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Vážený klient, partner,
Posielame Vám júnový newsletter plný aktualít a noviniek v projekte ŠKODA Handy,
ako aj informácie zo života zdravotne znevýhodnených. Budeme radi, ak ho budete
ďalej šíriť medzi všetkých tých, ktorým predmetná problematika nie je cudzia.

Leto s AV Mobilita
Chránená dieľňa AV Mobilita bola založená za
účelom pomoci a integrácie zdravotne
znevýhodnených do všetkých oblastí života
formou priamej účasti na kultúrnych, športových
a spoločenských aktivitách. V rámci tohto motta
sme sa rozhodli zúčastniť sa aj na podujatí
Rodinné nedele s The Mall Trnava.
Viac info

Legislatívne okienko
Aj invalidný dôchodca môže byť práceneschopný
a poberať nemocenské dávky! Poberateľovi
invalidného dôchodku vznikne nárok na
nemocenské, ak splní rovnaké podmienky ako
každý iný poistenec. V čase vzniku dočasnej
pracovnej neschopnosti však musí byť
nemocensky poistený.
Viac info

Okienko zdravia
Svalová dystrofia je geneticky podmienené
ochorenie charakterizované postupným
zoslabením svalov.
Telo chorého si nedokáže vyrobiť bielkovinu
dystrofín, bez ktorej svalstvo nemôže fungovať.

Viac info

Novinky zo sveta
ŠKODA Auto
Študenti SOU strojárskeho ŠKODA AUTO ukončili
svoj školský rok a po ôsmich mesiacoch
intenzívnej práce predstavili vozidlo ŠKODA
MOUNTIAQ, pôsobivý pickup na báze modelu
ŠKODA KODIAQ.

Viac info

Topky v značke ŠKODA
Modernizovaná vlajková loď ŠKODA SUPERB,
ktorá bola predstavená na svetovej premiére v
Bratislave len pred pár týždňami, prichádza na
Slovensko. Predaj novej ŠKODA SUPERB štartuje
na Slovensku s cenou od 24 870 eur.

Viac info

Zo života ŠKODA Handy
centier
ŠKODA Handy ZŤP centrum Autoprofit Galanta sa
dňa 26.5.2019 zúčastnilo na benefičnom podujatí
„Chyťme sa za ruky“, ktoré sa konalo na nádvorí
neogotického kaštiela v Galante. „Chyťme sa za
ruky“ je kultúrno - spoločenská akcia pre
mentálne a telesne hendikepované deti z ústavov
a domovov sociálnych služieb z Trnavského kraja.
Viac info

Zúčastnili sme sa
Dňa 13.6.2019 sme projekt ŠKODA Handy ZŤP
prezentovali v Národnom rehabilitačnom centre
v Kováčovej, kde sa konali už XXXII. Športové hry
pacientov NRC pod záštitou Slovenského
paralympijského výboru. Športové hry pacientov
v Kováčovej sa konajú pravidelne od roku 1987.

Viac info

Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste venovali nášmu mesačníku, a veríme, že nám zostanete
verní i naďalej.

Partneri projektu

ŠKODA Handy ZŤP centrá
AUTO GÁBRIEL, s.r.o.
Ulica osloboditeľov 70, 040 17 Košice-Barca
Tel.: 0918 341 357, www.gabriel.sk
AUTOPROFIT, s.r.o.
Šaľská 743/2, 924 01 Galanta
Tel.: 0903 759 530, www.autoprofit.sk
AUTONOVA, s.r.o.
Priemyselný areál Východ č. 3406, 058 01 Poprad
Tel.: 0907 520 566, www.autonova.sk
®

IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava
Tel.: 0905 030 522, www.impa.sk

®

IMPA Žilina, s.r.o.
Pri rieke 795/3, 010 01 Žilina-Strážov
Tel.: 0903 538 224, www.impa.sk
PO CAR, s.r.o.
Petrovianska 1, 080 05 Prešov
Tel.: 0903 615 941, www.pocar.sk
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava
Tel.: 0905 267 539, www.porscheinterauto.sk
Todos Ružomberok s.r.o.
Tatranská cesta 66, 034 01 RUŽOMBEROK
Tel.: 0902 941 425, www.todos.sk

Ak sa chcete odhlásiť z newsletra kliknite sem
* O informáciách o spracovaní osobných údajov a o právach dotknutej osoby za účelom zasielania Newslettra podľa zákona 18/2018
Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sa oboznámite v sekcii Ochrana osobných údajov.
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