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Що дає ВНЖ в Словакії?

Для багатьох українців [1] можливість проживання та роботи в Європейському
Союзі завжди була і залишається актуальною. ВНЖ в Словакії [2] – це
можливість отримання роботи в Словакії та проживання в економічно
розвиненій і стабільній країні для наших співгромадян. Словакія, як країна
обрана вами для роботи та проживання, виправдає всі ваші очікування.
ВНЖ в Словакії, на сьогоднішній день, затребуване з багатьох причин. ВНЖ це, перш за все документ, що засвідчує особу громадянина іншої країни (тобто
фактично мова йде про людину що не має громадянства Словакії), що
підтверджує право проживання в Словакії. Тому, маючи ВНЖ, Ви з легкістю
знайдете роботу в Словакії. Вид на проживання Словакії дає право не тільки
на проживання та роботу в Словакії, а й на вільний виїзд і в'їзд протягом його
терміну дії, звільняючи, таким чином, від необхідності отримання в'їзної візи.
Після закінчення п'ятирічного терміну проживання в Словакії, маючи вид на
проживання, ви можете претендувати на постійне місце проживання, а далі
на громадянство.
Вид на проживання, або як частіше його називають, ВНЖ в Словакії, дає
величезну кількість привілеїв і перспективних напрямків. Ось деякі з них:

Ви отримаєте можливість влаштуватися на роботу в Словакії [3] на
закладі ВНЖ і офіційно отримувати заробітну плату. При цьому Ваш
дохід істотно виросте: «легальні» співробітники отримують набагато
більше, ніж громадяни без ВНЖ.
Туризм в усі країни Шенген зони без обмежень і без допомоги
туристичних агентств. Оточена з усіх боків горами і озерами,
прикрашена великою кількістю замків - країна справляє враження
казкового королівства. Найчистіше гірське повітря і сніжні вершини
роблять Словаччину привабливою для гірськолижного туризму.
Термальні озера і аквапарки приваблюють любителів водних
атракціонів. Багата історія та архітектура замків (деякі навіть мають
власних привидів) тягне любителів доторкнутися до історії. Ті, хто
Сторінка 1 з 3

Що дає ВНЖ в Словакії?
Published on Робота в Словаччині для українців. Працевлаштування в ЄС
(https://www.robota-slovakia.com)
одного разу побував тут закохуються в цю країну назавжди.
Бізнес на території Європейського Союзу з найменшими на сьогодні в
Європі податками і максимальною кількістю потенційних партнерів, з
населенням, у якого величезний споживчий та купівельний потенціал.
Можливість отримати якісну й затребувану вищу освіту безкоштовно.
По закінченню всього одного року в статусі ВНЖ придбати житло за
дуже низькими відсотками іпотечного кредитування.
Перебуваючи в статусі ВНЖ, по закінченню 5 років, ви переходите в статус
людини має постійне місце проживання в Словакії (ПМП). Новий статус
відкриває нові перспективи, зокрема й для пошуку легального
працевлаштування і роботи в Словакії [4]. А по закінченню ще трьох років ви
можете стати повноправним громадянином Європейського Союзу.
Жити в Словакії комфортно і спокійно. В силу спорідненості словацької і
української мов, мовного бар'єру як такого немає. Тому це ще один плюс чому
варто шукати роботу серед наших вакансій в Словакії [5]. Мову швидко
освоюють дорослі. Діти освоюють ще швидше. Викладацький склад завжди
дуже привітний і допомагає новачкам в освоєнні мови. Для більш спокійного і
безпроблемного вивчення мови існують різні курси з вивчення мови. Їх досить
багато, ви зможете вибрати ті, які вам максимально підходять. Є навіть
абсолютно безкоштовні курси словацького мови, які стануть Вам в нагоді,
якщо Ви плануєте виїхати на роботу до Словакії.
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