
 

Navod na poziadanie o fond nudze 

 

Tady je návod k najdôležitejším bodom týkajúcim sa fondu núdze.  
  
Kde môžem požiadať o financovanie?  
 
Na webu pod: 
 https://mein.wko.at/GPDBPortal/haertefonds/haertefondsAntrag.html?~cid=1&dswid=2# 
Ziadost je a bude len online, tlacena verzia sa neplanuje. Tak pomozte tym, co nemaju alebo nevedia 
s netom/computerom  
Majte vsetky info vopred pripravene, aby ste to vedeli rychlo nahadzovat. Lebo ak to budete hladat 
pocas vyplnovania, formular sa vam „deaktivuje“. 
  
 
Kto ma narok a kedy? 
 
Prve ziadanie sa vztahuje na marec.  
Tu je stručné zhrnutie najdôležitejších bodov pre opatrovateľky/opatrovatelov , ktore/í maju 
otvorene zivnosti  v Rakúsku najneskor do 15.03.2020. Musia byt splnene vsetky body, nie ze tento 
splnam a ten druhy nie. 
Podľa informacii sa jedna o nevratny prispevok na zivobytie. (Ak ho poberiete nepravom, tak ho po 
zkontrolovani WKO budete musiet vratit. )  
 
Podmienky: 
  
 • Zivnost musí byť zaregistrovaná do 15.03.2020 a na vlastne meno vykonavana. Zivnost alebo 
prevadzka musi byt v Rakusku. (nie SK zivnost). SVS (skor SVA) musi byt na Vas do najneskor 
15.03.2020. 
  
 • Kedy som v nudzi: Ked koli Covid-19 nemôžete pokryť bezne zivotne náklady, nemôžete vykonávať 
svoju prácu kvôli nej alebo máte koli nej  v danom mesiaci obrat nizsi  ako 50% z obratu z 
porovnateľného mesiaca 2019 (takze ak mam prijem v aprili 2019 - 1256€, a teraz som doma a v aprili 
2020 nemam obrat , lebo som sla domov 08.03. a tak moj aprilovy nastup do prace nie je mozny, tak 
je moj obrat nizsi ako spred roka. (Tie co zostali pracovat v AT a potiahli turnus, tie budu mat obrat za 
dany mesiac dvojnasobny ako spred roka, tie neziadajte.  
Slovenske hranice su ale otvorene, tak nevieme, ako to dopadne 
 
 • Dolná hranica, sa 1.4.2020 zrusila 
  
 • Nesmiete mať žiadne ďalšie príjmy nad limitom Geringfügigkeitsgrenze (460,66 EUR- ak ste 
nahodou robili na daku dohodu v danom mesiaci, len pozor, pri takejto sume vas v SK uz normalne 
plne poistia a vypadavate z Rakuskeho systemu a ste poistencami SK, prace na dohodu , kedy nie ste 
poistene v SK by este mozno presli, ale zarucit to neviem, alebo napr. ak daco prenajimate legalne, 
tiez vypadavate zo systemu. 
  
 • Nesmiete byť dvojmo poistení (napr. Ako samostatne zárobkovo činná osoba a napr ako 
zamestnanec alebo poberat dochodok) 
  
 • Ziadne ine ďalšie podpory kvôli COVID-19 napr od od miestnej samosprávy alebo z dakeho 
poistenia 
  
 DÔLEŽITÉ: Toto sú iba najdôležitejšie body pre opatrovateľov!  
Pred podaním žiadosti si prečítajte celý zoznam tu je original: https://www.wko.at/service/haertefall-
fonds-foerderrichtlinien.html#heading_Europarechtliche_Grundlagen , pokym odoslete ziadost o 
podporu z nudzoveho fondu! Pozrite si hlavne 4.1.ku. To su podmienky. Nejsu vsetky prekladane  
doslovne. 
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 Formular: 
 • Najprv musíte kliknúť na čestné vyhlásenie.  Vsetky 3. Tu potvrdíte, že pravdivo poskytujete všetky 
informácie a že nesprávne informácie môžu mať pre Vas trestné následky. Neni to len tak, zakliknutie 
policok. Ak viete, ze do danej skupiny nepatrite, komu je podpora urcena, radsej nevyplnujte. 
  
 • Štát: V ktorom kraji mate svoju zivnost, kde ste pracovali? (Bundesland) 
  
 • Názov spoločnosti / tu davate vy vaše meno 
  
 • Som: podnikateľ s jednou osobou EPU (Einzel-Person-Unternehmer) a sem patria aj Neue 
Selbständige  (ti co su radeni ako nové samostatne zárobkovo činné osoby). To prve ste vy - EPU. 
  
 • Kód obchodného registra (KUR): Keď ste zaregistrovali svoju zivnost, dostali ste dokumenty, ktoré 
môžete použiť na prihlásenie na portál služieb spoločnosti 
(https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public ). Tam nájdete svoje KUR. Po prihlásení na portál 
UPS – cez Handysignatur ak mate a  (Nach dem Login ) v policku „Môj USP“ („Mein USP“) kliknut na 
položku „Unternehmensdaten anzeigen“  teda „Zobraziť údaje spoločnosti“. Nájdete tam kód. 
Ak nemate davate v dalsom riadku GLN cislo.  
  
 • Globálne číslo miesta (GLN): Toto musíte zadať, iba ak nemáte po ruke KUR. Nájdete to na 
https://firmen.wko.at/Web/SearchSimple.aspx?_ga=2.94182557.1250267249.1585180374-
442032214.1582970936  , ak hode tuknete vase meno, vyhodi vam ked potiahnete dolu vase meno s 
miestom kde ste cinna, tuknete na meno a vyhodi vam toto cislo napravo. 
  
 • Adresa spoločnosti v Rakúsku: Tu musíte zadať adresu svojho klienta, kde mate hlasenu svoju 
cinnost. Vas Standort. Najdete sa na stranke WKO. (predpokladam, ze mnohe zistite, ze mate zivnosti 
este neprehlasene, ste na starych miestach, popripade , ze Vas AG odhlasila. Na toto si teraz davajte 
pozor. Tie co si zivnosti ponechat chcu, a dali plne moci AG na odhlasovanie. Nasa Agentura toto ale 
nerobi! 
  
 • Ku ktorej branzi patrite : sociálne / zdravotné / ošetrovateľské (Branche: Soziales / Gesundheit / 
Pflege)  
  
 • Ak mate k dispozicii rakusky Bescheid z danoveho za rok 2017 alebo mladšiu (2018): kliknite na ja - 
ano. Inak klik na nie - nein. 
  
 • Čistý príjem (NETTO) z posledného dostupného daňového výmeru v eurách: Aký bol čistý príjem z 
posledného daňového výmeru, ktorý bol k dispozícii (ten co ste dali hore)?  
 
 • Rok posledného dostupného daňového výmeru: Z ktoreho roku je daňový výmer co uvadzate? 
  
 • Keď bola zivnosť založená: Nájdete ju na osvedčení, ktoré ste dostali pri registrácii zivnosti. 
Upozornenie: Podnik musí byt zaregistrovany  už do 15.03.2020. Inak zase nespadate do hrnceka. 
  
 • Žiadateľovo daňové číslo: Daňové číslo nájdete na Vasom Bescheide z danoveho, ak vas nahodou 
prehadzovali (menili ste miesto) tak ste dostali separatny papier, kde to cislo mate uvedene. Daňové 
číslo sa skladá z 2-miestneho čísla daňového úradu a 7-miestneho čísla dane. 
(Ak danove cislo nemate, musite uviest rovnaky pocet nul a format ako ma danove cislo, inak vam 
ziadost neodosle 00 000/0000 ) 
  
 Potom vyplňte údaje pre svoje meno, datum narodenia, telefon, Email, este raz email a adresu atď. 
  
 • Potom vyberiete cim sa identifikujete, ze vy ste vy.  Identifikácia sa uskutoční nahratim : 
Oficiálneho dokladu totoznosti s  fotografiou ALEBO podpísanin tejto zmluvy o financovaní (to ak 
mate v AT elektronicky podpis, co asi ma malokto). Ak tu vyberiete Amtlicher Lichtbildausweis , 
môžete jednoducho nahrať fotografiu vaseho oficiálneho dokladu  (obcianka, pas atď.). Uistite sa, že 
fotografia je kvalitna a všetko je jasne viditeľné a citatelne. 
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 • Majiteľ účtu: Kto vlastní účet, na ktorý sa majú peniaze previesť? (v richtliniach je uvedene, ze to 
musi byt vas ucet, na vase meno). Zistuje sa este moznost otvorenia online uctu v rakusku, kedze 
teraz sa tam tak lahko nedostanete, aby ste ho osobne zalozili. Ale o tom sa teraz prorokuje 
 
  
 • IBAN: IBAN je na karte. Tu musíte zadať IBAN bez medzier. Zatial mam info, ze berie iba AT ucet. Ak 
sa podari potvrdit nieco ine dame vediet. Kto nema ucet v AT si ho bude musiet zalozit.  
 
  
 • Teraz musíte potvrdiť, že ste negativne ovplyvnení ekonomicky hrozbou COVID-19. To znamená, že 
už nemôžete pokryť svoje náklady alebo ste ovplyvnení úradne nariadeným zákazom vstupu z 
dôvodu COVID-19 alebo máte pokles predaja najmenej o 50% v porovnaní s rovnakým mesiacom 
predchádzajúceho roka. Tak Marec-April 2019. 
  
 • Bezpečnostná otázka: Tu musíte urobiť jednoduchý výpočet, aby ste dokázali, že nie ste počítač, 
ale človek. 
  
 • Nakoniec musíte potvrdiť niekoľko vecí (musia byt zakliknute vsetky) : 
- že máte oprávnenie ziadat o tuto pomoc , a splnate body v smerniciach 4.1. a 
- ze nie ste z niektorych skupin, co su vylucene ziadat podla smernice 4.2. , 
- že príslušné záväzky sú vami akceptované a že ste informácie poskytli správne a viete ich podlozit a 
- že súhlasíte s dohodou o ochrane údajov a akceptujete pouzitie vasich dat na tieto hore uvedene 
ucely. 
  
A stlacate Einreichen – cim to posielate na miesto podania.  
Mali by ste dostat potvrdzovaci email, ze ste to poslali a oni dostali.  
  
  
Nezodpovedam za nespravne vyplnenie, alebo za udaje, ktore vy nespravne uvediete pri vyplnovani, 
ak ste daco zle pochopili alebo nepochopili.  
  
  
Pozor musite to vyplnovat dost rychlo, lebo ak sa objavi Ihre Sitzung ist abgelaufen,. Tak ste boli 
pomale a vyhodil vas server a musite vsetko od znova vyplnovat 
  
Tu je to tak kratko pekne zhrnute: 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=ctK0WM5pBxo&fbclid=IwAR3azcr4yZC4iq2YmvZ6uS_2KY8yc1-
PZ2svrSJDMaxXE7POQhNA505uNmU 
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce tohto prispevku, co som zle vysvetlila, môžete nam napisat.  
 
AK ste si v niecom nie iste, a viete dobre nemecky, kludne sa pytajte aj same, a dajte vediet co vam 
odpovedali: 
https://www.wko.at/service/anfrage-coronavirus-
haertefallfonds.html?fbclid=IwAR2rAJsLzm8wetZh0VqWMnCFo_BEeMgRk-
ePW0HRC8Dl45jSsgJivviy7RA  
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