
 

 

 

 
Milá opatrovateľka, milý opatrovateľ, 

 

gratulujeme vám k založeniu vašej živnosti! 

Oceňujeme váš záväzok a vaše nasadenie! Ako člen 

Dolnorakúskej hospodárskej komory máte k dispozícii 

komplexnú škálu služieb. Príslušný prehľad nájdete na 

tomto odkaze: 

www.daheimbetreut-noe.at 

NOVÝ ONLINE PORADCA 

Tu nájdete odpovede na vaše osobné otázky a dôležité tlačivá 

a kontaktné adresy v 11 jazykoch. 

www.personenbetreuung.wkoratgeber.at 

 
 

VZOROVÉ ZMLUVY 

Máte k dispozícii nasledujúce vzorové 

zmluvy bezplatne v 7 jazykoch: 

• Opatrovateľská zmluva 

• Organizačná zmluva 

 

 
www.wko.at/branchen/noe/gewerbe-handwerk/ 

personenberatung-betreuung/mustervertraege-

beilagen.html 

Kto je tu pre mňa? 

 
NAŠE SLUŽBY V KOCKE: 

Informácie o vašej profesionálnej skupine 

 
Tu nájdete nasledujúce informácie a odkazy: 

• Ohlasovanie podnikania 

• Príručka a leták k opatrovateľským službám 

• Školiace materiály v nemčine bezplatne na stiahnutie 

• Vzdelávacie programy 

 
www.wko.at/branchen/noe/gewerbe-

handwerk/ personenberatung-

betreuung/Selbstaendige- 

Personenbetreuer.html 
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KONTAKTY 
PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH KONTAKTOV 

 

ODBORNÁ SKUPINA OSOBNÉHO PORADENSTVA A 

OPATROVATEĽSTVA DOLNORAKÚSKEJ 

HOSPODÁRSKEJ KOMORY 

Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St Pölten 

Telefón: +43 2742 851-19190 

Telefax:  +43 2742 851-19199 

E-mail: 

dienstleister.gesundheit@wknoe.at Web: 

www.daheimbetreut-noe.at 

 
 

INFOLINKA SVS 

V prípade otázok týkajúcich sa vášho sociálneho 

poistenia (SVS živnostenského podnikania) 

kontaktujte priamo 

Telefón: 050 808 808 

VersicherungsService SVS na adrese: vs@svs.at,  

GesundheitsService SVS na adrese: gs@svs.at,  

PensionsService SVS na adrese: pps@svs.at, 

Ùrazové poistenie: dlz.uv@svs.at  

 
VÁŠ OKRESNÝ ÚRAD 

Tu nájdete kontakty na jednotlivé dolnorakúske 

okresné úrady: 

Okresné úrady WKNÖ-- Kontakt na pracovníkov- 

WKO.at, oddiel Organizačné jednotky 

OHLASOVANIE POZASTAVENIA, RESP. 

OBNOVENIA PODNIKANIA V DOLNOM 

RAKÚSKU 

Kontaktujte prosím na 

nasledujúcej adrese: E-mail: 

mds@wknoe.at 

Telefón: +43 2742 851-13512, 13513 

 
Ďalšie informácie o podnikaní v oblasti opatrovania a 

organizáciách opatrovania (sprostredkovateľské agentúry) 

vám poskytne kancelária profesionálnej skupiny na adrese: 

 
E-mail: 

dienstleister.gesundheit@wknoe.at 

telefón: +43 2742 851-19190 

 
Ak máte doterajšie miesto podnikania v inej spolkovej krajine, 

resp. plánujete sa presťahovať do inej spolkovej krajiny, 

obráťte sa na príslušnú krajskú komoru. Všetky adresy a 

telefónne čísla sú tu: 

 
www.wko.at/branchen/noe/gewerbe-

handwerk/ personenberatung-

betreuung/Selbstaendige- 

Personenbetreuer.html 

 
 

 
Prajeme Vám dobrý začiatok podnikania a veľa úspechov! 

 
 
 

  

 
 
 
Robert Pozdena                                                                                                                          Mag. Julia Heschl 
Fachgruppenobmann  Fachgruppengeschäftsführerin 
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