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Informačný list poľnohospodárskej komory Korutánsko 
 

Práva robotníka v poľnohospodárských  
prácach Korutánsko 

 
Pracovníci v poľnohospodárstve Komora Korutánsko je záujmovo – právne zastupiteľstvo 
pre pracovníkov zamestnaných v lesníckych a poľnohospodárskych službách v Dolnom 
Rakúsku. Každý, kto nastúpi do pracovného pomeru s poľnohospodárskym podnikom v 
Korutánsko, sa automaticky stane členom LAK. V spolupráci so všetkými úradmi (verejná 
služba zamestnanosti, rakúska zdravotná poisťovňa, finančná polícia a inšpekcia 
poľnohospodárstva a lesníctva) chceme predchádzať nedorozumeniam v oblasti sezónnych 
poľnohospodárskych činností, a preto vás informujeme o vašich právach, ktoré sa týkajú 
odmeňovania, ochrany zamestnancov a minimálneho štandardu ubytovania. Základnou 
úlohou LAK-v Korutánsko bezplatné zastupovanie jej členov v otázkach týkajúcich sa 
pracovných práv.  

 
1. Najnižší možný mesačný plat pre pomocného robotníka je hrubý plat (brutto) 
1.525,00 € za prácu 40 hodin v týždni (to je stav od 1.5.2021). Informujte sa 
dôkladne vopred, aký plat vám prináleži za vašu prácu. Tento nárok na túto najnišiu 
mzdu majú aj pracovníci, ktorí sú vyslaní do poľnohospodárskeho zariadenia inou 
organizáciou, alebo agentúrou. Dodržavanie tejto predpísanej mzdy sa bude prísne 
kontrolovať organizáciami a úradmi, ako je daňový úrad, úradom nemocenského 
poistenia zamestnancov, a obzvlášť úradom daňovej polície (nazývanej KIAB). Pri 
porušení tohto zákona bude udelená vysoká pokuta.  
 
2. Ak začnete pracovný pomer s určítým podnikom, tento Vám musí vydať 
konkrétne doklady a pracovné osvedčenia a to nasledovne:  
 

• Prihlásenie nemocenskej poistky Korutánsko nemocenskej poisťovne 
(Kärntnerische Gebietskrankenkassa) Dohliadnite na to, či ste skutočne 
prihlásený aj čo sa týka rozsahu zmluvne dohovoreného týždenného počtu 
pracovných hodín.  

• Písomnú pracovnú zmluvu, alebo pracovné osvedčenie.  
Za každú vyplatenú mzdu vám musí zamestnávateľ vydať doklad o 
vyplatení vašej mzdy (Lohnzettel)  

 
3. Každý jeden zamestnanec v poľnohospodárskych prácach má nárok na 
nimoriadnu mzdu, tým je myslený 13. a 14- ty. mesačný plat.  
 
4. Keď pracujete na plný pracovný uväzok 40 hodín v týždni, musíte sa presne 
dohovoriť, od kedy do kedy musíte pracovať a ktoré dni, to znamená, dohodnúť si 
pracovný úväzok, za tieto hodiny (nadčasy) vám prináleží príplatok k vašej mzde.  
 
5. Zamestnávatelia sú povinní viesť evidenciu o dochádzke. Musíte sa uistiť, že 
vám bola doručená táto evidencia, a tiež si uchovajte svoje vlastné ručne zapísanej 
záznamy o začiatku a konci dennej pracovnej doby a pracovných prestávkach. Bez 
týchto vašich osobných záznamov, je preverenie nadčasov nedokázateľné.  
 
6. Máte aj nárok na päťtýždňovú zákonne preplatenú dovolenku. Za nevyčerpanú 
dovolenku sa na konci pracovného pomeru vyplatí „náhrada za dovolenku“). 
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7. Prípadné ochorenie svojmu zamestnávateľovi bezodkladne oznámte. Pre 
potrebyprípadných sporov by ste mali byť schopní toto oznámenie preukázať. Na 
žiadosťzamestnávateľa je potrebné priniesť lekárske potvrdenie o ochorení. 
Zahraničnézdravotné potvrdenia musíte do jedného týždňa bezpodmienečne 
predložiť, resp.doručiť rakúskej zdravotnej poisťovni. V opačnom prípade nemáte 
nárok na výplatunemocenských dávok. 
 
8. Ak vám zamestnávateľ poskytne ubytovanie, musí toto ubytovanie zodpovedať 
miestnemu štandardu. Bližšie informácie k tomu nájdete v priloženom informačnom 
liste. 

Máte otázky alebo potrebujete pomoc s presadením svojich nárokov? Obráťte sa na nás: 
0463/5870-419 
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U S T A N O V E N I E  
 

pre obytné a sanitárne zariadenia pracovníčok a pracovníkov 
v stavebných firmách 

 
Ochrana zamestnancov uvádza, ktoré predpoklady musia spĺňať pracoviská a ako možno 
zaručiť zdravie osôb.  
1. Spoločenské, prípravné a obytné priestory 

• Priestory na obytné účely alebo nocľah musia mať okno, ktoré vedie priamo do 
exteriéru, a musia byť dostatočne osvetlené a vykurované. 

•  Akýkoľvek stav, pri ktorom môže  dôjsť  k ohrozeniu zdravia (hlavne napadnutie 
plesňou), sa musí okamžite odstrániť. 

•  Pre každú osobu musí byť k dispozícii v obytných priestoroch uzamykateľná skriňa, 
posteľ a príslušné obliečky. 

• Spálňa sa musí dať uzamykať, musí byť separátne používateľná podľa pohlavia a musí 
mať oddelený prístup. 

• Poschodové postele nie sú povolené. 
• V obytných miestnostiach sa musia nachádzať vhodné zariadenia na sušenie mokrého 

oblečenia. 
•  K dispozícii musia byť vhodné zariadenia na prípravu a ohrievanie jedál a nápojov 

a tiež na  chladenie. 
• Svetlá výška šatní musí byť minimálne 2,0 metre, v spoločenských a obytných 

miestnostiach minimálne 2,5 metra. 
• V spoločenských miestnostiach musí byť k dispozícii minimálne 3,5 m³, v obytných 

miestnostiach minimálne 10m³ vzduchového priestoru na osobu. 
• Ochrana nefajčiarov musí byť zabezpečená vo všetkých priestoroch. 
• Musia byť pripravené prostriedky na poskytovanie prvej pomoci. 
• Ak sú k dispozícii sprchy, keď je na pracovisku zamestnaných súčasne viac ako 12 

osôb, ktoré sa musia prezliekať, pretože pri svojej práci nosia špeciálny pracovný 
alebo ochranný odev, musia byť k dispozícii šatne.  

REŠPEKTUJ:  Vecnú hodnotu voľného bytu vrátane kúrenia a osvetlenia v celkovej výške 
39,24 €  mesačne možno strhávať z hotovostnej mzdy. 

2. Sanitárne zariadenie1  
Toalety 

• Uzamykateľná toaleta vždy pre maximálne 15 osôb. 
• Zriadenie toaliet separovaných podľa pohlavia od 5 osôb ženského a 5 osôb mužského 

pohlavia.  
• Svetlá výška toaliet musí byť minimálne 2 metre. 
• Možnosť umytia v bezprostrednej blízkosti toaliet. 
• Toalety musia byť vybavené splachovaním alebo rovnocenným zariadením a tiež 

toaletným papierom. 
• Toalety musia zodpovedať sanitárnym požiadavkám a byť udržiavané 

zamestnávateľom - ak nefungujú iba na súkromné účely - v príslušnom hygienickom 
stave. 

Miesta na umývanie, umyvárne a sprchy 
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• Miesto na umývanie pre maximálne 5 osôb. 
• Sprcha pre maximálne 5 osôb. 
• Separátne sprchovacie priestory pre ženy a mužov alebo separované používanie spŕch. 
• Umyvárne musia byť k dispozícii, ak je prítomných viac ako 12 osôb pravidelne a 

súčasne. 
• Zriadenie umyvární separovaných podľa pohlavia pri počte po 5 osobách. 
• Svetlá výška umyvární musí byť minimálne 2,0 metre. 
• Umyvárne a sprchy musia byť vybavené tečúcou, podľa možností teplou vodou. 
• Umyvárne a sprchy musia byť vybavené vhodnými prostriedkami. 
• Zabezpečenie jednorazových uterákov alebo sušičov rúk. 
• Teplota miestnosti musí byť minimálne 21° v umyvárňach bez spŕch, 24° v 

umyvárňach so sprchami. 
 


