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Vyplatenie bonusu za 24 hodinové opatrovanie 

1. Cieľ a účel príspevku

Cieľom tohto príspevku je odvrátiť hroziaci núdzový stav v 24 hodinovom opatrovaní, 

spôsobený rozširovaním pôvodcu nákazy SARS-CoV-2 (COVID-19) a vyplatiť bonus 

opatrovateľom/opatrovateľkám osôb, ktorí/é prevezmú dobrovoľne o 4 týždne dlhší turnus. 

2. Právny podklad

Pri predmetných prostriedkoch ide o prostriedky podľa § 2 ods. 2b Zákona o opatrovaní 

(PFG) a o na tento účel plánovanú dohodu medzi spolkom a krajinami na operatívnu 

realizáciu. 

Hospodárska komora Viedeň (WKW) pri úprave dohôd o príspevku musí zohľadniť 

predloženú smernicu. 

3. Predmet príspevku

Predmetom príspevku je vyplatenie bonusu pre opatrovateľov/opatrovateľky osôb so 

živnostenským oprávnením v Rakúsku, ktorí/é vykonajú dobrovoľne o 4 týždne dlhší turnus, 

aby bolo možné pôsobiť proti negatívnym dopadom krízy COVID-19 na opatrované osoby. 

4. Osobné a vecné predpoklady pre získanie príspevku

4.1. Prípustní uchádzači o príspevok 

Prípustní uchádzači o príspevok sú opatrovatelia/opatrovateľky so zodpovedajúcim 

živnostenským oprávnením v Rakúsku.  

K časovému okamihu podania žiadosti je nutné kumulatívne spĺňať tieto body: 

 Opatrovateľské výkony v 24 hodinovom rozsahu opatrovania vo vlastnom mene a na

vlastnú faktúru.

 Uskutočnené založenie podnikania až do 29.02.2020. Ako časový okamih založenia

platí zápis živnostenského oprávnenia.

 Platné aktívne živnostenské oprávnenie.

 Miesto živnostenského oprávnenia v Rakúsku.

 Činnosť vo Viedni.

 Vykonanie o 4 týždne dlhšieho turnusu, ako je to bežné. Rozhodujúci deň

predĺženia turnusu je 15.03.2020.

5. Druh a výmera príspevku

5.1. Druh príspevku  

Príspevok pozostáva z nenávratného príplatku. 

„Dodatok k smernici „Bleib-Da-Bonus“ (Bonus zostaňte tu) na základe záveru konferencie 
krajinských sociálnych referentiek a referentov na prispôsobenie sa predmetným rámcovým 
podmienkam v súvislosti s COVID-19. Za účelom žiadosti o bonus musí byť predĺženie 
turnusu v rozsahu 4 týždňov ukončené k 31.7.2020. Ak sú body smernice a doplnku splnené, 
je žiadosť, s výhradou rozpočtového krytia, možno podať do 31.12.2020." (16.7.2020)
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5.2. Výmera príspevku  

Opatrovatelia/opatrovateľky obdržia pri preukázaní opatrovateľskej činnosti dlhšej ako 4 

týždne, ako je dohodnuté doteraz, s miestom nasadenia vo Viedni jednorazový príplatok 

500,- eur. 

5.3. Doba platnosti  

Žiadosti o bonus sú možné s výhradou rozpočtového krytia najneskôr do 31.12.2020. 

6. Spôsob vybavenia príspevku 

Od formy písomného nariadenia pre žiadosť o príspevok, prísľuby príspevku, zamietnutia 

príspevku a zmluvy o príspevku je možné sa odchýliť.  

6.1. Žiadosť (druh, obsah a vybavenie podkladov)  

Vybavenie sa uskutoční prostredníctvom Hospodárskej komory Viedeň (WKW), ktorú je 

možné považovať za vhodný právny subjekt. Podanie žiadosti je možné výlučne online cez 

formulár žiadosti, ktorý dá k dispozícii Hospodárska komora Viedeň (WKW).  

 

V žiadosti je nutné každopádne uviesť tieto údaje:  

Potvrdenie o oboznámení sa s predmetnými smernicami 

Potvrdenie o miestoprísažnom prehlásení 

Miesto nasadenia žiadateľa/ky 

Údaje, ktoré sú nevyhnutné na identifikáciu (oslovenie, meno, priezvisko, dátum 

narodenia, číslo sociálneho poistenia) 

Mobilné telefónne číslo 

Dôkaz identity (cestovný pas, občiansky preukaz) 

Potvrdenie predĺženia turnusu 

Dôkaz o pôvodnom časovom období opatrovania/predĺženom časovom období opatrovania 

prostredníctvom faktúr 

Potvrdenie/akceptácia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov 

 

Uchádzač o príspevok má potvrdiť, že  

    sú splnené predpoklady pre príspevok podľa bodu 4.1 tejto smernice, 

    budú prevzaté všetky platné povinnosti zo smernice a 

    všetky údaje sú kompletné, správne a preukázateľné.  

 

Uchádzač o príspevok sa zaväzuje predložiť na vyžiadanie všetky dokumenty na zistenie 

skutkového stavu. Žiadosť o príspevok musí potvrdiť uchádzač o príspevok za odovzdania 

miestoprísažného prehlásenia. Identitu podpisujúceho treba preukázať iným spôsobom 

(napr. cestovný pas, občiansky preukaz). Poberateľ príspevku berie na vedomie, že 

falošnými údajmi si môže privodiť na seba trestnoprávne následky.  
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6.2. Rozhodnutie 

Žiadosti o príspevok, čo sa týka  splnenia predpokladov pre príspevok, kontroluje 

Hospodárska komora Viedeň (WKW) vzhľadom na správnosť podľa tejto smernice. 

Rozhodnutia o žiadostiach o príspevok vykonáva Hospodárska komora Viedeň. 

V prípade kladného rozhodnutia o žiadosti o príspevok sprostredkuje Hospodárska komora 

Viedeň (WKW) uchádzačovi o príspevok prísľub príspevku, čím sa zrealizuje zmluva o 

príspevku. 

V prípade zamietnutia žiadosti o príspevok Hospodárska komora Viedeň (WKW) písomne 

oznámi uchádzačovi o príspevok rozhodujúce dôvody pre toto rozhodnutie. 

 

Podľa dôvodu a výšky určený právny nárok na poskytnutie príspevku prostredníctvom 

predloženej smernice nie je odôvodnený. Poskytnutie príspevku sa uskutoční podľa 

rozpočtových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii. 

 

6.3. Režim vyplácania  

Vyplatenia sa uskutočnia po uzavretí dohôd o príspevku. Pre poskytnutie príspevku musia 

existovať predpoklady stanovené v tejto smernici. Na tento účel treba Hospodárskej 

komore Viedeň (WKW) pri podaní žiadosti oznámiť číslo bankového účtu, ktorý znie na 

uchádzača o príspevok. 

Vyplatenie príspevku sa uskutoční na bankový účet uvedený v žiadosti o príspevok. 

Poskytovateľ príspevku nie je povinný kontrolovať zhodu majiteľa bankového účtu s 

uchádzačom o príspevok. 

Odstúpenie, príkaz, založenie alebo iné danie k dispozícii nárokov z prisľúbeného príplatku 

nie je dovolené.  

 

6.3. Podanie správy a práva na kontrolu  

6.3.1. Všeobecné povinnosti informovania uchádzača o príspevok  

Uchádzač o príspevok je povinný poskytnúť na vyžiadanie všetky informácie, ktoré sú v 

súvislosti s príspevkom, umožniť náhľad do kníh, ako aj iných podkladov slúžiacich na 

kontrolu zámeru príspevku a dovoliť obhliadku na mieste. Uchádzač o príspevok je povinný 

bezpečne a usporiadane uschovať všetky podklady o predmetnom zámere príspevku až do 

uplynutia desiatich rokov po ukončení kalendárneho roka vyplatenia celého príspevku, ako 

aj splniť oznamovacie povinnosti. 

6.4.2. Dodatočná kontrola a hodnotenie príspevku  

Dodatočná kontrola príspevku u poberateľa príspevku sa môže uskutočniť prostredníctvom 

orgánov, resp. poverenej osoby Hospodárskej komory Viedeň, Spolkového a Mestského 

kontrolného úradu, ako aj Európskej únie. Na tento účel sa zriadi elektronická výmena 

údajov medzi Hospodárskou komorou Viedeň a krajinou Viedeň.  

 

Zneužitie príspevku privodí na seba trestnoprávne dôsledky, zvlášť podľa § 153b Trestného 

zákonníka (StGB). 
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Po ukončení príspevkového programu Hospodárska komora Viedeň (WKW) vykoná z 

poverenia krajiny Viedeň hodnotenie. Poberatelia príspevku musia na realizáciu hodnotenia 

sprostredkovať také údaje alebo poskytnúť také informácie, ktoré budú vyžiadané na tieto 

účely.  

6.4. Spätné vyžiadanie  

 

Príspevok je nutné spätne vyplatiť vtedy, keď 

    sa urobia nekompletné a nesprávne údaje alebo 

    bude bránené alebo budú obmedzené plánované kontrolné opatreniami alebo 

    oprávnenie na čerpanie príspevku v rámci časového obdobia určeného na uschovanie 

dokladov nie je možné viac dokladovať alebo 

    poberateľom príspevku neboli dodržané ustanovenia zákona o rovnakom zaobchádzaní 

alebo spolkového zákona o rovnoprávnosti zdravotne postihnutých osôb alebo zákazu 

diskriminácie podľa § 7b zákona o zamestnávaní zdravotne postihnutých osôb alebo 

    orgány Európskej únie vyžiadajú vrátenie naspäť a/alebo pozastavenie alebo 

    poberateľom príspevku neboli dodržané zákazy odstúpenia, príkazu, založenia alebo 

iného dania k dispozícii alebo 

    poberateľom príspevku neboli dodržané iné predpoklady na príspevok, zvlášť také, ktoré 

majú zabezpečiť dosiahnutie účelu príspevku. 

 

7. Ochrana osobných údajov a zverejnenie  

7.1. Používanie osobných údajov  

    Hospodárska komora Viedeň (WKW) je subjektom zodpovedným za spracovanie osobných 

údajov v súvislosti s poskytnutím príspevkov podľa týchto smerníc. Všetky získané údaje sa 

musia vymazať najneskôr po uplynutí záväzkov z uzavretia zmluvy, resp. po zamietnutí 

príspevku. 

    Uchádzačovi o príspevok treba ako v žiadosti o príspevok, tak aj v zmluve o príspevku 

oznámiť, že Hospodárska komora Viedeň (WKW) je ako zodpovedný subjekt oprávnená  

 

    a) osobné údaje vyplývajúce v súvislosti s prípravou a spracovaním zmluvy o príspevku, 

ich používanie na plnenie (zákonne) prenesenej úlohy na Hospodársku komoru Viedeň 

(WKW), ktorá je vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e GDPR) a sú potrebné na splnenie 

právnych povinností (čl. 6 ods 1 písm. c GDPR), na účely uzavretia a vybavenia zmluvy (čl. 

6 ods. 1 písm. b GDPR) alebo inak na zachovanie oprávnených záujmov zodpovedných 

subjektov alebo tretích subjektov (čl.t 6 ods. 1 písm. f GDPR) používať výlučne na účely 

uzavretia a spracovania zmluvy o príspevku a na kontrolné účely a tým nie na vybavenie 

iných úloh Hospodárskej komory Viedeň (WKW); 
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    b) získavať osobné údaje potrebné na posúdenie existencie predpokladov na príspevok o 

ním samotným poskytnutých informáciách tiež prostredníctvom spätných otázok u iných 

orgánov krajiny prichádzajúcich do úvahy alebo u iného právneho subjektu, ktorý priznáva 

alebo vybavuje príslušné príspevky alebo ich získavať u iných tretích subjektov a tieto na 

nich sprostredkovať, pričom títo sú zas oprávnení na vyžiadanie spracovať potrebné osobné 

údaje a poskytnúť informácie; toto vždy výlučne na účely uzavretia a vybavenia zmluvy o 

príspevku a na kontrolné účely a tým nie na vybavenie iných úloh Hospodárskej komory 

Viedeň (WKW).  

 

    Uchádzačovi o príspevok je potrebné dať na vedomie, že v rámci používania môže dôjsť 

k tomu, že osobné údaje sa budú musieť sprostredkovať alebo zverejniť zvlášť orgánom a 

povereným osobám krajiny, kontrolného úradu, orgánov a zariadení Európskej únie podľa 

európskych právnych ustanovení, pričom právnym základom pre to je vždy plnenie právnej 

povinnosti (čl. 6 ods. písm. c GDPR) alebo plnenie úlohy vo verejnom záujme (čl. 6 ods.1 

písm. e GDPR). 

    Ak je uchádzačom o príspevok fyzická osoba alebo sa prostredníctvom uchádzača o 

príspevok sprostredkúvajú osobné údaje fyzickej osoby, musia podklady k žiadosti o 

príspevok a zmluve o príspevku obsahovať informáciu k spracovaniu osobných údajov podľa 

čl. 13 a 14 GDPR (informácia o spracovaní osobných údajov). 

    Uchádzač o príspevok musí potvrdiť, že sprostredkovanie osobných údajov fyzickej 

osoby sa voči Hospodárskej komore Viedeň (WKW) uskutočňuje v zhode s ustanoveniami 

GDPR. 

    a že dotknuté osoby budú alebo boli uchádzačom o príspevok informované o spracovaní 

osobných údajov Hospodárskou komorou Viedeň (WKW) (informácia o spracovaní osobných 

údajov podľa bodu 3.).  

 

7.2. Vyhlásenie o súhlase 

 

Používanie osobných údajov presahujúce rámec bodu 7.1 – pokiaľ používanie osobných 

údajov nie je tak či tak prípustné, je možné uskutočniť iba vtedy, keď podľa čl. 6 ods. 1 

písm. a a čl. 9 ods. 2 písm. a GDPR uchádzač o príspevok výslovne súhlasil s tým, že 

Hospodárska komora Viedeň (WKW) môže používať osobné údaje na tieto dodatočné účely. 

Vo vyhlásení o súhlase je nutné uviesť, ktoré údaje a na aký účel sa majú používať. 

Odvolanie tohto vyhlásenia o súhlase prostredníctvom uchádzača o príspevok je kedykoľvek 

dovolené. Kvôli svojej účinnosti sa musí voči Hospodárskej komore Viedeň (WKW) vyhlásiť 

písomne. 

Ďalšie používanie osobných údajov bude zastavené bezodkladne po príchode odvolania na 

Hospodársku komoru Viedeň (WKW) nehľadiac na existujúce zákonné povinnosti 

sprostredkovania.  

 

8. Miesto súdu  

Uchádzač o príspevok, resp. poberateľ príspevku musí na všetky právne spory, vznikajúce z 

tohto príspevku, resp. žiadosti o príspevok použiť vecne príslušný súd vo Viedni. 

Hospodárskej komore Viedeň (WKW) zostáva vyhradené pri vzniknutých právnych sporoch 
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obrátiť sa tiež na miesto súdu uchádzača o príspevok, resp. poberateľa príspevku. Na 

rozhodnutie o zmluvnom pomere sa musí aplikovať výlučne rakúske právo, avšak za 

vylúčenia všetkých ďalších odkazov na zahraničné právo (IPR).  

 

9. Nadobudnutie platnosti a doba platnosti  

Predložená smernica nadobúda platnosť so spätnou účinnosťou s 01.3.2020 a platí až do 

31.12.2020. Sprostredkovanie a spracovanie osobných údajov je v tomto čase dovolené iba 

do tej miery, pokiaľ je to úmerné a bezpodmienečne potrebné na účely kontroly správnosti 

údajov uchádzača o príspevok v rámci vyplatenia bonusu. Žiadosti sa môžu podávať podľa 

rozpočtových prostriedkov, daných k dispozícii, najneskôr do 31.12.2020. Po uplynutí tohto 

časového obdobia treba predloženú smernicu aplikovať viac iba na zmluvy o príspevku, 

ktoré boli uzatvorené na základe tohto právneho podkladu. 

 

10. Jazykové rovnaké zaobchádzanie  

Pokiaľ sú v tejto zmluve uvedené označenia vzťahujúce sa na fyzické osoby, vzťahujú sa 

rovnakým spôsobom na všetky formy pohlavia. 


