
Pravidlá programu Opel Handycars 
 

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré môžu vstúpiť do programu Opel 

Handycars: 

- Fyzické i právnické osoby, ktoré majú priamy dôkaz o svojej oprávnenosti 

- Fyzické osoby, ktoré nemôžu preukázať svoje zdravotné postihnutie 

 

Fyzické i právnické osoby, ktoré majú priamy dôkaz o oprávnenosti 
 

 držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

(ďalej: preukaz ŤZP) alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom (ďalej: preukaz ŤZP/S) 

predajcovi Opel predložia preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S 

 poberatelia invalidného alebo čiastočného invalidného dôchodku, ktorí 
nie sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo preukazu ŤZP/S predajcovi Opel 

predložia posledný doklad o zvýšení dôchodkovej dávky, prípadne 

potvrdenie zo Sociálnej poisťovne spolu s občianskym preukazom na 

overenie totožnosti 

 poberatelia starobného dôchodku, ktorí pred dovŕšením 

dôchodkového veku poberali invalidný dôchodok – predajcovi Opel 

predložia rozhodnutie alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o tejto 
skutočnosti spolu s občianskym preukazom na overenie totožnosti 

 fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa so zdravotným postihnutím do 

starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe 

rozhodnutia súdu alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za 

opatrovníka 1 fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – 

opatrovník predajcovi Opel predloží rozhodnutie súdu spolu 
s občianskym preukazom na overenie totožnosti a relevantným 

dokladom o zdravotnom postihnutí dieťaťa respektíve fyzickej osoby, 

ak to z rozhodnutia súdu priamo nevyplýva 

 Organizácie poskytujúce zdravotné a sociálne služby predložia 

predajcovi Opel doklad o predmetu činnosti subjektu – napríklad 

výpis z obchodného registra, stanovy, registráciu na vyššom 
územnom celku (pri poskytovaní sociálnej služby), akreditáciu na 

výkon sociálnej služby a pod. 

 Charity predložia predajcovi Opel doklad o predmete činnosti, 

napríklad zriaďovaciu listinu, štatút, stanovy a pod. 

 

Fyzické osoby, ktoré nemôžu preukázať svoje zdravotné postihnutie 

 
 Fyzické osoby so zdravotným postihnutím, u ktorých miera funkčnej 

poruchy dosahuje najmenej 20 % - Úrady práce, sociálnych vecí 

a rodiny vydávajú rozhodnutie, či ide o osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo nie. Ak miera funkčnej poruchy nedosahuje 

najmenej 50 %, úrad vydáva rozhodnutie, že nejde o osobu s ťažkým 

zdravotným postihnutím lebo miera funkčnej poruchy je „x“ %. 
Ak hodnota „x“ v tomto rozhodnutí dosahuje najmenej 20 % - 

predajcovi Opel predložia potvrdenie vydané Organizáciou 

muskulárnych dystrofikov v SR (ďalej OMD v SR). OMD v SR 

potvrdenie vydáva po predložení rozhodnutia ÚPSVR. 

                                                 
1 Zákonným zástupcom fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo 

ktorej spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník. 
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 Fyzické osoby so zdravotným postihnutím, u ktorých miera funkčnej 

poruchy dosahuje najmenej 20 %2, ale neboli posúdené Úradom 

práce, sociálnych vecí a rodiny (nemajú stanovenú mieru funkčnej 

poruchy), nevlastnia posudok Sociálnej poisťovne (o poklesu 

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť) – predajcovi Opel predložia 

potvrdenie vydané OMD v SR.  – OMD v SR potvrdenie vydáva po 

predložení originálu lekárskeho potvrdenia ošetrujúceho alebo 
odborného lekára, ktoré obsahuje presný názov diagnózy 

a percentuálnu hodnotu miery funkčnej poruchy podľa prílohy č. 3 

zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 

ťažkého zdravotného postihnutia. (Poznámka: Miera funkčnej 

poruchy, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 3, sa určí podľa miery 

funkčnej poruchy, ktorá je svojím charakterom a rozsahom najviac 
porovnateľná s mierou funkčnej poruchy uvedenou v prílohe č. 3.) 

OMD v  SR po posúdení žiadosti vystaví potvrdenie na využitie výhod 

Opel Handycars. Príloha č. 3 uvedeného zákona je k stiahnutiu na 

http://www.opel-handycars.sk/poradna/, má ju k nahliadnutiu každý 

predajca Opel a na požiadanie ju zasielame e-mailom – v prípade 

záujmu napíšte na kobol.omdvsr@gmail.com.  

 
Dôležité: 

V prípade, že záujemca o projekt Opel Handycars nechce poskytnúť svoje 

citlivé údaje predajcovi Opel, respektíve informácie o svojom zdravotnom 

postihnutí (napríklad predložením rozhodnutia ÚPSVR, Sociálnej poisťovne), 

s dôverou sa môže obrátiť na OMD v SR - Tibora Köböla so žiadosťou 

o vystavenie potvrdenia, ktoré oprávňuje na využitie všetkých výhod Opel 
Handycars. Potvrdenie, okrem základných identifikačných údajov žiadateľa, 

žiadne citlivé informácie neobsahuje.  

Tibor Köböl pôsobí v OMD v SR ako sociálny poradca a zároveň odborný 

garant sociálneho poradenstva. Špeciálne sociálne poradenstvo je v OMD v SR 

vykonávané na základe akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR, zaobchádzanie s citlivými údajmi je preto v súlade s platnými právnymi 
predpismi na Slovensku. 

 

Kontakt na OMD v SR: 

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 

Mgr. Tibor Köböl  

Vrútocká 8 

821 04 Bratislava 
www.omdvsr.sk 

e-mail: kobol.omdvsr@gmail.com 

tel.: 02/43411686, 02/43410474 

priamy telefonický kontakt: 0948 046 672 

 

V rámci poradenstva sú poskytované informácie: 
- o pravidlách čerpania všetkých výhod Opel Handycars 

- o nároku na čerpanie peňažného príspevku na kúpu a úpravu 

osobného motorového vozidla cez ÚPSVR 

- týkajúce sa zdravotného postihnutia aj v širšom legislatívnom 

kontexte 

                                                 
2 Na základe jednej diagnózy. 

http://www.opel-handycars.sk/poradna/
http://www.opel-handycars.sk/poradna/
http://www.opel-handycars.sk/poradna/
http://www.omdvsr.sk/
mailto:kobol.omdvsr@gmail.com
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Príloha č. 1 

 

Vzor preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

 

 

Predná strana preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predná strana preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom: 

 

 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  v  .................................. 

 PREUKAZ 

FYZICKEJ OSOBY  

S ŤAŽKÝM 

ZDRAVOTNÝM 

POSTIHNUTÍM 
SO SPRIEVODCOM 

 

Fotografia 
30 x 40 mm 

 
* 000000 

 
Držiteľ: ..................................................................................... 
  
Dátum narodenia:...................................................................... 
  
Trvalý pobyt: ............................................................................ 
  
V ........................................... dňa ............................................ 
    
.........................................     .................................................... 

 
Podpis držiteľa 

preukazu 

 

Odtlačok pečiatky úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny a 

podpis oprávnenej osoby 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  v  .................................. 

PREUKAZ 

FYZICKEJ OSOBY 

S ŤAŽKÝM 

ZDRAVOTNÝM 

POSTIHNUTÍM 

Fotografia 

30 x 40 mm 

* 000000 

Držiteľ: ..................................................................................... 
 
Dátum narodenia:...................................................................... 
 
Trvalý pobyt: ............................................................................ 
 
V ........................................... dňa ............................................ 
   
 
.........................................     .................................................... 

Podpis držiteľa 

preukazu 

Odtlačok pečiatky úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny a 

podpis oprávnenej osoby 
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Zadná strana preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom: 

 

 

 

 
 

 

Charakteristika preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom: 

 

Preukaz je 75 mm široký a 100 mm vysoký. Preukaz je vytlačený na tvrdom bielom papieri. 

 

Na prednej strane preukazu je v ľavom hornom rohu uvedený drobným typom písma text 

„Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v .......................“. 

 

Pod týmto textom sú zvýrazneným veľkým typom písma na ľavej strane preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím slová „PREUKAZ FYZICKEJ OSOBY 

S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM“ vysoké 3 mm a preukazu fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom slová „PREUKAZ FYZICKEJ OSOBY 

S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM SO SPRIEVODCOM“ vysoké 3 mm. Pod 

týmto textom je uvedená hviezdička a päťmiestne evidenčné číslo preukazu napísané 

výrazným typom písma vysokým 5 mm. Každý preukaz má svoje neopakovateľné číslo.  

 

Vpravo od textu „PREUKAZ FYZICKEJ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM 

POSTIHNUTÍM“ a od textu „PREUKAZ FYZICKEJ OSOBY S ŤAŽKÝM 

ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM SO SPRIEVODCOM“ je obdĺžnik 30 mm široký a 40 

mm vysoký. V obdĺžniku je text „Fotografia 30 x 40 mm“.  

 

V druhej polovici prednej strany preukazu je na ľavej strane uvedený text 2 mm vysoký na 

troch riadkoch. V prvom riadku „Držiteľ:“, v druhom riadku „Dátum narodenia:“, v treťom 

„Trvalý pobyt:“. Ostávajúca časť textu je vybodkovaná do konca pravej strany. V štvrtom 

riadku je text 2 mm vysoký „V................. dňa ..............“.  

POZNÁMKA 

POUČENIE 
Stratu preukazu treba ohlásiť úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny, ktorý ho vyhotovil. Držiteľ preukazu je 

povinný tomuto orgánu ohlásiť zmenu trvalého pobytu a 

priezviska. 

Preukaz je platný len s predloženým preukazom 

totožnosti. 

Zneužitie preukazu je trestné. 

CARD OF PERSON WITH DISABILITIES 
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V poslednom riadku prednej strany preukazu je uvedený text „..............Podpis držiteľa 

preukazu“ a „....................Odtlačok pečiatky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a podpis 

oprávnenej osoby“. 

 

Na prednej strane preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 

je z dolného ľavého rohu preukazu do pravej časti po spodok obdĺžnika pre fotografiu červená 

čiara široká 30 mm.  

 

Na zadnej strane preukazu je v hornej časti uvedený text „POZNÁMKA“ veľkým typom 

písma 3 mm vysokým. Pod textom „POZNÁMKA“ je uvedený text „CARD OF PERSON 

WITH DISABILITIES“ veľkým typom písma 2 mm vysokým. 

 

V dolnej časti zadnej strany preukazu je uvedené zvýrazneným veľkým typom písma 3 mm 

vysokým slovo „POUČENIE“ a pod ním 1 mm vysoký text poučenia „Stratu preukazu treba 

ohlásiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý ho vyhotovil. Držiteľ preukazu je povinný 

tomuto orgánu ohlásiť zmenu trvalého pobytu a priezviska. Preukaz je platný len 

s predloženým preukazom totožnosti. Zneužitie preukazu je trestné.“. 


