlohou je pomáhať znevýhodneným skupinám obyvateľov s prepravou (do
zdravotníckeho zariadenia, sociálneho zariadenia, na športové, spoločenské a kultúrne akcie) so
zámerom rýchleho premiestnenia z bodu A do bodu B, ako i zlepšenie komunitného podnikania
s ekonomickým pozitívnym dopadom regiónu. RegioAuto by malo slúžiť predovšetkým na
pomoc seniorom, osobám s ŤZP, rodinám v núdzi, či rodičom s deťmi, ako i živnostníkom
a malým firmám. Vlastne všetkým, pre ktorých sa stáva problematickou preprava ku klientovi,
preprava seba samotného, ako i služieb a tovaru na miesto určenia, na zabezpečenie akcií, na
zlepšenie podmienok komunitného prostredia a podnikania Jedná sa o vozidlo značky Škoda, bude
dané k dispozícii štátnemu, verejnému, tretiemu sektoru, ako i živnostníkom a malým firmám.
Mesačná splátka pre prevádzkovateľa začína od 167,38 s DPH. Doba trvania používania je 4 roky.
Potom je možné zmluvu obnoviť a vozidlo vymeniť. Výška splátky sa vyvíja od typu vozidla, výbavy
a predpokladaného počtu najazdených km za 1 rok. V tejto čiastke je už zahrnutý kompletný servis
vozidla, zákonné i havarijné poistenie a sezónne pneumatiky. Pohonné hmoty si prevádzkovateľ
hradí sám prípadne za podpory regionálnych sponzorov .
Viac na: http://avmobilita.sk/regioauto/o-projekte/
Kontakt: Mgr. Mária Fumačová – projektový manažér
tel.: 0904 893 591, e-mail: avmobilita1@avmobilita.sk

Predstavujeme Vám...
ŠKODA Handy centrum TODOS, Bratislava, s.r.o.
M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava

www.todos.sk

Naším poslaním je slúžiť Vám, zákazníkom. Sme pripravení plniť Vaše individuálne želania. Pevne
veríme, že naša úprimná snaha byť najlepší v tom, čo robíme, prinesie očakávanú odmenu, ktorou
je pre nás maximálna spokojnosť našich zákazníkov. K nášmu cieľu vedie ešte dlhá a náročná
cesta, našou výhodou je ale fakt, že nás táto práca skutočne baví.
Benefity pre zákazníkov:
Ø predaj vozidiel Škoda: Fabia, Fabia Combi – zľava 10%;Octavia, Octavia Combi, Yeti –
zľava 12%
Ø zľava na servis značky ŠKODA – 25%, ŠOD, ŠOP – 15%
Ø poistenie Allianz: 10% zľava z poistnej sumy KASKO
Ø leasing VWFS – zvýhodnené úročenie, akciové financovanie ŠKODA Kredit 1/3, kompletné
poistenie HP+PZP+GAP v splátkach
Ø nová bezbariérová predajňa
Ø neustále zlepšovanie kvality služieb: ocenenie značky ŠKODA: Dealer roka 2014
Ø predvádzacie vozidlo s úpravami: ručné ovládanie, pomoc pri nastupovaní do vozidla,
nakladanie mechanického či elektrického invalidného vozíka, rôzne zľavy a služby na
základe preukazu ZŤP
Ø 24 hodinová odťahová služba a servisné vozidlo, ktoré riadia skúsení automechanici
Ø štandardné náhradné vozidlá, požičovňa vozidiel, v prípade potreby zabezpečujeme odvoz
a dovoz klienta v rámci Bratislavy,
Ø chránená dielňa a náhradné plnenie prostredníctvom chránenej dielne v motoristickej
oblasti – čerpanie náhradného plnenia:
a) oprava a údržba motorových vozidiel:
Ø servisné kontroly
Ø prehliadky a opravy vozidiel
Ø výmena a uskladnenie pneumatík
Ø umývanie a čistenie vozidiel
Ø komplexný rozsah servisných prác
Ø komplexná starostlivosť o vozový park
spoločnosti

Ø

Do náhradného plnenia sú zahrnuté
náhradné diely a služby danej zákazky v
plnom rozsahu – 100%.
b) predaj motorových vozidiel
predaj vozidla ako tovaru s možnosťou uplatniť si ako náhradné plnenie 10 % z jeho
hodnoty bez DPH

Predstavujeme Vám spolupartnera
SPOSA
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) je rodičovské občianske združenie, ktoré
zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých, postihnutých poruchami autistického spektra.
Presadzuje a podporuje všetky opatrenia a aktivity, ktoré zlepšujú podmienky a kvalitu života osôb
postihnutých autizmom a ich rodín.

Vznikla v roku 1994 a je národnou mimovládnou organizáciou, v jej
štruktúre pôsobí 23 ďalších subjektov. SPOSA je riadnym a stálym členom
medzinárodnej organizácie AUTISM-EUROPE so sídlom v Bruseli.
Rozvíja významnú informačnú a osvetovú činnosť o problematike autizmu
zameranú na odbornú a laickú verejnosť, ako aj na rodinných príslušníkov.
Už tradične je z iniciatívy SPOSA osvetľovaný modrým svetlom
Bratislavský hrad pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme k 2.

aprílu.
SPOSA celoročne prevádzkuje rehabilitačné stredisko, ktoré sa venuje sociálnej rehabilitácii
a sociálnemu poradenstvu. Sociálna rehabilitácia je zameraná na začleňovanie osôb s autizmom do
spoločnosti. Pri tejto činnosti SPOSA využíva dobrovoľnícku činnosť z medzinárodného programu
„Erazmus+“. Dobrovoľníci z rôznych krajín prichádzajú na jeden rok do rehabilitačného strediska,
kde okrem vytvárania prirodzeného vrstovníckeho prostredia, venujú svoj čas a energiu ľuďom
s autizmom.
V súčasnosti SPOSA realizuje inovatívny projekt „Autisti v práci“. Cieľom projektu je začleniť ľudí
s autizmom do spoločnosti prostredníctvom práce a zamestnania. Bližšie o tomto projekte sa
dozviete na www.sposa.sk alebo www.autizmus.sk.

Novinky u spolupartnerov

SLOVENSKO BEZ BARIÉR
Slovensko bez bariér je projekt, ktorý vznikol v roku 1999 z
iniciatívy Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR
(AOZPO SR), občianskeho združenia GEMMA ´93 a Únie miest
Slovenska (ÚMS) s cieľom aktivizovať celú spoločnosť, ale najmä
mestské a obecné samosprávy k zlepšeniu životných podmienok a
integrácii
zdravotne
postihnutých
občanov
a
ďalších
marginalizovaných skupín, obyvateľov našich miest a obcí.
V súčasnosti prebieha IX. etapa súťaže „Samospráva a Slovensko
bez bariér 2016-2017“. Výsledky a víťazi budú vyhlásení počas
slávnostného Galavečera, ktorý sa uskutoční pri príležitosti Európskeho dňa zdravotne postihnutých
osôb v roku 2017, v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.
Na ostatnom XXVII. sneme Únie miest Slovenska, ktorý sa uskutočnil 3.6.2016 v Bratislave, pani
MUDr. Mária Orgonášová, prezidentka Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR
(AOZPO SR), tlmočila výzvu všetkým mestám, mestským regiónom, obciam, samosprávnym
krajom i predstaviteľom mediálnej sféry a donorom, aby sa zapojili do IX. etapy súťaže
"Samospráva a Slovensko bez bariér 2016-2017".
Tešíme sa na Vaše projekty i aktivity, ktoré prispejú k vysokej kvalite prebiehajúcej etapy súťaže
a najmä k vyššej kvalite života zdravotne postihnutých občanov a ďalších marginalizovaných
skupín obyvateľov našich miest a obcí.
Viac na: http://www.unia-miest.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600175&id=4201&p1=1272

Pozývame Vás ...

14.1. SALAMANDRA SKI RESORT
28.1. JASNÁ CHOPOK SEVER
4.2. JASNÁ CHOPOK JUH
5.2. SKI CENTRUM MÝTO
11.2. SKI KUBÍNSKA HOĽA
12.2. JASNÁ CHOPOK SEVER
18.2. VRÁTNA FREE TIME ZONE
19.2. ROHÁČE SPÁLENÁ
25.2. SKI TÁLE
4.3. SALAMANDRA SKI RESORT
11.3. ŠTRBSKÉ PLESO
Viac: http://snow-show.sk/o-akcii

Sme tu pre Vás

Gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP
Držiteľ Európskej ceny za podporu podnikania
Štefana Majera 3, 841 06 Bratislava
Mgr. Mária Fumačová
projektový manažér
avmobilita1@avmobilita.sk
+421 0904 893 591

Renáta Hofferová
koordinátor ŠKODA Handy ZŤP
avmobilita2@avmobilita.sk
+421 904 547 538

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

