OPATROVANIE V RÁMCI SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI
Pre vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti ako opatrovateľ/ opatrovateľka (selbständige
Betreuungskraft) je nutné vykonať nasledovné kroky:
1.
2.
3.
4.

založenie živnosti (podľa § 159 GewO – Gewerbeordnung 1994)
podanie oznámenia o podnikateľskej činnosti na finančný úrad
podanie oznámenia o podnikateľskej činnosti do sociálnej poisťovne
uzatvorenie dohody o vykonaní práce – „zmluvy o osobnom opatrovaní“ s klientom
(Werkvertrag „Personenbetreuungs-Vertrag“)

Predpoklady pre vykonávanie živnosti:
svojprávnosť (Eigenberechtigung) – dovŕšenie veku 18 rokov;
štátna príslušnosť v rámci členských krajín EÚ/ EHP alebo predloženie oprávnenia na pobyt
(Aufenthaltsberechtigung);
bezúhonnosť - žiadne vylučujúce okolnosti pre vykonávanie živnosti
(Gewerbeausschlussgründe), napr. žiadne odsúdenie súdom, pokutované delikty alebo
finančné trestné činy.
1. ZALOŽENIE ŽIVNOSTI
Musíte si založiť voľnú živnosť „opatrovateľstvo“ (freie Gewerbe „Personenbetreuung“)
podľa §§ 159 a 160 GewO 1994. Vykonávanie voľnej živnosti pre opatrovanie osôb je nutné
prihlásiť na miestne príslušný živnostenský úrad (Gewerbebehörde), ktorý je miestne príslušný
k miestu vykonávanej činnosti (Gewerbestandort): obvodný úrad (Bezirkshauptmannschaft); v
mestách s vlastným štatútom (Statutarstadt): mestský úrad (Magistrat), resp. vo Viedni
mestský okresný úrad (Magistratisches Bezirksamt).
Pri registrácii živnosti je nutné predložiť:
osobné dokumenty – rodný list (Geburtsurkunde) príp. sobášny list (Heiratsurkunde) pri
zmene priezviska, občiansky preukaz (Statsbürgerschaftsnachweis) alebo cestovný pas
(Reisepass);
úradný doklad o akademickom titule v prípade potreby (Nachweis des akademischen
Grades);
výpis z registra trestov domovského štátu (Strafregisterbescheinigung) nie starší ako 6
mesiacov pri osobách s pobytom v zahraničí, resp. pri pobyte v Rakúsku na dobu kratšiu
ako 5 rokov;
pri prvom zakladaní živnosti tzv. prehlásenie o novom založení (Erklärung der
Neugründung) potvrdené príslušnou obchodnou komorou (Wirtschaftskammer) – možno
doložiť dodatočne;
potvrdenie o prihlásení k pobytu (Meldezettel);
povolenie k pobytu na cudzineckom úrade (Anmeldebescheinigung bei der
Fremdenbehőrde) najneskôr do 3 mesiacov od príchodu na územie Rakúska
Žiadosť o živnosť musí obsahovať:
presný popis živnosti – t.j. že sa jedná o „opatrovateľstvo“ („Personenbetreuung“);
presné miesto vykonávania činnosti – adresa (Gewerbestandort);
osobné údaje žiadateľa o živnosť: krstné meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia a
miesto narodenia, štátna príslušnosť, číslo sociálneho poistenia
Miestom výkonu živnosti, ktoré je nutné uviesť pri registrácii živnosti, môže byť:
vlastný byt, bydlisko (eigene Wohnung);
kancelária (Bűro);
sídlo sprostredkovateľskej agentúry (Sitz der Vermittlungsagentur);
byt, bydlisko opatrovanej osoby (Wohnung des Betreuungsbedűrftigen)

Ak bude opatrovateľ vykonávať činnosť iba počas niekoľkých hodín denne, prípadne sa bude
starať o viacero osôb, za miesto výkonu živnosti je nutné označiť buď vlastnú kanceláriu, z
ktorej organizuje a riadi svoju činnosť, alebo svoj domov, resp. vlastný byt. Možno tiež uviesť
sídlo
sprostredkovateľskej
agentúry,
ktorá
sprostredkovala
prácu.
V prípade vykonávania celodennej 24-hodinovej opatery a zdieľania bývania spolu s
opatrovanou osobou, možno uviesť ako miesto výkonu živnosti bydlisko opatrovanej osoby, za
predpokladu, že opatrovateľ nemá v Rakúsku žiadne iné miesto výkonu práce (t.j. nevlastní
samostatnú kanceláriu alebo byt).
Všetky dokumenty musia byť predložené v origináloch alebo ako úradne overené kópie
(beglaubigte
Kopie).
Cudzojazyčné listiny musia byť predložené v origináli spolu s úradne overeným prekladom
vykonaným na území Rakúska. Preklad môže byť vykonaný len súdnymi prekladateľmi s
prísahou (beeidete und gerichtlich zertifizierte Dolmetcher). Zoznam súdne overených
prekladateľov
s
prísahou
pozri:
http://www.sdgliste.justiz.gv.at/.
Odo dňa prihlásenia živnosti – osobne, písomne alebo čiastočne aj elektronicky – je
dovolené vykonávať túto činnosť. Založená živnosť je teda ihneď právoplatná
(rechtswirksam) za predpokladu, že boli splnené všetky podmienky a k žiadosti boli priložené
všetky požadované dokumenty.
Žiadosť (Anmeldung) môže byť podaná bez oficiálnej formy (neformálne) alebo pomocou
formulára (pozri: http://www.help.gv.at/). Úrad musí zapísať ohlasovateľa do troch mesiacov
do centrálneho živnostenského registra a zároveň v priebehu troch mesiacov príslušný
živnostenský úrad vyrozumie žiadateľa o tomto zápise v živnostenskom registri prostredníctvom
doručenia výpisu.

