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Vážené dámy, vážení páni, milí členovia, 

chceli by sme vás informovať, že ročné rozdelenie predpisu odvodov z 

oddelenia základných príspevkov sa blíži. 

 

Sme si vedomí, že najmä posledný rok, ale pravdepodobne aj tento rok, 

predstavuje pre vašu profesionálnu skupinu veľkú výzvu. Je potešiteľné, že vy a 

vaši profesionálni kolegovia ste mohli pokračovať v práci napriek všetkým 

ťažkostiam v porovnaní s inými priemyselnými odvetviami. 

 

Základný príspevok slúži výhradne na financovanie vášho zastúpenia špecifického pre pobočku 

– teda konkrétne náš záväzok k záujmom vašej pobočky, servisu a poradenstvu. Ako obvykle si 

môžete tieto administratívne náklady odpočítať z daní. 

  

Výšku základného príspevku určili samotní členovia na schôdzi odborných skupín. 

  

S cieľom poskytnúť vám čo najlepšiu podporu pri vašich obchodných aktivitách by sme vás 

chceli upozorniť na nasledujúce informácie a služby a rozsiahle poskytované služby:  

 Prostredníctvom nášho bulletinu budete vždy dostávať najnovšie informácie špeciálne 

pre vašu odbornú skupinu.  

 Náš online sprievodca pre opatrovateľov je k dispozícii v 11 jazykoch všetkým, ktorí 

sa zaujímajú o všetky otázky týkajúce sa samostatnej zárobkovej činnosti v Rakúsku.  

 Pre vás relevantné zmluvy (zmluva o organizácii, zmluva o sprostredkovaní) si môžete 

stiahnuť ako vzor v 12 jazykoch na stránke Daheimbetreut.  

 Ak by pri vašej práci došlo ku konfliktu, zriadili sme v špecializovanej skupine komisiu 

na riešenie sporov a spolupracujeme aj s rakúskou spotrebiteľskou komisiou.  

 Hneď od začiatku sme sprevádzkovali horúcu linku Corona pre krízovú intervenciu zo 

skupiny odborníkov vo WKW. Poradcovia v oblasti života a sociálnych vzťahov zo 

skupiny odborníkov sa postarali o duševnú starostlivosť o kolegov, ktorí sa tiež báli a 

obávali o svojich príbuzných, ktorí často žijú stovky kilometrov odtiaľ.  

 Organizácia príchodu a odchodu bola osobitnou výzvou. Kolegom boli k dispozícii 

taxislužby, bezplatné ubytovanie a testy, pretože konvenčné dopravné trasy, napríklad 

so zahraničnými autobusovými spoločnosťami - minimálne po hranice - už neboli možné.  

 Ako prvé opatrenie sa prenajali dva hotely na ubytovanie opatrovateľov, ktorí už nemohli 

cestovať do svojej domovskej krajiny.  

 Bezplatné testovanie korónaviru prostredníctvom projektu ochranného štítu aj pre 

prekročenie hranice  

 Spracovanie a výplata bonusov za pobyt  

https://newsletter.wko.at/sys/r.aspx?sub=LUs_00000&t=t&link=dc40
https://newsletter.wko.at/sys/r.aspx?sub=LUs_00000&t=t&link=dc3Y


 

 Spracovanie a zaplatenie náhrad nákladov na test  

 Ubytovanie v karanténe bolo počas cyklu organizované v prípade pozitívneho testu cez 

mesto Viedeň. Náklady boli uhradené mestom.  

 A nakoniec sme dosiahli, že ošetrovatelia by mali byť očkovaní proti korónaviru 

prednostne. Choroba by mohla byť smrteľná pre vás aj pre osobu, o ktorú sa staráte, 

kvôli riziku infekcie.  

Upozorňujeme, že niekoľkoročné nezaplatenie základného príspevku môže napriek opakovaným 

upomienkam viesť k zrušeniu živnosti podľa § 88 ods. 2 GewO, a v Rakúsku by už nebolo 

možné vykonávať činnosť osobnej starostlivosti. 

 

Ak máte akékoľvek obavy alebo otázky, sme kedykoľvek k dispozícii na zastupovanie vašich 

záujmov. Kontaktujte nás prosím e-mailom.  

 

S pozdravom, 
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