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Vec: Práva pomocníkov pri zbere a poľnohospodárskych robotníkov v poľnohospodárskych 
podnikoch 

 
Vážený člen komory, 
 

Hornorakúska komora poľnohospodárskych pracovníkov (HR KPP = OÖ LAK) je zákonným zástupcom 
záujmov všetkých zamestnancov v poľnohospodárstve a lesníctve v Hornom Rakúsku. Kto je 
zamestnaný v poľnohospodárskom podniku v Hornom Rakúsku, stáva sa automaticky členom komory 
OÖ 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. Hlavnou úlohou 

komory OÖ LAK je bezplatná podpora členov komory v otázkach pracovného práva.  

 

Pre všetky pracovnoprávne vzťahy medzi pomocníkmi pri zbere a poľnohospodárskymi robotníkmi 
platia nasledujúce zásady: 

 

1. Mesačná minimálna mzda (brutto) závisí od uzavretej dohody o odmeňovaní 
• € 1.576,00 pre pomocníkov pri zbere, pre sezónnych pracovníkov 

• € 1.580,00 pre poľnohospodárskych robotníkov 

 

Ak sa vyplatí menej ako minimálna mzda, hrozia vysoké pokuty. 

 

2. Zamestnancom musia byť doručené rôzne pracovné dokumenty. Dávajte hlavne 
pozor, aby vás 

• na začiatku pracovného pomeru prihlásil zamestnávateľ do Rakúskej zdravotnej 
poisťovne a 

• vystavoval vám mesačne výplatnú pásku. 

 

3. Každý zamestnanec má nárok na dve mimoriadne mzdy ročne ("13. a 14. mesačnú mzdu") vždy vo 
výške jednej mesačnej mzdy. Bez ohľadu na dobu trvania zamestnania sú mimoriadne mzdy 
splatné ako alikvotná čiastka mzdy. 
 

4. Bežná týždenná pracovná doba je pri zamestnaní na plný úväzok 40 hodín. Za nadčasy, ktoré 
vzniknú, sa zvyčajne vyplácajú príplatky k hodinovej mzde. 
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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. 

 

6. Za odpracovaný rok máte nárok na päť týždňov platenej dovolenky. 

       Za nevyčerpanú dovolenku sa na konci pracovného pomeru vyplatí „náhrada za dovolenku“). 

7. V prípade choroby máte naďalej nárok na vyplácanie mzdy po istú dobu. Chorobu musíte 

bezodkladne nahlásiť zamestnávateľovi. V prípade sporu by ste mali byť schopní preukázať, že ste 
toto hlásenie odoslali. Na požiadanie zamestnávateľa sa musí predložiť lekárske potvrdenie o 
práceneschopnosti. Zahraničné lekárske potvrdenie musíte osobne predložiť v priebehu týždňa 
rakúskej zdravotnej poisťovni alebo zaslať poštou, v opačnom prípade nebudú vyplatené 
nemocenské dávky. 

 

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: Telefónne 

číslo 0732 656 381-0 

 

Kontakt: 

OÖ Landarbeiterkammer 

Scharitzerstraße 9 

4020 Linz 

Tel.: 0732 656 381-0 

 Fax: 0732 656 381-29 

e-mail:   office@lak-ooe.at 

https://www.lak-ooe.at/ 

Dohodnutie termínu 

 (v nemeckom alebo anglickom 

jazyku) nevyhnutné! 
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