WORK AND HOLIDAY AUSTRÁLIA

Od 1.1.2016 je pre občanov Slovenskej republiky otvorený program Work and Holiday do Austrálie
s kvótou 200 ľudí každoročne. Úspešní aplikanti po udelení víz majú 12 mesiacov na vycestovanie
do krajiny, a následne pri vstupe do krajiny 12 mesačné pracovné povolenie. Víza je možné získať
len raz za život.
V roku 2016 sa kvóta otvorila až dvakrát a ani raz nebola zaplnená úplne. Od 1.7.2017 je spustená
nová kvóta, ktorá bude otvorená až do 30.6.2018, prípadne do jej zaplnenia. Podporné listy majú
platnosť do uzatvorenia kvóty.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY pre získanie First Work and Holiday víz:












byť občanom Slovenskej republiky
v čase podania žiadosti až do jej výsledku byť mimo územia Austrálie
spĺňať vekovú podmienku od 18 do 30 rokov vrátane
(v čase podania a schvaľovania žiadosti nesmie žiadateľ dosiahnuť vek 31 rokov)
v prípade, že žiadateľ má deti/partner, nesmú byť zahrnuté do žiadosti
doklad o znalosti anglického jazyka (napr. IELTS 4,5 skóre, Cambridge test)
vysokoškolské vzdelanie (min. 2 roky)
vedieť preukázať finančné krytie na pobyt (5000 AUD) + peniaze na spiatočnú letenku
(2000 AUD odporúčaných)
byť „genuine applicant“
spĺňať zdravotné a charakterové požiadavky
zmestiť sa do kvóty 200 aplikantov
mať podporný list od Ministerstva vnútra SR

Náležitosti, ktoré Work and Holiday víza zahŕňajú:








o víza sa žiada „papierovo“ a kompletná žiadosť sa zasiela priamo do Berlína
poplatok za žiadosť o víza WaH je vo výške 440 AUD; údaje karty sa vpisujú do formuláru a
ambasáda sama sťahuje poplatok za víza z karty
vstúpiť na územie Austrálie do 12 mesiacov od udelenia víza; po termíne vyprší platnosť víz
ročné pracovné povolenie s možnosťou pracovať pre jedného zamestnávateľa
v maximálnej dĺžke 6 mesiacov
možnosť študovať v maximálnej dĺžke 4 mesiace
cestovať v rámci Austrálie i mimo nej po celú dobu platnosti WaH víz

DOKUMENTY, ktoré sú súčasťou žiadosti o víza:
V žiadosti o víza neposielaš originálne dokumenty, ale ich kópie. Ak nie je dokument v angličtine,
je potrebné ho nechať preložiť a úradne overiť. Na preklad aj overenie môžeš využiť našu
spoluprácu s firmou TOP Preklady, u ktorej máme zľavu 4EUR na stranu. Stiahni si voucher tu
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Kópia rodného listu
Kópia cestovného pasu (strana s fotografiou a osobnými údajmi)
2 fotografie pasového formatu (45mm x 35 mm), uveď svoje celé meno na zadnú stranu každej
fotografie
Ak si bol(a) v armáde v akejkoľvek krajine, certifikovaný preklad dokumentu o službe a jej ukončení
Finančné krytie - Potvrdenie o dostatočnom množstve finančných prostriedkov na pokrytie
vlastných nákladov počas pobytu vo výške 5000 AUD (napr. Aktuálny výpis z banky v angličtine) +
preukázať 2000 AUD ako prostriedky na spiatočnú letenku, ak nie je zakúpená
Spiatočná letenka na cestu domov alebo spomínané finančné prostriedky
Doklad o znalosti angličtiny na požadovanej úrovni:
a) IELTS (minimálne 4.5 bodov na úrovni General, nie starší ako 12 mesiacov)
b) TOEFL (minimálne 32 bodov, nie starší ako 12 mesiacov)
c) CAE (minimálne skóre 147 bodov, nie starší ako 12 mesiacov)
d) OET ( nie starší ako 12 mesiacov)
e) PTE Academic ( minimálne skóre 30 bodov, nie starší ako 12 mesiacov)
f) Štúdium na základnej škole a aspoň 3 roky na strednej škole v angličtine
g) Štúdium na strednej škole v angličtine – 5 rokov
h) Štúdium na vysokej škole – aspoň 2-ročné štúdium v angličtine
i) Štúdium na austrálskej škole (odbornej, vysokej = min. DIPLOMA kurz) aspoň 1 rok.
Doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania – minimálne absolvované 2 roky na vysokej
škole ( ak máš diplom z bakalárskeho štúdia, väčšinou je vydávaný aj v AJ verzii, nepotrebuješ ho
prekladať)
Vyplatenie poplatku za víza – 440 AUD, je súčasťou formuláru 1208, kde vpisuješ údaje svojej karty
( ideálne kreditná) a ambasáda si sama stiahne poplatok za program
Formulár 1208 – vyplňuje sa ručne a je dostupný na stiahnutie Link na form 1208. Link na
ukážkový vyplnený form 1208
Podporný list od Ministerstva vnútra SR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky bude vydávať tzv. „Letter of Support“ na základe
písomnej žiadosti, v ktorej žiadateľ uvedie svoje meno a priezvisko, akademický titul, dátum
narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, e-mailový a telefonický kontakt.

Žiadosť o podporný list musí byť vlastnoručne podpísaná žiadateľom a k žiadosti je treba priložiť:
1. písomné a vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie žiadateľa, že má seriózny záujem
zúčastniť sa Programu a že spĺňa všetky podmienky na udelenie “462 Work and Holiday visa”
2. písomný a vlastnoručne podpísaný súhlas žiadateľa so spracovávaním jeho/jej
osobných údajov na účely programu,
3. notársky overenú fotokópiu platného cestovného pasu, ktorý bude platný ešte 18 mesiacov po
skončení programu
VZOR žiadosti o podporný list nájdeš v našej FB skupine:
https://www.facebook.com/groups/Work.and.holiday.Australia/
Priamy odkaz na súbory:
https://www.facebook.com/groups/Work.and.holiday.Australia/files/
Žiadosti o podporný list
- zasielať poštou (alebo osobne) na adresu:
Odbor zahraničných vecí a európskych záležitostí
Kancelária Ministra vnútra SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Kompletná žiadosť o WH víza
- so všetkými dokumentami sa zasiela poštou alebo kuriérom na Austrálsku ambasádu v Berlíne:
Australian Embassy Berlin
Visa Office
Wallstrasse 76-79
D-10179 Berlin, Germany

ZÁVER
Na záver ešte opakujeme, že naša pomoc je na rozdiel od mnohých ďalších agentúr, ktoré si často
za menej informácii účtujú niekedy poplatky i vo výške stoviek EUR, BEZPLATNÁ.
Žijeme však z provízií za sprostredkované poistenia, letenky, či štúdia angličtiny v Austrálii (či inde
po svete), a preto budeme veľmi radi, ak nás nakoniec podporíš zakúpením si týchto produktov s
našou pomocou.
Provízie sú fixnou súčasťou cien, takže cez nás nič neprerobíš. Naopak, tým, že sme venovali
nemálo času prieskumu trhu, našli sme za teba tie najlepšie ponuky na trhu. Vyskúšaj nás a uvidíš :)
Pozri si napr. našu ponuku najvýhodnejších poistení do Austrálie.
Prajeme veľa šťastia a tešíme sa na spoluprácu :)

Tím WSI:
kosice@wsint.sk, tel:
servis@wsint.sk, tel:

+421 948 582 221
+421 948 349 289

