
 

   
 

Letná dovolenka 
v Rakúsku 
ZOSTAŇTE ZDRAVÍ AJ V LETE 2021  
Prehľad opatrení na ochranu pred koronavírusom v Rakúsku. Ďalšie 
informácie nájdete na: www.austria.info/sk/prakticka-prirucka 

 

GASTRONÓMIA VEREJNÉ DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY A LANOVKY  
• registrácia hostí  

• vstupný test (potvrdenie o testovaní, očkovaní alebo 
prekonaní ochorenia) 

• nosenie masky FFP2 okrem miesta na sedenie 

• v interiéri môže byť pri jednom stole maximálne 8 dospelých 
plus deti, v exteriéri maximálne 16 dospelých plus deti 

• záverečná o 24:00 hod  
 

UBYTOVACIE ZARIADENIA 
• registrácia hostí  

• vstupný test (potvrdenie o testovaní, očkovaní alebo 
prekonaní ochorenia) 

• nosenie masky FFP2 vo všetkých všeobecne prístupných 
priestoroch 

• pre hotelovú gastronómiu platia tie isté pravidlá ako pre 
ostatné gastronomické prevádzky 

• pre využívanie hotelových služieb je potrebný platný vstupný 
test  

 

REKREÁCIA A ŠPORT 
• registrácia hostí v interiéri, napr. na kúpaliskách, 

v termálnych kúpeľoch, fitnes štúdiách... 

• vstupný test pre aktivity v interiéri, v prípade kontaktného 
a skupinového športu aj v exteriéri 

• nosenie masky FFP2 vo všetkých všeobecne prístupných 
priestoroch okrem priestorov s vysokou vlhkosťou  

• pri výkone športu nie je povinné nosiť masku  

• ukončenie aktivít o 24:00 hod 

• nosenie masky v autobuse, vo vlaku a v lanovke 
vrátane železničnej stanice a nástupíšť  

• kapacita uzatvorených kabínkových lanoviek je obmedzená na 75 %  

 

KULTÚRA A PODUJATIA 
• registrácia hostí  

• vstupný test (potvrdenie o testovaní, očkovaní alebo prekonaní ochorenia) 

• povinné nosenie FFP2 masky v interiéri aj na mieste na sedenie 

• nosenie masky nie je povinné v exteriéri 

• registrácia hostí a vstupný test nie sú potrebné v múzeách 

• podujatia s prideleným miestom na sedenie: v exteriéri maximálne 
3 000 osôb a v interiéri maximálne 1 500 osôb  

• podujatia bez pridelených miest na sedenie: maximálne 50 osôb, bez občerstvenia 

• koniec podujatia o 24:00 hod 

  
 Údaje platné k 10. júnu 2021 

 

 

AKO FUNGUJÚ VSTUPNÉ TESTY?  

V rámci takzvaných vstupných testov sa uznáva aktuálny negatívny test, doklad 
o očkovaní alebo prekonanej infekcii. 
 

TEST: PCR testy platia 72 hodín, antigénové testy 48 hodín, kontrolované samotesty 
24 hodín a testy vykonané priamo na mieste oprávňujú iba na jednorazové využitie 
príslušnej služby. 

OČKOVANIE: platnosť začína 22 dní po prvom dielčom očkovaní a trvá maximálne 3 
mesiace, po druhom očkovaní je platnosť vakcinácie 9 mesiacov od prvého 
očkovania. 

DOKLAD O PREKONANÍ INFEKCIE: platí 6 mesiacov po ochorení. 

 

  

Od 10. júna 
prichádza k 

nasledovnému 
uvoľneniu 
opatrení 

https://www.austria.info/sk/sluzby-fakty/prakticka-prirucka

