
PRÁCA  
OPATROVATEĽKY/
OPATROVATEĽA  
V  RAKÚSKU 
INFORMAČNÁ BROŽÚRKA CURAFAIR - KONTAKTNÉ 
MIESTO PRE OPATROVATEĽKY A OPATROVATEĽOV 
A IG24 - ZÁUJMOVÉ SPOLOČENSTVO OPATROVATELIEK 
A OPATROVATEĽOV 
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PREDSLOV MINISTRA  
JOHANNESA RAUCHA
Ako ministrovi zdravotníctva a sociálnych vecí mi obzvlášť 
záleží na tom, aby sa všetkým ľuďom v Rakúsku dostalo 
na základe ich individuálnych potrieb opatery, zdravotnej 
starostlivosti a podpory. Vďaka opatreniam z reformy 
zdravotníctva sme urobili veľký krok k tomu, aby sme 
tento cieľ mohli zaručiť. 

Aj ďalší rozvoj 24-hodinového opatrovania je pritom dôležitým cieľom. 
V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť význam zabezpečenia kvality. 
Rakúsky certifikát kvality pre agentúry sprostredkujúce 24-hodinové 
opatrovanie (ÖQZ 24) významne prispieva ku kvalitnej a dôstojnej 
starostlivosti vo vlastných štyroch stenách. Povinné domáce návštevy sa  
u poberateľov príspevkov na opatrovanie vykonávajú už v celom Rakúsku – 
bez ohľadu na typ kvalifikácie opatrovateliek a opatrovateľov.

CuraFAIR ako kontaktné miesto a poradenské centrum pre opatrovateľky 
a opatrovateľov poskytuje nízkoprahovú pomoc pri riešení širokej škály 
sociálno-právnych problémov a je aj dôležitou platformou na výmenu 
informácií a prepájanie kontaktov. Táto služba významne prispieva 
k trvalému zlepšeniu kvality 24-hodinového opatrovania a pracovných 
podmienok opatrovateliek a opatrovateľov. Preto ma veľmi teší, že od 
začiatku roka 2021 podporuje moje ministerstvo tento projekt finančnými 
prostriedkami.

Chcel by som vyjadriť svoje uznanie všetkým opatrovateľkám 
a opatrovateľom bez ohľadu na ich krajinu pôvodu, ktoré/ktorí sa v Rakúsku 
starajú o osoby odkázané na opateru a poďakovať im za ich angažovanosť.

Okrem toho by som sa chcel poďakovať všetkým zúčastneným za ich prácu 
a nasadenie v tomto projekte a naďalej im želám veľa úspechov v ďalšom 
priebehu projektu. 

©
 B

M
SG

P
K

 /
 M

ar
c

e
l K

u
lh

an
e

k



■ 4 

O TEJTO BROŽÚRKE
Milé opatrovateľky, milí opatrovatelia,

tešíme sa, že držíte v rukách túto brožúrku. Práca samostatne zárobkovo 
činnej osoby v cudzej krajine so sebou prináša určité výzvy, ktoré by sme 
Vám týmto zhrnutím základných informácií chceli uľahčiť.

V Rakúsku v súčasnosti pracuje viac ako 60.000 opatrovateliek 
a opatrovateľov, ktorí sú nevyhnutnou oporou pre rakúsky systém 
starostlivosti o seniorov. Na základe nespočetných osobných konzultáciách 
s CuraFAIR - kontaktným miestom pre opatrovateľky a opatrovateľov 
(Volkshilfe) a IG24 - záujmovým spoločenstvom pre opatrovateľky 
a opatrovateľov sme si všimli, že máte pocit, že ste na všetko sami - najmä 
ak ide o zložitejšie postupy v „cudzej“ krajine, v „cudzom“ jazyku.

Výkon Vášho povolania ako samostatne zárobkovo činnej osoby v oblasti 
osobnej starostlivosti je spojený s mnohými povinnosťami, ktorým by sme 
sa v tejto brožúrke chceli venovať podrobnejšie.

Či už ide o registráciu Vašej živnosti na obecnom úrade alebo magistráte, 
členstvo a príslušnosti jednotlivých Obchodných komôr alebo platby do 
Sociálnej poisťovne pre samostatne zárobkovo činné osoby - chceme 
Vám v týchto záležitostiach poskytnúť prehľad. Niektoré otázky sa 
dajú zodpovedať už pomocou brožúrky, pre ostatné problémy nájdete 
v brožúrke potrebné kontaktné miesta a ich údaje.

Dúfame, že Vám čítanie tejto brožúrky uľahčí prácu. Aj my, CuraFAIR a IG24, 
by sme Vám chceli poďakovať za Vašu nesmierne dôležitú prácu pre našich 
starších a chorých spoluobčanov. Bez Vás by rakúsky systém starostlivosti 
o seniorov nemohol fungovať. Za to Vám ďakujeme!
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O spoločnosti CuraFAIR

CuraFAIR je centrálnym kontaktným miestom pre opatrovateľky 
a  opatrovateľov ako aj dobrovoľníkov v rámci organizácie Volkshilfe.

CuraFAIR ponúka anonymné a bezplatné sociálne a sociálno-právne 
poradenstvo v celom Rakúsku a organizuje stretnutia tzv. kaviarne pre 
opatrovateľky. V našich podporných centrách vo Viedni, Grazi a Linzi 
informujeme opatrovateľky a dobrovoľníkov o témach týkajúcich sa 
24-hodinového opatrovania. Existuje aj možnosť telefonického poradenstva 
(aj cez WhatsApp) a poradenstva prostredníctvom e-mailu. Na Facebooku 
www.facebook.com/curafair uverejňujeme najnovšie správy a všeobecné 
informácie o opatrovaní.

O spoločenstve IG24

Záujmové spoločenstvo opatrovateliek a opatrovateľov (IG24) je 
 samoorganizované, nestranícke združenie podporované aktivistami 
s cieľom komplexne zastupovať záujmy tejto profesijnej skupiny.

Už nechceme, aby ľudia hovorili len o nás, ale chceme hovoriť za seba.

Iniciátormi združenia sú Iniciativa24, združenie slovenských opatrovateliek 
a opatrovateľov, a DREPT (spravodlivosť v opatrovaní), združenie rumun-
ských opatrovateliek a opatrovateľov.
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1  SOM NOVÁČIKOM V OBLASTI 
24-HODINOVÉHO OPATROVANIA

Na začiatku je veľmi užitočné získať čo najviac informácií o povahe tohto 
povolania. Aké sú rámcové podmienky a ako vyzerá náplň práce? Aké admi-
nistratívne povinnosti je potrebné splniť? Ako si vôbec môžem zorganizovať 
moju podnikateľskú činnosť v Rakúsku? Premýšľanie o týchto otázkach 
pre Vás znamená nielen dobrú pripravenosť, ale aj možnosť lepšie sa 
rozhodovať v dôležitých situáciách (výber agentúry a klienta) a vyhnúť sa 
konfliktným situáciám respektíve riešiť ich efektívnejšie.

24-hodinové opatrovanie v Rakúsku možno vykonávať v rámci živnosti 
alebo závislého zamestnaneckého pomeru. 
Rozsah povinností je rovnaký pre obe zavedené formy.

1.1 Samostatná zárobková činnosť (živnosť)

Najbežnejšou formou je samostatná zárobková činnosť - podnikanie 
v oblasti opatrovania.

1.1.1 Samostatne zárobkovo činné osoby bez agentúry

V Rakúsku sa na výkon samostatnej zárobkovej činnosti v oblasti 
 opatrovania vyžaduje živnostenské oprávnenie.  
Ako živnostníčka/živnostník v zásade nepodliehate žiadnym pokynom  
a ste výlučne zodpovedná/zodpovedný za Vašu odbornú činnosť. 
Máte možnosť nájsť si vlastných klientov a vyjednať si vlastné pracovné 
podmienky.
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Pracovné podmienky sú upravené v pracovnej zmluve, ktorú uzatvárate 
s klientom alebo jeho rodinou. Táto zmluva sa nazýva zmluva o dielo.

Sami si určíte výšku Vášho honoráru alebo dopravný prostriedok, ktorým 
chcete cestovať do rodiny, v ktorej pracujete. Dôležitými predpokladmi sú 
znalosť nemeckého jazyka a zákonov týkajúcich sa tohto odvetvia.

Ako živnostníčka/živnostník ste povinná/-ý platiť sociálne poistenie (zdra-
votné, úrazové,  dôchodkové poistenie a kasu sociálneho zabezpečenia), 
na základe ktorého môžete čerpať dávky zo zdravotného, úrazového 
a dôchodkového poistenia.

Ak Váš ročný príjem prekročí ročnú hranicu dane z príjmu 
11.000 Eur, musíte taktiež platiť dane.

1.1.2  Samostatne zárobkovo činné osoby a sprostredkovanie agentúrou

Máte taktiež možnosť poveriť agentúru, aby Vám sprostredkovala prácu.  
V takom prípade s agentúrou uzatvoríte záväznú organizačnú zmluvu.  
Za sprostredkovanie a za služby platíte agentúre poplatky. Výška poplatkov 
a kvalita jednotlivých agentúr sa výrazne líši.

Pozor! 
Agentúra nie je Vašim zamestnávateľom a ani neodvádza za Vás odvody 
alebo dane! 

1.2  Zamestnávanie opatrovateliek klientmi

Zákon o domácej starostlivosti reguluje aj možnosť, že opatrovateľky 
a opatrovateľov môže zamestnať osoba odkázaná na starostlivosť.  
Zamestnávateľom je v takom prípade odkázaná osoba, príbuzná osoba, 
alebo neziskové organizácie (poznámka: so zamestaním 24h-opatrovateliek 
v neziskových organizáciach sme sa zatiaľ v praxi nestretli).

Pracovné podmienky sú upravené v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ musí 
opatrovateľku prihlásiť do Sociálnej poisťovne, viesť pre ňu samostatný 
mzdový účet a platiť príspevky na sociálne poistenie a vedľajšie mzdové 
náklady.

Okrem výplaty mzdy je zamestnávateľ povinný poskytovať osobitné 
plnenia, vyplácanie mzdy v prípade choroby, poskytovanie plateného 
voľna, atď.
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1.3 Čo potrebujem vedieť pred vycestovaním do Rakúska? 

1.3.1 Vzdelanie

Na výkon 24-hodinového opatrovania sa v zásade nevyžaduje žiadne 
odborné vzdelanie ani osvedčenie o špecializácii.

Výnimka: Ak chce rodina požiadať o príspevok na opatrovanie, 
opatrovateľky a opatrovatelia musia preukázať nasledovné odborné 
 zručnosti a skúsenosti:

■  certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu (vzdelanie podobné 
vzdelaniu rakúskej Heimhilfe), ALEBO

■  potvrdenie o šesťmesačnej odbornej praxi s pacientmi odkázanými na 
starostlivosť, ALEBO

■  potvrdenie o vykonávaní určitých ošetrovateľských a/alebo 
 zdravotníckych činností na základe súhlasu, podľa pokynov a pod 
dohľadom kvalifikovaného zdravotného personálu alebo lekára.

V zmysle poskytnutia kvalitných opatrovateľských služieb je tiež vhodné mať 
dobré znalosti nemčiny.

1.4 Aké činnosti vykonávajú opatrovateľky?

V rámci tzv. 24-hodinového opatrovania sa za určitých podmienok  
môžu vykonávať jednoduché opatrovateľské činnosti, ako aj jednotlivé 
ošetrovateľské činnosti.

1.4.1 Jednoduché opatrovateľské činnosti 

Opatrovateľky a opatrovatelia sú oprávnení vykonávať tieto činnosti:

■ Služby súvisiace s domácnosťou:
	 - príprava jedál
	 - nakupovanie
	 - upratovanie a čistenie
	 - vykonávanie domácich prác
	 - vybavovanie záležitostí opatrovanej osoby
	 - udržiavanie čistého a zdravého prostredia 
	 - starostlivosť o izbové rastliny a domáce zvieratá (mačka/pes)
	 - starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie, oprava)
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■ Podpora v každodennom živote:
 - návrh denného režimu
 - pomoc pri každodenných činnostiach

■ Spoločenská funkcia:
 - poskytnutie spoločnosti
 - vedenie konverzácie
 - udržiavanie sociálnych kontaktov
 - sprevádzanie počas rôznych činností

■  Vedenie domáceho účtovníctva so záznammi o výdavkoch uskutoč-
nených pre opatrovanú osobu (uchovávajte bločky a iné potvrdenia po 
dobu dvoch rokov).

■ Praktická príprava osoby na zmenu miesta

■ Organizácia záskoku v prípade, že sa nemôžete dostaviť do práce.

1.4.2 Ošetrovateľské činnosti

Pokiaľ tomu nebránia žiadne zdravotné dôvody (ak je klient/-ka v dobrom 
zdravotnom stave) ALEBO 

ak ste boli poučení alebo vyškolení odborným zdravotným personálom, 
môžete poskytovať tieto služby:

■ Podpora pri konzumácii jedál a nápojov 

■ Pomoc pri osobnej hygiene a vyprázdňovaní

■ Pomoc pri obliekaní a vyzliekaní

■ Podpora pri vstávaní, chôdzi, posadení, uložení opatrovanej osoby na posteľ 

1.4.3 Medicínske úkony

Nižšie uvedené činnosti môžete vykonávať len vtedy,

ak Vás na ich výkon poveril lekár alebo iný kvalifikovaný zdravotný personál: 

■  Podávanie liekov (užívanie liekov a pod.)

■ Prikladanie a výmena obväzov a bandáží

■ Podávanie inzulínových injekcií a injekcií na riedenie krvi

■ Odber krvi na meranie hladiny cukru v krvi

■ Jednoduchá aplikácia svetla a tepla
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1.5  Čo potrebujem vedieť pred tým než najmem 
 sprostredkovateľskú agentúru?

Agentúra Vám musí poskytnúť podrobné informácie a zodpovedať Vaše 
otázky. Platí pravidlo: jasne stanovené poplatky, jasné zmluvné klauzuly! 

1.5.1  Najprv si dôkladne prečítajte a skontrolujte zmluvu 
s  agentúrou a zmluvu s opatrovanou osobou alebo rodinou. 

Ak ste kontaktovali sprostredkovateľskú agentúru a chcete s ňou spolu-
pracovať, môžete si najprv prostredníctvom e-mailu vyžiadať nasledujúce 
informácie:

■  VZOR ORGANIZAČNEJ ZMLUVY  uzatvorenej so sprostredkovateľskou 
agentúrou (ide o štandardnú zmluvu, ktorú agentúra používa pri práci 
s opatrovateľkami a opatrovateľmi).

■  VZOR ZMLUVY O DIELO  (zmluva, ktorú uzatvárate s opatrovanou 
osobou/rodinou).

Obe zmluvy si môžete vyžiadať  v dvojjazyčnej verzii (materinský jazyk 
+ nemčina). Pozorne si prečítajte zmluvu a zapíšte si klauzuly, ktorým ste 
neporozumeli alebo s ktorými nesúhlasíte.  

Máte právo nechať si skontrolovať Vaše zmluvy právnikmi!

1.5.2 Vyžiadajte si kompletné informácie

Pred odchodom z krajiny si s agentúrou vyjasnite všetky podrobnosti!

Odporúčame vyžiadať si od agentúry všetky informácie v písomnej forme 
(najlepšie prostredníctvom e-mailu), pretože písomné dohody sú pre 
obe strany ľahšie preukázateľné. To okrem iného zahŕňa názov a adresu 
 agentúry a klienta, spôsob dopravy, alebo informáciu, či sú zaručené  
aspoň dve hodiny pracovnej pauzy denne a pod.
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1.6 Uchádzam sa o prácu v opatrovaní

Kontrolný zoznam potrebných dokumentov

■  Životopis
■  Certifikáty resp. iné potvrdenia o vzdelaní  

(odborný kurz/vzdelanie, nemecký jazyk)
■  Osobné doklady (občiansky preukaz, rodný list,  

výpis z registra trestov – všetko v kópiách)

1.7 Čo potrebujem vedieť po príchode do Rakúska?

1.7.1 Registrácia pobytu v Rakúsku

Po príchode do Rakúska je prvým krokom prihlásenie pobytu (trvalého 
alebo prechodného pobytu) na príslušnom obecnom úrade alebo 
 magistráte (v závislosti od miesta pobytu rodiny). 

Na to budete potrebovať:
■  Registračný formulár (Meldezettel), ktorý musí byť podpísaný 

 poskytovateľom ubytovania (t. j. vlastníkom bytu alebo hlavným 
nájomníkom).

■ Platný cestovný pas alebo občiansky preukaz

1.7.2 Skontrolujte vopred obdržané informácie

Po príchode k novým klientom skontrolujte správnosť informácií,  
ktoré ste vopred obdržali:

■  zdravotný stav pacienta, každodenné úlohy, existencia lekárskej  
delegácie (splnomocnenie na ošetrovateľské a medicínske úkony)

■  pracovné podmienky: pracovný program, prestávky, denný režim 
klientov, atď.

■  ubytovanie a stravovanie: opatrovaná osoba/rodina je povinná  
zabezpečiť Vám vlastnú izbu a stravu

■  kontaktné údaje dôležitých kontaktných osôb: príbuzní klienta,  
zákonní zástupcovia, obvodní lekári, prípadne susedia
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1.8  Registrácia živnosti, prihlásenie sa v Sociálnej poisťovni  
a na Daňovom úrade

1.8.1 Registrácia živnosti (prvá registrácia)

Ak pracujete v Rakúsku po prvýkrát, musíte Vašu činnosť ako  
opatrovateľka/opatrovateľ zaregistrovať primárne na okresnom úrade  
alebo v rakúskej Spolkovej hospodárskej komore (WKO). 
Registráciu je možné vykonať osobne, poštou alebo elektronicky  
(posledná možnosť nie je všade možná).

Pri prvej registrácii živnosti môžete byť oslobodení od poplatkov  
(administratívne a kolkové poplatky). Potrebné je potvrdenie príslušnej 
Obchodnej komory na formulári „Prehlásenie o novej živnosti“. 
Túto žiadosť je potrebné predložiť súčasne s prihláškou.

1.8.2 Registrácia v systéme sociálneho zabezpečenia

Budete zaregistrovaní v Sociálnej poisťovni pre samostatne zárobkovo 
činné osoby (SVS), kde odvádzate príspevky do sociálneho zabezpečenia. 
Hoci Živnostenský úrad oznamuje Sociálnej poisťovni registráciu živnosti,  
sú opatrovateľky a opatrovatelia taktiež povinní do jedného mesiaca  
SVS oznámiť prihlásenie žinvnosti.

1.8.3 Registrácia na Daňovom úrade

Obchodná činnosť sa musí nahlásiť aj Daňovému úradu.  
Oznámenie možno vykonať aj v rámci registrácie živnosti na okresnom 
úrade. Okresný úrad postúpi oznámenie Daňovému úradu.
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2  PRACUJEM  AKO OPATROVATEĽKA
2.1 Prechádzam do novej opatrovateľskej rodiny. Čo musím urobiť?

Ak v Rakúsku nepracujete prvýkrát a už určitý čas podnikáte,  
stačí skontrolovať, či je živnosť zaregistrovaná na aktuálnom mieste  
(adresa rodiny) a či je adresa správna.

Pri každej zmene Vášho pracovného miesta musíte informovať  
príslušnú Obchodnú komoru (WKO). 

2.2 Pozastavenie, obnovenie alebo zrušenie živnosti

2.2.1  Chcel/-a by som pozastaviť moju živnosť. Čo musím zvážiť?

Ak máte v úmysle nevykonávať živnosť dlhšie obdobie, pozastavenie 
živnosti musíte oznámiť v priebehu 3 týždňov príslušnej profesijnej skupine 
v Obchodnej komore. Členský príspevok do Obchodnej komory platíte aj 
počas prerušenia živnosti. Povinné poistenie v Sociálnej poisťovni (SVS) sa končí 
posledným dňom mesiaca, v ktorom bola živnosť pozastavená. Počas obdobia 
pozastavenia živnosti neplatí žiadne povinné poistenie.
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2.2.2  Rád/rada by som pokračoval/-a vo svojej podnikateľskej 
činnosti. Na čo si treba dať pozor?

Ak chcete živnosť obnoviť, musíte to do 3 týždňov oznámiť príslušnej 
Obchodnej komore.

Pozor! 
Pokiaľ sa prerušenie a znovuobnovenie živnosti nenahlási v danej 
lehote, hrozí pokuta až do výšky 1.090 €.

2.2.3  Chcem zrušiť živnosť (pretože už nechcem pracovať v Rakúsku). 
Čo musím urobiť?

Ak chcete ukončiť Vašu prácu v Rakúsku, musíte zrušiť živnosť na živnos-
tenskom úrade (okresný úrad alebo magistrát). Tým sa vykoná vymazanie 
z Obchodného registra.

O zrušení živnosti musí byť informovaný aj Daňový úrad.

2.3 Sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SVS)

2.3.1 Kedy sa začína a končí moje povinné poistenie?

Povinné zdravotné, dôchodkové a úrazové poistenie začína dňom 
 prihlásenia živnosti. Príslušným vydávajúcim orgánom je magistrát alebo 
okresný úrad.

Povinné zdravotné poistenie sa končí posledným dňom kalendárneho 
mesiaca, v ktorom bola živnosť ukončená.

2.3.2 Ako sa vypočítava moje poistné?

Výšku poistného ovplyvňujú tri faktory: 
■ Príjmy
■  Sadzby príspevkov stanovené zákonom, ktoré sa líšia podľa druhu 

poistenia a sú vyjadrené v percentách. Sadzba príspevku je percentuálny 
podiel Vášho vymeriavacieho základu

■  Či ste nová podnikateľka, t. j. či Vašu živnosť vykonávate len tri roky.  
Od štvrtého roku sa poistné vypočítava inak. 

Aké sú sadzby príspevkov? 

Dôchodkové poistenie (DP): 18,50 %  
Zdravotné poistenie (ZP): 6,80 % 
Kasa sociáleho zabezpečenia: 1,53 %
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Výnimka sa vzťahuje na úrazové poistenie (ÚP). Ide o fixnú, od príjmu 
nezávislú paušálnu sumu vo výške € 10,64 /mesiac (hodnota za rok 2022).

2.4 Na aké dávky mám nárok?

2.4.1  Zdravotné poistenie

Lekárske ošetrenie a lekárska pomoc 
V prípade zmluvných (všeobecných) lekárov sa náklady účtujú priamo  
s SVS prostredníctvom e-card.

Súkromný lekár: spočiatku si musíte náklady hradiť sami. SVS hradí 
 maximálne 80 % nákladov na základe vlastných sadzieb resp. do výšky, 
v akej by sa lekársky úkon účtoval u všeobecného lekára.  
Vaše náklady si následne môžete nechať preplatiť.

Hospitalizácia v nemocnici 
V prípade potreby hospitalizácie v nemocnici získate bezplatnú liečbu  
bez spoluúčasti vo všeobecnej platenej triede. 

2.4.2  Úrazové poistenie

Liečba a rehabilitácia v prípade úrazu: plnenie zo zdravotného poistenia  
má prednostnú povinnosť, úrazové poistenie je doplnkové.

2.5 Čo je Kasa sociálneho zabezpečenia?

Kasa sociálneho zabezpečenia je pre živnostníkov povinná; predstavuje 1,53 % 
z (predbežného) vymeriavaceho základu pre zdravotné poistenie.

Nárok na peniaze, ktoré ste v kase našetrili máte, ak:

ste minimálne 3 roky platilil príspevky do kasy a Vaše živnostenské  
oprávnenie bolo pozastavené alebo zrušené minimálne 2 roky pred  
podaním žiadosti o vyplatenie Vašej nasporenej čiastky, 

 alebo 

začínate poberať starobný dôchodok (muži v 65. roku, ženy v 60. roku života), 

 alebo 

od Vašj poslednej povinnosti platiť odvody uplynulo 5 rokov.



■ 16 

2.6 Dôchodkové poistenie 

Požiadavky sú:

1. Dovŕšenie 60/65 roku života

Pozor: Od roku 2024 sa pre ženy postupne zvyšuje veková hranica  
zo 60 na 65 rokov (týka sa to žien narodených po 01.12.1963,  
pre ženy narodené po 01.06.1968 platí veková hranica 65 rokov)

2. Minimálna doba poistenia je 15 rokov (teda 180 mesiacov, z ktorých musí 
byť minimálne 84 mesiacov nadobudnutých v rámci pracovnej činnosti).

Výška dôchodku závisí od dĺžky poistného obdobia a výšky  
zaplatených príspevkov.

10 Daňové priznanie (daň z príjmu) 

Opatrovateľky a opatrovatelia podliehajú povinnosti oznámiť začatie ich 
podnikateľskej činnosti Daňovému úradu oznamovacím formulárom Verf24. 
Povinnosť podať daňové priznanie (daň z príjmu) vzniká, ak Vás Daňový úrad 
k tomu vyzve a ak ročný príjem z podnikateľskej činnosti presahuje sumu 
11.000 €. Daňové priznanie však môžete podať aj dobrovoľne.

Pozor: Príspevky do Sociálnej poisťovni sa potom už nebudú  vypočítavať 
podľa minimálnej sadzby, ale podľa uvedeného čistého príjmu 
v daňovom priznaní.V tomto prípade môže dôjsť k vyrúbaniu dane 
z príjmu a preddavkov na daň z príjmu za nasledujúce roky.

Od príjmov sa odpočítajú prevádzkové náklady (skutočné výdavky)  
napr. cestovné náklady. Daňové priznanie sa podáva na Daňový úrad 
v Rakúsku. 
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3 OPATROVATELIA S DEŤMI 
3.1 Materský príspevok

Kto môže požiadať o materský príspevok?

Živnostníci majú nárok na materský príspevok. Počas ochrannej lehoty 
v materstve (8 týždňov pred očakávaným termínom pôrodu, v deň 
pôrodu a 8 týždňov po pôrode) môžete oznámiť pozastavenie živnosti 
alebo nahlásiť prerušenie pracovného pomeru a aj naďlej budete poberať 
materskú.

3.2 Príspevok na starostlivosť o dieťa

Príspevok na starostlivosť o dieťa je dávka, ktorú možno poberať 12-28 
mesiacov, jej výška závisí od dĺžky poberania dávky a pohybuje sa v rozmedzí 
14,53 - 33,88 EUR na deň. V zásade platí, že žiadajúci rodič a dieťa musia mať 
rovnakú adresu trvalého pobytu. 

3.3 Rodinné prídavky

Rodinné prídavky sú peňažné dávky poskytované rodičom s deťmi.  
Rodinné prídavky sa vyplácajú, kým dieťa nedosiahne vek 18 rokov. 
Vo výnimočných prípadoch, napríklad keď dieťa študuje alebo absolvuje 
odborné vzdelanie, sa môže obdobie nároku predĺžiť. Na poberanie rodinných 
prídavkov musí byť centrum života v Rakúsku a musí sa vykonávať pracovná 
činnosť (samostatne zárobkovo činná osoba alebo zamestnanec).
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4  KAVIARNE PRE OPATROVATEĽKY 
A OPATROVATEĽOV

CuraFAIR a IG24  pravidelne  organizujú kaviarne pre opatrovateľky 
a  opatrovateľov s cieľom uľahčiť nadväzovanie kontaktov a vzájomnú 
výmenu informácií medzi opatrovateľmi. Tie sa konajú v uvoľnenej 
 atmosfére a  uľahčujú pracovné začiatky v Rakúsku. Prostredníctvom 
 etablovania kaviarní a podpory dobrovoľníkov sa uľahčuje integrácia 
v  príslušných obciach.

Na kaviarňach sa pravidelne zúčastňujú aj poradkyňe z CuraFAIR a členovia 
IG24, aby mohli odpovedať na otázky týkajúce sa sociálneho a pracovného 
práva a ponúknuť pomoc priamo na mieste.

Aktuálne informácie o tom, kde a kedy sa konajú kaviarne pre opatrovateľky, 
nájdete na stránke:

www.curafair.at 

a 

www.ig24.at
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5 DÔLEŽITÉ KONTAKTY V RAKÚSKU 
CuraFAIR – Kontaktné miesto pre opatrovateľky a opatrovateľov

www.curafair.at 
www.facebook.com/curafair 
Konzultácie v rumunčine:  +43 676 8734 7042 alebo +43 676 8734 7236 
Konzultácie v slovenčine: +43 676 8734 7043 
Konzultácie v maďarčine: +43 676 8734 7236 
E-Mail: curafair@curafair.at

IG24 – Záujmové spoločenstvo opatrovateliek a opatrovateľov

www.ig24.at 
https://twitter.com/IG_24h

WKO – Rakúska spolková hospodárska komora

www.wko.at 
Tu nájdete príslušný úrad pre Vašu spolkovú krajinu.

SVS: Sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby

Tel: 050 808 808 ((v celom Rakúsku) 
www.svs.at 

Tiesňové čísla v Rakúsku

Hasičský zbor: 122 
Polícia: 133 
Záchranná služba: 144 
Lekárska pohotovostná služba:141 Corona Hotline: 1450 
Tiesňová linka pre ženy: +43 800 222 555 / +43 1 71 719 
Tiesňová linka pre mužov: +43 800 246 247



Volkshilfe poradenstvo pre migrantov a utečencov s.r.o 
Stockhofstraße 40, 4020 Linz 
3 0732 / 60 30 99 
p fluechtlingsbetreuung@volkshilfe-ooe.at

IG24 – Záujmové spoločenstvo opatrovateliek a opatrovateľov 
www.ig24.at 
p kontakt@ig24.at

 
facebook.com/volkshilfe.ooe

 
instagram.com/volkshilfeooe

 youtube.com/volkshilfeooe

www.volkshilfe-ooe.at

6 PREHLÁSENIE
Informácie obsiahnuté v tejto brožúrke poskytuje Volkshilfe - Poradenstvo 
pre migrantov a utečencov s.r.o a IG24 – Záujmové spoločenstvo opatro-
vateliek a opatrovateľov bez akejkoľvek záruky. Volkshilfe - Poradenstvo pre 
migrantov a utečencov s.r.o a IG24 – Záujmové spoločenstvo opatrovateliek 
a opatrovateľov nenesú žiadnu zodpovednosť za vecné alebo právne chyby 
informácií, najmä za ich správnosť, presnosť, úplnosť a/alebo použiteľnosť.

Die Inhalte dieser Broschüre (Kapitel 1.1. bis 2.2.) wurden auf der Basis  
der FAQs der IG24 Webseite und von CuraFAIR (Kapitel 2.2. bis 6.) erstellt.  
Die Verbreitung und Vervielfältigung ist ausdrücklich erwünscht!


