
    

                                   
         RAKÚSKO 

 
   

Oficiálny názov Rakúska republika 
Rozloha 83 858 km2 Počet obyvateľov 8,2 mil. 
Hlavné mesto Viedeň Počet obyvateľov 1,6 mil. 
Štátne zriadenie Spolková republika Mena Euro 
Náboženstvo 80 % katolíkov, 5 % evanjelikov, 1,7 % moslimov, 10 % bez vyznania 
Úradné jazyky Nemecký jazyk 
Územné členenie Spolkové krajiny (Bundesländer) Dolné Rakúsko (hl. mesto St. Pölten), Štajersko (Graz), 

Tirolsko (Innsbruck), Horné Rakúsko (Linz), Korutánsko (Klagenfurt), Salzbursko 
(Salzburg), Burgenland (Eisenstadt), Vorarlbersko (Bregenz) a hlavné mesto Viedeň. Majú 
vlastnú ústavu, na čele krajinského hajtmana, spravuje ich krajinská vláda. 

Zákonodarná moc Dvojkomorový parlament 
(Spolkové zhromaždenie),  tvorený: 
www.austria.gv.at 

Národnou radou 
(183 poslancov) 
 
 

Spolkovou 
radou 
(64 
poslancov) 

Výkonná moc Spolková vláda 
Spolkového kancelára a ostatných ministrov 
menuje spolkový prezident, podliehajú však 
kontrole parlamentu. V rade ministrov platí 
princíp jednohlasnosti. Počet členov vlády nie je 
určený ústavou. Súčasná vláda má 12 ministrov a 
7 štátnych tajomníkov. 

Spolkový prezident Heinz 
Fischer (v máji 2004 
zvolený na 6 rokov) 

 

Súdna moc    
Ceny základných 
potravín 

chlieb od  2 – 4 Eur 
maslo: cca. 1 Euro 
mlieko: cca. 1 Euro 
minerálna voda: cca. 0,50 Eur 
káva: 2 Eur 

Cestovanie 
Všeobecné turistické 
stránky 

Nakoľko Rakúsko je naším susedným štátom, je pri cestovaní možnosť použiť každý 
dopravný prostriedok. Z centra Bratislavy je to  do centra Viedne je približne 60 km. 
Österreich Werbung, oficiálna rakúska agentúra pre cestovný ruch, vyčerpávajúce informácie 
aj s odkazom na ďalšie adresy nájdete na: www.austria.info 

Kultúra 
Rakúsko je krajina so starou kultúrou. Je krajinou tzv.  viedenskej školy (Joseph Haydn, 
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven). Skorý romantizmus reprezentuje Franz 
Schubert, vynikajúcimi osobnosťami 19. stor. boli Johannes Brahms, Anton Bruckner, 
Gustav Mahler. V tom čase rozkvital aj viedenský valčík a opereta. Vrcholnými 
predstaviteľmi boli napr. Johann Strauss, Karl Millöcker, Franz Suppé, v 20. stor. aj Franz 
Lehár. Svetoznámou osobnosťou tzv. druhej viedenskej školy bol Arnold Schönberg. 
Významnými predstaviteľmi rakúskeho maliarstva minulého storočia boli o.i. Oskar 
Kokoschka a Friedensreich Hundertwasser.  
K výrazným osobnostiam literatúry patrí aj Elfriede Jelinek, ktorej udelili v r. 2004 Nobelovu 
cenu za literatúru. 
V súčasnosti má svetovú povesť Viedenská štátna opera (viac na - www.wiener-
staatsoper.at).  Krajina žije aj bohatým koncertným životom. Novoročné koncerty 
Viedenských filharmonikov vo Veľkej sieni Viedenskej hudobnej spoločnosti prenáša 
rozhlas a televízia do mnohých krajín sveta. 

 



Už od 18. storočia zásluhou osvieteneckého cisára Františka Josefa II. sa začali verejnosti 
otvárať bohaté zbierky súkromných múzeí a galérií rakúskej šľachty. Vo Viedni je dnes asi 
125 často raritných muzeálnych expozícií, dokonca aj múzeum nevidomých, skla a zvonov, 
pálenky, ortopédie kopytníkov, kriminalistiky či pohrebníctva. 

 
Šport 
Dolné Rakúsko 
 
Pohodlná dostupnosť prevažne diaľničnou sieťou priťahuje na jednodňovú lyžovačku do 
Dolného Rakúska. Jednotlivé strediská Semmeringu chcú prilákať aj v nadchádzajúcej 
sezóne svojich skalných, ako aj nových lyžiarov. Pripravili pre nich rôzne atrakcie, ktoré 
majú presvedčiť, že lyžovačka na Semmeringu je po každej stránke zaujímavá. 
 
V Salzburskom športovom svete, Grosssarltale, Gasteine, Hochkönigskej zimnej ríši a 
štajerskom Schladmingu-Dachstein Tauerne môžu lyžiari v 25 strediskách s 860 km 
zjazdoviek a 270 lanovkami užívať výhody jedného spoločného skipasu. Ceny sú podľa 
dĺžky pobytu rôzne, lacnejšie v menej vyťaženom januári a koncom marca, keď Salzburčania 
avizujú tzv. lyžovanie v žiari slnka.  
 
Do lyžiarskeho programu krajiny sa intenzívnejšie zapája tiež metropola Salzburg. Po 
úspešných ski-shuttles, čiže autobusoch rozvážajúcich turistov z jednotlivých hotelov mesta 
do lyžiarskych stredísk na zvolenú jednodňovú lyžovačku so sprievodcom a samozrejme s 
možnosťou požičania celej lyžiarskej výstroje pre individuálnych hostí, pridávajú v tomto 
roku aj rovnakú možnosť pre skupiny. 
 
Ministerstvo zahraničných vecí SR: www.foreign.gov.sk  
Ministerstvo zahraničných vecí Rakúska: www.bmaa.gv.at  
Motoristické informácie, pomoc motoristom v núdzi: www.oamtc.at, ww.arboe.at - 
Informácie o Rakúskej republike: www.austria.at, www.austria.com - 
Turistický portál: http://www.austria/  
Stránka mesta Viedeň: www.wien.at 
Železnice Rakúskej republiky: www.oebb.at   
Základné informácie o Rakúsku: www.oesterreich.at 

Hlavná stránka na 
vyhľadávanie 
autobusových/vlakový
ch spojení 

Cesta tam:  
Autobusom: liniek spoločností SAD, ÖBB a Blaguss je denne vyše 10. Aj z viacerých 
slovenských miest sú spoje do Viedne i ďalších miest. Medzi Viedňou a Bratislavou môžu 
mať dopravcovia odlišné ceny. Známa je aj spoločnosť Eurolines, ktorá premáva z Bratislavy 
hl. autobusovej stanice priamo na letisko do Viedne. 
 
Vlakom:  denne vyše 10 spojov medzi Bratislavou a Viedňou, 4 spojenia Košice-Viedeň (cez 
Bratislavu a ďalšie cez Budapešť). Z Viedne sú prípoje do jednotlivých spolkových krajín. 
Bratislava má veľmi dobré a časté priame vlakové spojenie s Viedňou z Hlavnej stanice a zo 
stanice Petržalka. 
Pri cestách do Rakúska využite osobitnú mimoriadne nízku cenu spiatočných cestovných 
lístkov medzi vybranými destináciami na Slovensku a Viedňou. Dieťa a pes sú prepravované 
za polovičnú cenu. Platnosť spiatočného cestovného lístka podľa uvedenej osobitnej tarify je 
30 dní a cestu je možné realizovať cez hraničný prechod Kittsee aj Marchegg. 
 
Železnice Rakúskej republiky: www.oebb.at   
Autobusové spoje v okolí Viedne: www.vor.at 

Stránka 
železníc/vlakovej 
dopravy 

V Rakúsku je vyše 5800 km väčšinou elektrifikovaných tratí. Vlaky na najvýznamnejších 
tratiach jazdia v jedno, dvojhodinových intervaloch. Z Viedne do hlavných alpských stredísk 
premávajú aj autovlaky. Na Vorteilscard (Kartu výhod) sú rôzne individuálne, rodinné či 



skupinové zľavy. V horách jazdia aj motorové vlaky, veľa úzkokoľajok a nostalgických 
vláčikov. V krajine je takmer 3300 lanoviek, sedačkových výťahov a vlekov. Mnohé z nich 
siahajú do výšky 3000 metrov a vyššie. Časť prevádzkujú Rakúske železnice ÖBB.  
Web: www.oebb.at  
Stránka rakúskych železníc umožňuje vyhľadávať najrýchlejšie a najjednoduchšie vlakové 
spojenia, nielen vo vnútri krajiny, ale aj medzinárodne spojenia.  

Stránky autobusových 
prepravcov 

www.eurolines.sk  
Na tejto stránke v časti medzinárodné linky, nájdete spojenia medzi Bratislavou a Viedňou. 
Autobusy odchádzajú z hl. autobusovej stanice každú hodinu a je možné si on-line 
rezervovať lístky. Cena je cca. 10 EUR 
Cena lístkov je  1.50 € za jednu cestu.  
Cena 24 hod. lístka je 5 €.  

Letecké spoločnosti  Hlavným letiskom je dynamicky sa rozvíjajúce letisko Viedeň-Schwechat (v r. 2004 takmer 
15 mil. cestujúcich) s pravidelným spojením do vyše 140 miest všetkých kontinentov. 
Viedenské letisko využíva ročne aj približne 300 tis. cestujúcich z a do SR, najmä pri letoch 
do miest, kam sa z Bratislavy priamo nelieta. V ostatnom čase je na slovenskej strane snaha 
ponúknuť cestujúcim z Viedne a spádovej oblasti ako alternatívne (sekundárne) letisko aj 
Bratislavu a viedenské letisko i AUA sa v tom chce tiež angažovať.  
Web: www.aua.com . 
Austrian Airlines je rakúska letecká spoločnosť známa po celom svete. Do každej spolkovej 
krajiny s výnimkou Burgenlandu je z Viedne denne 3 až 5 letov. 

Najznámejšie letiská • Letisko Viedeň - www.viennaairport.com 
• Letisko Grazt - www.flughafen-graz.at 
• Letisko Klagenfurt - www.klagenfurt-airport.at 
• Letisko Salzburg - http://engl.salzburg-airport.com/  
• Letisko Altenrhein – http://www.stgallen-airport.ch/ 

 
 
Ostatné informácie 
k cestovaniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cesty a autostrády: Ciest je vyše 40 tis. km, spoplatnených autostrád vyše 2 tis. km. Mýto 
na autostrády a rýchlostné cesty sa platí celoročnými, dvojmesačnými alebo 10-dňovými 
nálepkami. Prípustná hranica alkoholu v krvi je 0,5 promile. Za dopravné priestupky sú tvrdé 
sankcie. Ak nemá cudzinec dosť peňazí na pokutu, môžu mu zadržať akýkoľvek cenný 
predmet, napr. autorádio, mobil atď. Vystavia doklad a po zaplatení pokuty predmet vrátia. 
Ak technický stav vozidla (vrátane ojazdených pneumatík) nezodpovedá rakúskym normám, 
môže polícia odobrať ŠPZ a technický preukaz. Pokuta za nesprávne parkovanie a 
odtiahnutie je cca 145 Eur. Pri odtiahnutí miestna polícia oznámi, kde auto je. Vodič aj 
spolujazdci musia byť pripútaní, ak sú nainštalované pásy, tak aj na zadnom sedadle. Deti do 
12 r. musia mať detské sedadlo. V zime na niektorých úsekoch treba snehové reťaze. V 
horských oblastiach je 100 požičovní reťazí. Pri nehode treba vyrozumieť políciu (tel. 133). 
Neoznámenie sa môže posudzovať ako pokus o útek. Medzi aktérmi sa odporúča spísať 
Unfallbericht (Správu o nehode). Pri nehode či poruche možno volať Automotoklub 
ÖAMTC (tel. 120) alebo združenie ARBÖ (tel. 123). 
 
Doprava v hlavnom meste Viedni: 
Viedeň disponuje širokou a kvalitnou sietou MHD s dobrým vzájomným prepojením metra 
(U-Bahn), rýchlodráhy (S-Bahn), električky, autobusov a TAXI. Cena hodinového 
prestupného lístka na MHD vo Viedni stojí 1,50 €, 24- hodinový lístok stojí 4,50 €. 
Doprava medzi Viedňou a letiskom Schwechat - autobusová a vlaková doprava, TAXI (cca 
1/2 hod.). 
Mapa Viedne a sieť dopravných prostriedkov je prístupná na www.wien.at . 
 
Informácie pre motoristov: 
Najvyššie povolené rýchlosti: obec – 50 km/h 
mimo obce – 100 km/h 
diaľnica – 130 km/h 
Bezpečnostné vesty: od 1.5.2005 patria v Rakúsku k povinnej výbave motorového vozidla. 



 Zákon predpisuje: 
povinnosť mať bezpečnostnú vestu signálnej žltej, červenej alebo oranžovej farby len pre 
vodiča, odporúča sa však mať v aute vesty pre všetkých cestujúcich. Vodič je povinný použiť 
vestu pri inštalácii výstražného trojuholníka na ceste mimo obce a pri každom opustení 
vozidla pri zastavení na diaľnici, vrátane krajnice. Za nepoužitie, popr. absenciu 
bezpečnostnej vesty hrozí pokuta 14 €. 
 
Taxi služby 
Taxíky vo väčších mestách musia mať vo výbave úradne ociachovaný taxameter (základný 
poplatok vo Viedni € 2,50- vo dne a € 2,60 v noci). Tarifa sa vypočítava jednak podľa 
odjazdených kilometrov ale i podľa dĺžky trvania jazdy. Vo Viedni sa za batožinu neplatí 
žiadny príplatok. Pri cestách z Viedne na letisko (žiadajte prosím už pri objednávke 
„letiskový taxík -"Flughafentaxi" -) sa k cene pripláca cca € 10,- za spiatočnú jazdu. 
Lodná doprava: Od jari do jesene plávajú medzi Viedňou, Bratislavou a Budapešťou denne 
maďarské a v niektorých dňoch aj slovenské rýchlolode. Viedeň, Melk a niekoľko ďalších 
miest sú prístavmi pre diaľkové výletné lode, ktoré plávajú z Nemecka až po ústie Dunaja. 

 
 

 

Ubytovanie 
Lacné ubytovanie pre 
študentov/mladých 
ľudí 

Študenti majú pri ubytovávaní zľavu. Jedná noc stojí v priemere od 15  do 25 Eur, 
v závislosti od toho, či ide o Viedeň ako hlavné mesto, alebo nie.  
Skvelá stránka na vyhľadanie si ubytovania pre študentov, na krátkodobý alebo dlhodobý 
pobyt: www.casaswap.com 
http://www.hostelsclub.com/country-en-4.html 
http://www.hostelworld.com/countries/austriahostels.html 
www.gtahotels.com  
www.strawberryhostels.com/ 

Turistické 
ubytovne/campy 

Mládežnické ubytovne a campy vo Viedni http://www.info.wien.at/ . 
Kemping:  
http://www.campsite.at/Service_En/camping_start.htm 
www.campingo.com/austria-camping.htm http://www.austria.info  

Stránky na 
vyhľadávanie 
ubytovania 

http://www.hostelworld.com/countries/austriahostels. 

Ostatné informácie 
k ubytovaniu 

Vyhľadanie bytu v Insbrucku. Na tejto stránke nájdete veľké množstvo ponúk bytov na 
podnájom. http://oehwww.uibk.ac.at/services/wohn/index.phtml 

Priemerná cena za 
jednu noc 
v hosteloch/hoteloch 

Cena v hosteloch sa pohybuje od 15 EUR, závisí to od umiestnenia hostelu a typu izby. Ceny 
v hoteloch sú min. od 40 EUR/noc. 

Iné informácie  Najlepšie je kontaktovať  Informačné centrum mladých JUGENDINFO – 
www.jugendinfo.cc , kde ti ochotne poskytnú akékoľvek informácie o ubytovaní, štúdiu, 
práci a pod. 

Práca 
Všeobecné info Rakúsko zaviedlo sedemročné prechodné obdobie, počas ktorého obmedzí prístup 

pracovníkov z nových členských krajín EÚ na svoj pracovný trh. Znamená to, že občania SR 
môžu síce v Rakúsku pracovať, ale len na základe pracovného povolenia. Táto situácia sa 
nezmenila ani po 1. máji 2006, kedy krajiny EÚ prehodnocovali prijaté opatrenia na ochranu 
svojho pracovného trhu. Rakúsko potvrdilo rozhodnutie pokračovať v sedemročnom 
prechodnom období a obmedzenia bude uplatňovať najmenej ďalšie tri roky  

Výška minimálnej 
mzdy 

Minimálna mzda neexistuje, rieši sa pomocou kolektívnych zmlúv. 



Stránky úradov práce Prácu si môžete hľadať priamo na internetovej stránke verejnoprávnej služby trhu práce 
Arbeitsmarktservice – AMS - www.ams.or.at. Na stránke AMS existuje on-line ponuka 
voľných pracovných miest v celom Rakúsku. 

Kontakt na AMS: 

Arbeitsmarktservice Österreich 
Treustraße 35-43 
1200 Wien  
Telefon: +43 1 33178-0 
Telefax: +43 1 33178-121 
 

Bezirkshauptmannschaft – adresy Okresných úradov nájdete na stránke: 
http://link.help.gv.at/besucher/db/ 

Portály na 
vyhľadávanie práce 
v krajine 

Informačný portál o práci a pracovných podmienkach nájdete na: www.eures.sk  
Linky na vyhľadávanie pracovných ponúk:           
www.aekwien.at            
www.eurojobs.at 
www.hogast.at         
www.jobfinder.at           
www.jobpilot.at   
www.jobsearch.at   
www.personal.at             
www.jobboerse.at 
www.jobnews.at  
www.personalberatung.at   
www.job-direct.co.at 
www.jobticket.at    
www.jobbox.at 
www.jobcenter.at 
www.stepstone.at  

www.jobinaustria.at        

Práca v turistike:                                                                                                               
www.oscars.at/ 

www.rollingpin.at   
 
V hoteloch:                                                                                                                                
www.hotel-career.at/ 

V službách:                                                                                                                   
www.adecco.at 

www.manpower.at   
www.takeit.co.at 

Vyhľadávanie brigád, 
sezónnych prác, au-
pair agentúry 

Práce pre študentov univerzít 
Viedenská Univerzita: http://oeh.jobfinder.at/ 

Univerzita v  Innsbruck: http://oehwww.uibk.ac.at ,www.jobuniverse.at  

Au-pair agentúra s dlhoročnými skúsenosťami: 
www.au-pair4you.at - web stránka je v nemeckom a taktiež v anglickom jazyk 

Informácie 
o pracovných 
podmienkach 

Ak si nájdete zamestnanie, váš budúci zamestnávateľ musí požiadať o povolenie na 
zamestnanie (Beschäftigungsbewilligung) na príslušnom regionálnom AMS. Povolenia sú 
vydávané len za určitých podmienok s ohľadom na nedostatok domácej pracovnej sily na 
obsadzovanú pozíciu a dodržania rakúskych mzdových a pracovných podmienok. Povolenie 



sa vydáva väčšinou na dobu určitú, najviac však na 1 rok. 

 

Krok č. 1 – hľadanie práce  
Bez aspoň priemernej znalosti nemeckého jazyka nemáte v Rakúsku šancu získať 
zamestnanie ani len ako pomocná sila v oblasti lesníctva, poľnohospodárstva a gastronómii. 
Musíte si uvedomiť, že rakúska vláda veľmi prísne každoročne stanovuje kvótu na prijatie 
cudzincov na svoj trh práce a prehodnocuje obsadenosť jednotlivých miest. Rakúski 
zamestnávatelia hľadajú kľúčových zamestnancov na vysokej odbornej úrovni, teda máte 
oveľa väčšiu šancu ak ste vysokokvalifikovaná pracovná sila a ovládate nemecký jazyk 
aspoň na úrovni . Zamestnanie si môžete hľadať pomocou portálu http://www.eures.sk/, kde 
sa nachádzajú voľné pracovné pozície, ako aj priamo na internetovej stránke verejnoprávnej 
služby trhu práce (Arbeitsmarktservice – AMS). Na stránke AMS existuje on.line ponuka 
voľných pracovných miest v celom Rakúsku. Tiež je dobré obrátiť sa na súkromné 
personálne agentúry. Hľadať prácu môžete aj osobne priamo u zamestnávateľov napríklad na 
základe inzerátov v dennej tlači.  
V poslednom čase uprednostňujú rakúski zamestnávatelia priame ponuky od uchádzačov o 
zamestnanie. Ak nájdete voľnú pracovnú pozíciu a zaujme vás, vaša žiadosť o prijatie do 
zamestnania musí obsahovať:  

• formálnu žiadosť o prijatie do pracovného pomeru v nemeckom jazyku, pokiaľ si 
zamestnávateľ nestanovil iné jazykové podmienky  

• resumé = profesijný životopis  
• potvrdenia o dosiahnutom vzdelaní, vykonaných skúškach, absolvovaných kurzoch 

oficiálne preložené do nemčiny  
• farebnú fotografiu pasového formátu  

Kontakt na AMS:  
Arbeitsmarktservice Österreich 
Treustraße 35-43 
1200 Wien  
Telefon: +43 1 33178-0 
Telefax: +43 1 33178-121 
http://jobroom.ams.or.at/entry/nn_as_start.htm 

Krok č. 2 – zamestnávateľ žiada pracovné povolenie  
Ak si nájdete zamestnanie, váš budúci zamestnávateľ musí požiadať o povolenie na 
zamestnanie (Beschäftigungsbewilligung) na príslušnom regionálnom AMS Povolenia sú 
vydávané len za určitých podmienok s ohľadom na nedostatok domácej pracovnej sily na 
obsadzovanú pozíciu a dodržania rakúskych mzdových a pracovných podmienok. Povolenie 
sa vydáva väčšinou na dobu určitú, najviac však na 1 rok.  

Krok č. 3 – pracovná zmluva a Dienstzettel 
Po získaní pracovného povolenia od AMS uzatvorí s vami váš zamestnávateľ písomne 
pracovnú zmluvu. Zmluvy nie sú typizované, ale musia obsahovať všetky štandardné údaje 
ako pracovnú náplň, mzdu etc. Zamestnávateľ vám vystaví písomné vysvetlenie základných 
práv a povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru, ktoré sa nazýva Dienstzettel a slúži 
ako doklad o zamestnaní. 

Krok č. 4 – sociálna poisťovňa a Krankenschein 
Do sociálnej poisťovne vás prihlási zamestnávateľ a ten vám z vášho platu odvádza povinné 
dávky.  
V Rakúsku je povinné poistenie cez fond nemocenského poistenia, čo je obdoba našich 
zdravotných poisťovní. Do fondu vás prihlási zamestnávateľ a takisto vám odvody stŕha 
priamo z hrubej mzdy. Pri každej návšteve lekára sa musíte preukázať dokladom o 
príspevkoch do fondu, ktorý vám vytaví zamestnávateľ a nazýva sa Krankenschein a 
zaplatíte zaň jednorázovo sumu 3,63 euro. Na základe toho lekár pošle účet za vaše 



vyšetrenie, ošetrenie, prípadnú hospitalizáciu priamo do fondu nemocenského poistenia. 

Krok č. 5 – prihlásenie na pobyt 
Po príchode do Rakúska sa musíte do 3 dní prihlásiť na pobyt na prihlasovacej službe 
(Meldeservis) príslušných obecných úradov (Gemeindeamt) alebo ak budete žiť vo Viedni, 
tak na prihlasovacej službe na Magistrátnych obvodných úradoch (Magistratisches 
Bezirksamt). Musíte vyplniť prihlasovací lístok (Meldezettel), ktorý je k dispozícii na 
prihlasovacích úradoch, v trafikách alebo na týchto adresách, odkiaľ je možné si ich stiahnuť 
alebo priamo on-line vyplniť: http://wien.at/ma62/meldeservice/download/meldezettel.pdf, 
http://wien.at/ma62/meldeservice/download/meldezettel.rtf. 
Mzda sa vypláca 14-krát do roka, ide o 12 riadnych platov a dovolenková a vianočná prémia. 
Pracovný čas je 40 hodín týždenne, 8 hodín denne. 
Nárok na dovolenku je od 25 do 30 dní v kalendárnom roku, po 25 rokoch pracovného 
pomeru získate nárok na 36 pracovných dní platenej dovolenky. 

Užitočné rady 

Ak zostanete bývať v Rakúsku a priveziete si so sebou osobné auto, musíte sa prihlásiť 
príslušnému úradu technickej kontroly vozidla. Váš automobil musí podstúpiť technickú 
kontrolu stavu vozidla a následne vám vystavia doklad o vykonanej kontrole  

-slovenský vodičský preukaz platí aj v Rakúsku, avšak do šiestich týždňov musíte nahlásiť 
buď úradu federálnej polície alebo úradu pre motorové vozidlá alebo príslušnému okresnému 
administratívnemu úradu zmenu vašej adresy. Postačí na to list a za tento úkon sa nevyžaduje 
poplatok. 

-prenájom menších bytov či apartmánov je finančne náročnejší ako prenájom 
veľkometrážnych bytov. V priemere sa cena nájmu pohybuje okolo 7,27 Eur za meter 
štvorcový + prevádzkové náklady bytu, teda elektrina, plyn, voda.  
 

Veľmi užitočná adresa, kde v slovenskom jazyku nájdete všetky podrobnosti týkajúce sa 
práce, pobytu a ostatných úradných úkonov - http://help.gv.at/  

Ďalšie informácie čo sa týka pracovného povolenia a povolenia na pobyt nájdete na: 
http://www.embassyaustria.sk/ . 

Možnosti pre 
podnikateľov/začínajú
cich podnikateľov 

Požiadavky na založenie podniku 

Pred začiatkom podnikania musí byť špecifikovaný predmet činnosti. Konkrétne činnosti sú 
upravené v „Gewerbeordnung“ (Živnostenský zákon), rovnako sú v ňom obsiahnuté aj 
zásady ktoré musí žiadateľ spĺňať pre danú oblasť podnikania. 

Podľa tohoto právneho rámca sa rozlišujú tri typy činností.   

Bližšie informácie o podmienkach živnostenského podnikania v Rakúsku získate na                
živnostenských úradoch (Gewerveamt), ktoré sa nachádzajú na jednotlivých                   
okresných úradoch v Rakúsku).  

Kontaktné miesta:  

Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit 
Abteilung I/9 
Stubenring 1 
A – 1011 Wien 
Tel: 4301 718 00 – 58 26 
Web:http://www.bmwa.gv.at/BMWA/default.htm 
 



AMS Österreich, Bundesgeschäftsstelle  
Treustraße 35-43  
A-1200 Wien 
Tel.: 00431/33178  

email:ams.oesterreich@001.ams.or.at  

Web: www.ams.or.at  

Ministerstvo hospodárstva a práce Rakúska: www.bmwa.gv.at, email: post@II7.bmwa.gv.at . 

Servis pre začínajúcich podnikateľov poskytuje Rakúska hospodárska komora: 
Tel.: +43 1 50105-3028, Fax: +43 1 50105-253 

Štúdium 
Vysokoškolské 
štúdium 

Vysokoškolské vzdelanie v Rakúsku poskytujú univerzity (Universitäten), umelecké vysoké 
školy (Kunsthochschulen), vysoké odborné školy (Fachhochschulen) a pedagogické 
akadémie (Pädagogische Akademien). 

Web  sprievodca Rakuskymi univerzitami:  http://www.studyguide.at      

 Najvýznamnejšie univerzity 
1. Viedenská univerzita  
2. Technická univerzita Graz (spolková krajina Štajersko) 
3. Innsbrucká univerzita (spolková krajina Tirolsko) 

Stránky škôl Univerzita Viedeň - www.univie.ac.at    
Univerzita Graz  - www.kfunigraz.ac.at  
Univerzita Innsbruck - www.uibk.ac.at  
Univerzita Salzburg  - www.sbg.ac.at  
Technická Univerzita Viedeň - www.tuwien.ac.at   
Technická Univerzita Graz - www.tugraz.at    

Štipendiá, granty pre 
študentov 

Všetky informácie o možnosti získania štipendia v Rakúsku získate na -  
www.stipendium.at  

Bližšie informácie o podávaní žiadostí o štipendiá získate na internetovej adrese 
www.oead.ac.at alebo www.grants.at.  
Prihlášky sa podávajú na formulároch „Bewerbung um ein Stipendium für Österreich“.  
Podrobné informácie získate v Slovenskej akademickej informačnej agentúre (SAIA) v 
Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove a Žiline (pondelky sú voľné), na 
www.saia.sk  a na www.bmbwk.gv.at , stránke rakúskeho ministerstva školstva.  

Študenti zo SR môžu získať štipendiá až do výšky 900 Eur mesačne; mesačné životné 
náklady sa odhadujú na asi 800 Eur. Štipendiá (i príspevky na učebnice) poskytuje 
ministerstvo, dajú sa získať aj v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko, stredoeurópskeho 
výmenného programu CEEPUS. Podrobnejšie na www.grants.at , www.oead.ac.at , 
www.saia.sk  a www.ceepus.org/ceepus 

Letné školy Množstvo odlišných letných aktivít, jazykových kurzov pre mladých, môžete nájsť na 
webovej stránke rakúskeho informačného centra:  
http://www.infoeck.at/wheretogo/hotnew/ 
Workcamps: www.sci.or.at  , www.bauorden.at  
Letná škola umenia: 
http://www.summeracademy.at/en/index.php_ 

Jazykové kurzy Jazykové kurzy 
 http://www.campus-austria.at/campus/frontend.php?lang=en 

Ostatné informácie ku 
štúdiu 

Ministerstvo školstva Rakúska - www.bmbwk.gv.at  
Rakúsky akademický portál - www.portal.ac.at 
Rakúska výmenná služba- www.oead.ac.at 
Prehľad existujúcich štipendií, ktoré môžu získať v Rakúsku zahraniční študenti: 



www.grants.at . 
Zoznam vysokých škôl a umeleckých vysokých škôl v Rakúsku, možnosť vyhľadávať podľa 
odborov: www.wegweiser.ac.at . 
Veľvyslanectvo Rakúskej Republiky v SR: www.embassyaustria.sk . 
Zoznam súkromných vysokých škôl: www.akkreditierungsrat.at . 
Pomocník pri vybavovaní náležitostí na pobyt a prácu v Rakúsku (bývanie, pobyt, 
prihlásenie, sobáš a pod.: www.help.gv.at . 
Národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov: 
www.researchinaustria.info/ . 

Mesačné náklady študenta v Rakúsku:  
- ubytovanie zhruba 300 Eur  
- strava minimálne 220 Eur  
- učebnice, skriptá, kultúra 255 Eur  
- povinný príspevok do študentskej organizácie 14,50 Eur za semester 
- poistenie 20 Eur 

Agentúra pre medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní: http://www.oead.ac.at/ . 
Slovenské 
veľvyslanectvo 
v krajine 

Veľvyslanectvo SR v Rakúsku: 
Botschaft der Slowakischen Republik, Armbrustergasse 24, A-1190 Wien 
Tel.: 0043 1 318 90 55 200 
Fax.: 0043 1 318 90 55 208 
E-mail: zuwien@aon.at slovakembassy@vienna.mfa.sk 

Veľvyslanectvo 
krajiny na Slovensku 

Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v SR 
Ventúrska 10, 811 01 Bratislava 1 
Tel.: 00421 2 5443 2985 
Fax: 00421 2 5443 2486 
E-mail: pressburg-ob@bmaa.gv.at 
Web: www.embassyaustria.sk 

Internetové adresy 
bánk v krajine 

Bank Austria Creditanstalt - www.ba-ca.at 
BKS Bank - www.bks.at 
BAWAG - www.bawag.at 
Erste Bank - www.sparkasse.at 
Deniz Bank - www.denizbank.at 
OberBank -  www.oberbank.at 
Volksbank - www.wb.at 

Ďalšie informácie: Dôležité telefónne čísla:  
Tiesňové volanie 112 
Polícia 133 
Požiarnici 122 
Záchr. lekár.služba 144 
Lekárska pohotovost 141 
Lekárenská služba 1550 
Informácie o telefónnych číslach 118877  
Zdravotná starostlivosť: Úroveň zdravotnej starostlivosti v Rakúsku je na európskej úrovni, 
dostupnosť bežného zdravotného ošetrenia i odborných lekárskych výkonov vrátane prvej 
pomoci je veľmi dobrá 
Dovolenkujúcim v Rakúsku sa odporúča uzavrieť aj komerčné poistenie liečebných nákladov 
so širším krytím poistných udalostí. 
Pri cestách do členských krajín EÚ a teda aj do Rakúska je od 01.01.2006 potrebné mať 
preukaz zdravotného poistenca, ktorý nahrádza dosiaľ používaný formulár E 111. O preukaz 
treba požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu s časovým predstihom, nakoľko jeho 
vybavovanie trvá 30 dní. 

 


