
Nové požiadavky na vstup pre dochádzajúcich 

 

Nové pravidlá pre dochádzajúcich budú platiť od 10. februára. 

Pravidelný vstup najmenej raz za mesiac sa považuje za dopravu dochádzajúcich! 

 

Musia byť pri sebe tieto dokumenty: 

• Potvrdenie dochádzania (ak nie je k dispozícii, vyžiadajte si ho od nás na adrese 

anmeldung@hogo.cc) 

• Negatívny výsledok testu Corona a lekárske osvedčenie (iba ak test nebol vykonaný v Rakúsku) 

• Potvrdenie o zaslaní formulára pred cestou pred odbavením 

• Ak je k dispozícii, registračný formulár pre Rakúsko 

  

Týždenné povinné testovanie 

Pri vstupe musíte mať pri sebe negatívny výsledok koronového testu, ktorý nesmie byť starší ako 

sedem dní. Ak sa požadovaný test nevykonal v Rakúsku, musí byť potvrdený lekárskym potvrdením. 

Šablóna lekárskeho osvedčenia: https://newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9-

ed0c0cc8e1a4/ii_563_2020_anlage_c.pdf 

 

V prípade výsledku testu vydaného v Rakúsku nie je potrebné mať pri sebe lekárske potvrdenie. Tu 

môžete využiť bezplatné ponuky testov, dôrazne však odporúčame dohodnúť si stretnutie vopred: 

Zoznam bezplatných testovacích miest: 

https://www.apothekerkammer.at/fileadmin/Kommunikation/Gratis-Antigentests_Apotheken.pdf 

 

Výsledok testu majte, prosím, vždy pri sebe aj po prekročení hranice; musí byť uvedený aj pri 

riadení premávky. 

Jednoduché potvrdenie pomocou SMS nestačí, musí sa dať zobraziť aspoň ako dokument PDF, na 

ktorom sú viditeľné nasledujúce údaje: 

1. Meno a priezvisko testovanej osoby, 

2. dátum narodenia, 

3. dátum a čas odberu vzoriek, 

4. Výsledok skúšky 

5. Podpis osoby vykonávajúcej skúšku a pečiatka inštitúcie vykonávajúcej skúšku alebo čiarový alebo 

QR kód. 
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Registrácia pred vstupom do Rakúska: 

Online registrácia musí byť vykonaná pred vstupom (formulár pred vycestovaním PRE-TRAVEL-

CLEARANCE-FORMULAR). 

Odkaz na formulár na predcestné odbavenie: https://entry.ptc.gv.at/ 

 

Registrácia musí prebiehať pri každej zmene údajov. Ak nedôjde k nijakej zmene, je potrebné vykonať 

novú registráciu po 7 dňoch. 

Po online registrácii dostanete potvrdenie o prenose. Toto musí byť predložené pri hraničných 

kontrolách! 

 

Ak online registrácia nie je možná, nové formuláre (príloha E alebo príloha F) si môžete vo 

výnimočných prípadoch vziať so sebou. 

Príloha E: https://newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9-ed0c0cc8e1a4/anlage_e.pdf 

Príloha F: https://newsletter.wko.at/Media/bfaec0b0-07e8-4a9c-9ab9-ed0c0cc8e1a4/anlage_f.pdf 

 

Pomoc na vyplnenie formulára na predcestovné: 

Zaškrtnite v hornom bode: 

 

 

Potvrďte zaznamenaný výsledok skúšky: 

 

 

Ďalej sú vyžadované informácie o osobe, mieste pobytu v Rakúsku (ak nie sú k dispozícii, miesto 

pobytu, napr. Adresa zamestnávateľa) a cestovné údaje. 
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Preklad bodov: 

  

Angaben zur Person Osobné informácie 

Name Priezvisko 

Vorname Krstné meno 

Geburtsdatum Dátum narodenia 

Österreichische Staatsbürgerschaft Rakúske občianstvo 

E-Mail-Adresse Emailová adresa 

Telefonnummer Telefónne číslo 

 

Wohnsitz bzw. Aufenthaltsadresse in 
Österreich (Unterkunft) 

Bydlisko alebo adresa bydliska v Rakúsku 
(ubytovanie) 

Straße  Ulica 

Hausnummer číslo domu 

Stiege, Türnummer Schody, číslo dverí 

Postleitzahl (Ort Auswählen) PSČ (Vyberte mesto) 

 

Reisedetails Podrobnosti cesty 

Staat der Ausreise (Heimatland) Štát odoslania (domovská krajina) 

Datum der Einreise nach Österreich Dátum vstupu do Rakúska 

Transportmittel (Auto) Dopravný prostriedok (auto) 

KFZ-Kennzeichen bzw. Flug-/Schiff-/Zug-
/Busnummer 

Registračné číslo vozidla alebo číslo letu / lode / 
vlaku / autobusu 

Datum der Ausreise nach Österreich Dátum odchodu do Rakúska 

Aufenthalt der letzten zehn Tage Zdrzanie v  posledných desatich dnoch 

 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kedykoľvek kontaktovať svoj tím. 

 


