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Імміграція до Словаччини - що потрібно знати
про країну

Плюси імміграції до Словаччини [1]
Низькі витрати на життя, ніяких проблем з адаптацією, чудова природа і
зручне розташування - основні плюси життя в цій країні. Словаччина - красива
європейська слов'янська країна, яка в рекламних матеріалах іменує себе Little
Big Country - "маленька велика країна". Дійсно, в Словаччині, незважаючи на
малі її розміри, є все: і гори, і ріки, і печери, і неймовірна кількість стародавніх
замків, і безліч діалектів, народностей і звичаїв. Давайте ближче подивимося
на основні плюси життя у Словаччині.

Прекрасна природа і клімат
Словаччину відрізняє приємний континентальний клімат: рання весна,
спекотне літо, мальовнича осінь і сніжна зима. На заході країни зима дуже
м'яка, сніг може не випасти взагалі або випасти тільки на пару тижнів. Проте
ніхто не заважає вам у вихідний день відправитися на один з найдешевших
гірськолижних курортів в східній частині країни, в Татри. Якщо дозволяє
бюджет - у вас під боком знаходиться Австрія з її знаменитими лижними
курортами. Природа Словаччини - це її гордість. Перше, що спадає на думку,
говорячи про Словаччину - це величні Татри.
Але крім них, є тут і красиві листяні ліси, і гірські озера, і ріки, і термальні та
мінеральні джерела - ще одна візитна картка Словаччини. Мало не на
кожному пагорбі височить древній замок - їх у Словаччині близько двохсот.
Багато замків було відреставровано, і зараз вони працюють в якості музеїв.
Інші залишаються в стані руїн, що виглядає не менш мальовничо. Недарма
місцеві жителі дуже люблять прогулянки і турпоходи в гори, ліси, походи з
наметами, поїздки по рідній країні, збір ягід та грибів, купання в джерелах і
аквапарках. Вони віддають перевагу активному відпочинку на природі перед
будь-яким іншим. У Татрах до ваших послуг - туристичні маршрути будь-якого
рівня складності. Ціни на активний відпочинок дуже низькі.
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Менталітет місцевих жителів

Ще одна відома особливість словаків - вони в більшості своїй нейтрально
ставляться до українців [2], та й взагалі особисті стосунки серед словаків
стоять вище політики, національних відмінностей і мовних бар'єрів.
Менталітет цього народу схожий з нашим. Вони привітні, сімейні,
господарські, але можуть бути з хитринкою.

Схожа мова
На розмовному рівні ви легко зможете освоїти словацьку мову "на слух", без
підручників. Щоб навчитися грамотно писати, доведеться зайнятися
граматикою серйозніше. Особливо це стане в нагоді вам, якщо по роботі вам
належить вести ділову переписку. Словаки вкрай люблять бюрократичні
звороти мови, вони дуже формально підходять до написання самого
звичайного внутрішнього документа або ділового листа і використовують
витіюваті формулювання.

Робота в Словаччині [3] для кваліфікованих фахівців
У той час як корінні словаки скаржаться на безробіття і низькі зарплати,
вакансії для українців [4] в Братиславі та Кошице залишаються незаповненими
місяцями. Такі компанії, як Henkel, Dell, PwC, HP, Amazon, Lenovo, Siemens і
безліч інших мають свої офіси в Словаччині і регулярно шукають співробітників
зі знанням російської мови. Словаччина - непоганий варіант для пошуку
кваліфікованої роботи [5], що вимагає вільного володіння російською мовою,
знання бухгалтерії та податкової системи, досвіду роботи з російськими
постачальниками або клієнтами і т.д.
Взагалі можна сказати, що хороших фахівців у Словаччині небагато, а вільним
володінням іноземними мовами може похвалитися ще менше претендентів.
Зарплата у великих міжнародних компаніях дозволить вам жити не те щоб з
шиком, але і не обмежуючи себе в коштах. Кар'єрна гонка, перенапруження
на роботі, залізні дедлайни, синдром хронічної втоми в офісі - все це не про
словаків. Вони свято шанують вихідні, свята і право вчасно піти з роботи, щоб
провести час з сім'єю і друзями. Тому за свою зарплату ви отримаєте щедру
порцію комфорту і спокою.
А ось для низькокваліфікованих працівників у Словаччині, дійсно, роботи мало,
її розхапують місцеві жителі, а оплачується така праця погано. Багато
словаків їздять на сезонні заробітки до Німеччини, Франції та інших країни
Європи.

Зручне розташування
Куди б вам не хотілося відправитися на вихідні або у відпустку - пройтися по
музеях Відня, скупатися в Адріатичному морі, відпочити у Венеції, дешево
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закупитися одягом на розпродажах у Чехії - все знаходиться в межах
досяжності на автомобілі, автобусі, поїзді або ж на літаку, благо недорогі
квитки можна знайти завжди. З Братислави до Відня автобус довезе вас
всього за годину.

Низькі ціни
У Словаччині [6] - низькі ціни на їжу, розваги, одяг. Медицина також доступна.
З високих витрат можна назвати непропорційно високу вартість житла і
оренди. Оренда житла серед словаків мало поширена - молодь довго живе з
батьками, а часто і молоді сім'ї з дітьми залишаються жити в батьківському
домі (благо розміри будинків дозволяють), поки не накопичать на власне
житло. Під час навчання економні словаки намагаються жити в студентських
гуртожитках або на худий кінець знімають квартиру вскладчину. Так що
житло в оренду - явище часте тільки в Братиславі, і тут ціни зростають
завдяки високооплачуваним експатам із Західної Європи, працюючим в
столиці.
Проте зняти однокімнатну квартиру в Братиславі можна вже від 400 євро на
місяць. Від 65000 євро починаються ціни на придбання "однушки" в спальних
районах столиці. Загалом потрібно зазначити набагато кращий стан житла в
Словаччині, ніж у пострадянських країнах. Навіть якщо ви знайшли квартиру в
панельному будинку 30-річної давності, цей будинок буде відремонтовано,
під'їзди чисто прибрані, вікна на сходах - замінені на нові.

Безпека
Словаччина відрізняється досить високим рівнем особистої безпеки. Особливо
спокійно можна відчувати себе в провінції. Жителі панельних будинків
залишають свої речі на зразок дитячих іграшок, взуття та інших дрібниць в
під'їзді біля дверей квартири. Багато виставляють на сходову клітка цілі
шафки з добром, яке не влізло до передпокою. Звичайно, потрібно пам'ятати,
що це вам не Японія, і не можна залишати відкритими вікна в машині або
недбало засовувати гаманець в кишеню. Крадіжки, звісно, бувають, але
загроза для життя і здоров'я - мінімальна. Приїжджим також важливо
пам'ятати про техніку безпеки на природі.
Якщо ви приїхали з великого міста, то вам доведеться навчитися акуратно
поводитися в горах, не вирушати стрімголов в ризиковані походи по складним
гірських маршрутах, не гуляти в горах в дощову погоду і орієнтуватися на
місцевості. Словаччина - гірська країна, і тут трапляються обвали, зсуви,
повені, а крім того, в лісах живе безліч ведмедів, які час від часу виходять до
людського житла. Іншими словами - перш ніж відправлятися досліджувати
нову місцевість, поговоріть з місцевими жителями і запитайте, чого слід
остерігатися.
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