
Posledné     dni     doma     a     
začiatky     na     Novom     Zélande

Kia ora friend :)

Keďže čítaš tento dokument, s najväčšou  pravdepodobnosťou si sa zaradil(a) k úspešným žiadateľom a môžeme ti pogratulovať
k udeleným vízam – “CESTUJEŠ NA NOVÝ ZÉLAND!” :)

Ak by sa počas tvojho pobytu vyskytol akýkoľvek problém, nezabúdaj, že vždy sa na nás môžeš obrátiť.

I  keď naše služby sú pre teba  bezplatné,  samozrejme aj  naša agentúra potrebuje z niečoho žiť.  Žijeme z  provízií
od partnerských agentúr za sprostredkovanie štúdia, práce či cestovného poistenia, leteniek ...

Tieto  provízie  sú  fixnou súčasťou cien,  takže  vybavovaním cez  nás  nezaplatíš  ani  cent  navyše,  ako vybavovaním
na vlastnú päsť. Naopak, tým, že sme venovali nemálo času prieskumu trhu, našou pomocou často ešte ušetríš nemalé
prostriedky.

Veríme, že si s našimi službami bol(a) spokojný(á) a budeme radi,  ak  nás  na oplátku  podporíš  aj ty a potrebné si
zakúpiš práve u nás :)

V tomto manuáli sa dozvieš informácie o:

1. čo vybaviť pred odchodom,
2. čo vybaviť po príchode,
3. tipy na výhodné cestovné poistenie,
4. tipy na kurzy angličtiny,
5. banky a prevody,
6. ubytovanie,
7. práca,
8. doprava.
9. Nezabudni na riadnu rozlúčku s kamarátmi, s rodinou :)



Pred odchodom na Nový Zéland

Kým vycestuješ do zahraničia, doma je potrebné “nechať za sebou poriadok”. Hovoríme o úradoch, poisťovniach, …
Následne,  ak máš predstavu,  kam na NZ mieriš,  môžeš pristúpiť  ku reálnemu plánovaniu pobytu – kúpa letenky,
rezervácia ubytovania, príprava a tlač dokumentov, kúpa cestovného poistenia.. 
Ak by si si chcel(a) zdokonaliť svoju angličtinu, neváhaj nás kontaktovať vopred kvôli akciovým ponukám škôl.

1. Odhlás sa zo zdravotnej poisťovne,
predídeš tak nutnosti platiť si počas svojho pobytu i poistenie na Slovensku a mať cestovné poistenie je jednou zo
základných podmienok účasti v programe. Ak bude tvoje poistenie kratšie, či ho nebudeš vedieť preukázať, víza, či
vstup ti môžu byť zamietnuté.
Najvýhodnejšie  poistenia  na  ročný  pobyt  ponúka  poistovňa  Groupama  a  ALLIANZ.  Spolupracujeme  aj  s
medzinárodnými poisťovnami, ak ťa neodrádza jazyk, ktoré v ponukách majú hneď niekoľko výhodných poistovní  a to
TrueTraveller  alebo  SafetyWing.  Ročné  cestovné  poistenie  sa  pohybuje  od  100€  -  500€.  Výber  je  na  tebe,  ale
neodporúčame poistenie podceňovať.
Ponuka poistenia Allianz
Poistenie od Groupama
Ponuka TrueTraveller
Poistenie od SafetyWing

V prípade nejasností alebo otázok nás neváhaj kontaktovať a radi ti s výberom, či prípravou zmluvy pomôžeme.

2. Odhlás sa z úradu práce,
ak si na ňom registrovaný(á) ako nezamestnaný(á). Ak by k tomu od teba vyžadovali nejaké podklady, neváhaj nás
kontaktovať.

3. Vybav si medzinárodný vodičský preukaz,
ak (aj ne)plánuješ na NZ riadiť auto či iný dopravný prostriedok. Je platný 1 rok od vydania a žiadosť stojí 6,50 €.

4. Priprav si životopis na hľadanie práce,

jeden jednoduchší na nekvalifikované práce. Ak si chceš hľadať prácu vo svojom obore, tak samozrejme i profesný so
všetkými skúsenosťami v danom obore. Ak si pracoval(a  v  zahraničí  a  máš  teda  referencie  od  predchádzajúcich
zamestnávateľov i v angličtine, tieto ti tiež môžu dopomôcť.
Vzor na stiahnutie.

5. Pripraviť si všetky dôležité dokumenty,
nakoľko po príchode na NZ budeš musieť prejsť imigračnou kontrolou, na ktorej ti budú udelené víza do tvojho pasu.

https://safetywing.com/nomad-insurance/?referenceID=WSI&utm_source=WSI&utm_medium=Ambassador
https://www.truetraveller.com/backpackers-insurance?tag=4375
https://online.groupama.sk/formular/cestovne-poistenie/individualne/?ref=OgbUrMSSPz
https://online.allianzsp.sk/cestovne-poistenie/?origin=10058
https://www.seek.co.nz/career-advice/article/free-resume-template


Potrebuješ:
 pas, na ktorý máš udelené víza,
 kópia pasu ( pre istotu :) ),
 udelené víza (vytlač pre istotu 2 kópie),
 potvrdenie o cestovnom poistení na 1 rok (kartička poistenia),
 finančné krytie na pobyt (min. 4.200 NZD) = hotovosť/výpis z účtu/mobilná aplikácia,
 spiatočnú letenku (ak nemáš = preukáž financie na ňu – aspoň 1 000 NZD),
 očkovací preukaz proti COVID-19 (v angličtine),
 test proti COVID-19 pred odletom (prever pred odletom!!!),
 vyplň NZ travel declaration  .

.
Čo   odporúčame vybaviť/pripraviť:  

 kópie dôležitých dokladov (pasu, tvojich víz, poistenia, letenky...).
 Vopred  si  zmeniť  hotovosť (cca  1  000  –  2  000  NZD).  Odporúčame si v banke radšej doláre objednať

dopredu, pretože nie všetky banky držia túto menu.
 Splnomocnenie na preberanie pošty, plnú moc, atď.
 Výpis z registra trestov pred opustením SR.

6. Batožina do lietadla
Váhový limit batožiny,  s ktorou cestujúci môže cestovať sa líši od spoločnosti  k spoločnosti, preto doporučujeme
preveriť si ho priamo so spoločnosťou, s ktorou letíte, avšak všeobecne sa dá povedať, že je tento limit pre hlavnú
batožinu do 23 kg, príručná batožina do 8 kg. Samozrejme, môžu tam byť odchýlky. Neodporúčame  prekračovať  limit
hlavnej  batožiny,  pretože  nadváhu  Ti   môžu  dať  zaplatiť  a cena sa pohybuje od 10 EUR za každý ďalší kilogram.
Príručná batožina sa väčšinou neváži, takže pokiaľ máš nejaké tažšie veci, oplatí sa ich dať práve do tejto batožiny. Tu
je dôležité, aby tvar tejto batožiny zodpovedal stanovenej forme, pretože sa musí zmestiť do odkladacieho priestoru
nad hlavami cestujúcich.
Pozor! Všetky ostré predmety ako nožničky, nôž, tiež zapaľovače a podobne treba nechať v hlavnej batožine, inak ti
ich colníci s veľkou pravdepodobnosťou zabavia.

https://www.travellerdeclaration.govt.nz/
https://covid19.govt.nz/international-travel/travel-to-new-zealand/pre-departure-tests-to-enter-new-zealand/


Ktoré veci môžeš doviesť na NZ bez cla 

Alkohol
Pasažier starší ako 17 rokov môže priniesť so sebou nasledovné množstvo alkoholu:

 4,5 litra vína ALEBO 4,5 litra piva,
 3 fľaše tvrdého alkoholu (max.1,125 ml každá).

POZOR! Toto množstvo sa nespočítava, je povolená len jedna z možností. (odporúčame si to však aktuálne overiť, keďže z času 
na čas sa tie limity menia) 

Tabak 
Pasažier starší ako 17 rokov môže priniesť so sebou  nasledovné množstvo:

 200 cigariet ALEBO
 50 cigár ALEBO
 250 gramov tabaku ALEBO
 kombinácia všetkého s maximálnym obsahom tabaku 250 gramov.

Ak prekročíš uvedené limity, colníci ti môžu účtovať daň na celý dovoz. Ak ste rodina, tieto limity musíte dodržať ako
celok.

Na     imigračnej     kontrole     treba     nahlásiť

 peňažný obnos nad 10 000 NZD, nezáleží na mene,
 ak dovážaš akékoľvek jedlo,
 samozrejme zákaz dovozu akýchkoľvek drog a zbraní.

Lieky
pokiaľ niektoré lieky pravidelne užívaš, nechaj si od svojho ošetrujúceho lekára vystaviť anglicky písané osvedčenie,
inak ti ich môže colný úradník zabaviť.

Čo je zakázané a čo dovolené doviesť na NZ.

Fajn link čo môžeš a nemôžeš na NZ priniesť.

Doporučujeme colníkom hovoriť pravdu a nič nezatajovať. Sú naozaj dôslední a tak sa aj  z maličkostí môžu
vykonštruovať zbytočné problémy.

https://www.mpi.govt.nz/bring-send-to-nz/bringing-and-posting-items-to-nz/check-if-you-can-bring-or-send-an-item-to-nz/%20
https://www.customs.govt.nz/personal/prohibited-and-restricted-items/


7. NZ Passenger Arrival Card
Kartičku s týmto názvom dostaneš v lietadle pred pristátím na NZ. Je to taký mini formulár o  tebe, tvojom prílete,
pobyte, ale hlavne o tom, čo do krajiny privážaš. Tam  je  dôležité  uvádzať  všetko  pravdivo  a  predídeš  tak  možnej
vysokej pokute.
Ak máš so sebou jedlo (kľudne aj keksíky) je lepšie to priznať. Ak by si to zatajil(a) a pri  náhodnej kontrole alebo
skenovaní batožiny ti ich nájdu, dostaneš pokutu a nebude to ideálny začiatok :-(

Pozri si ako táto kartička vyzerá.  

8. Bankový účet a medzinárodný prevod peňazí

Pred odletom na NZ si môžeš založiť bankový účet v NZ banke, ktorá to umožňuje. Výhoda je, že už vopred si môžeš na
tento  založený  účet  posielať  peniaze.  Prevody  odporúčame robiť  cez  WISE,  je  to  jednoduché,  rýchle  a  za  nízke
poplatky. Aby si si nekôr mohol(la) peniaze z banky I vybrať, bude nutné pobočku danej banky po príchode navštíviť. 
Prevod cez WISE.
Online účet ANZ Bank.
Online účet u KiwiBank.

Ak sa rozhodneš založiť si bankový účet až po príchode na NZ, priprav si nasledovné doklady:
 doklad totožnosti (pas, pracovné povolenie),
 nejakú hotovosť,  ktorú vložíš na účet (napr. $ 50),
 adresu bydliska na NZ (adresu môžeš neskôr zmeniť),
 doklad o adrese (úhrada ubytovania, pošta a pod.).

Výber bánk
Ideálne je vybrať si banku, ktorá má viaceré pobočky, či bankomaty. Samozrejme, treba zohľadniť poplatky za vedenie účtu,
prevody, výbery a pod. 
www.anz.com     
www.asb.co.nz     
www.bnz.co.nz     
www.westpac.co.nz

http://www.westpac.co.nz/
http://www.bnz.co.nz/
http://www.asb.co.nz/
http://www.anz.com/
https://www.kiwibank.co.nz/personal-banking/
https://www.anz.co.nz/promo/moving-to-new-zealand/
https://wise.com/invite/u/janc326
https://gchjetcentre.com/wp-content/uploads/2018/08/new-zealand-passenger-arrival-card.pdf


9. Ubytovanie

V úvode odporúčame využiť ponuky ubytovaní na sociálnych sieťach (FB skupiny), airbnb.com alebo booking.com. Po
pár dňoch si môžeš nájsť permanentnejšie ubytovanie, ktoré si vopred obhliadneš, prípadne vezmeš už s kamošmi.
Ďalšie dobré stránky na ponuky ubytovaní:
www.gumtree.com.nz 

www.easyrommate.co  .nz   

www.  share-accomodation.co.nz   

www.kiwiaccomodation.com 

www.nzstays.co.nz

Dobrou možnosťou môže byť aj ubytovanie v hosteli, kde môžeš naraziť na mnoho backpackers :)

BASE
YHA 

Viac     hostelov  .

10. Letenky

Pre ponuku nás kontaktuj, urobíme ti cenovú ponuku nezáväzne, zdarma a na mieru. Medzizastávka na Bali? Nie je
problém:) 

Po príchode na Nový Zéland
Kurz angličtiny
Vďaka štúdiu na škole sa nielen veľmi rýchlo rozrozprávaš, ale vyladíš svoju angličtinu, ktorá je tak dôležitá pri hľadaní
práce. Spoznáš aj  veľa  nových ľudí  z  celého sveta,  s  ktorými nadviažeš priateľstvá možno i  na  celý  život.  Taktiež
spoznáš ľudí, ktorí sú v rovnakej situácii ako ty, či nadviažeš kontakty na možnú prácu, ubytovanie, atď..

Ceny na štúdium angličtiny sa pohybujú od 180-200 NZD na týždeň, záleží to od konkrétnej školy, mesta, dĺžky a
intenzity kurzu, avšak určite je to skúsenosť, ktorá za tie peniaze stojí.

Výhodné ceny ponúkajú školy v mestách ako Auckland, Wellington, Christchurch.. Kontaktuj nás pre ich aktuálnosť a
tvoje predstavy. :)

http://www.hostelworld.com/
https://www.yha.co.nz/
http://stayatbase.com/
http://www.nzstays.co.nz/
http://www.kiwiaccomodation.com/
http://www.roommates.com/
http://www.ca.easyrommate.com/
http://www.gumtree.com.nz/


1. IRD number
IRD (Inland Revenue Department number) je skratkou pre daňové číslo. Musí ho mať každý, kto na NZ pracuje a aj tí,
ktorí majú len dočasné pracovné povolenie. 
Na získanie  IRD budeš potrebovať  vyplnenú žiadosť,  ktorú  zanesieš  na poštu  a  do 8-10 dní  ti  príde IRD number
na tebou zvolenú adresu.
Žiadosť  po príchode na NZ.

Žiadosť online  .

Potrebné dokumenty k žiadosti:
 pas
 vodičský preukaz
 pracovné povolenie
 adresa tvojho pobytu na NZ 

V prípade, že nie si držiteľom vodičského preukazu, musíš mať iný preukaz totožnosti (napr. OP) a zájsť priamo do
pobočky v Takapuna.
Vopred je nutné si dohodnúť termín a to na  čísle: 0800 227 774

Výhoda je tá, že môžeš pracovať už od prvého dňa podania o IRD číslo, nemusíš teda čakať, kým ti fyzicky príde. Toto
číslo budeš tiež potrebovať pri výplate zamestnávateľom, väčšinou býva uvedené na výplatnom šeku.
Viac informácií.

2. Práca
S hľadaním práce netreba otáľať – čím skôr si prácu začneš hľadať, tým skôr ti na tvoj účet budú prichádzať peniaze a
budeš  môcť  využiť  na  čo  budeš  potrebovať  či  už  cestovanie  (ktoré  každému  úprimne  doporučujeme),  alebo  na
pokrývanie nákladov s tvojim pobytom spojenými.

Ako prácu hľadať? Základom je za ňou „behať“ a nenechať sa odradiť prvými neúspechmi. Ak ťa na 20-tich miestach
odbijú už vo dverach s tým, že prácu pre teba nemajú, nemožno mať hlavu v smútku! Možno práve tie 21-vé sú tie
tvoje! Pri hľadaní si nezabudni so sebou zobrať svoj životopis, ktorý si si pripravil(a) ešte pred cestou. :) Úspešnosť
bude  závisieť  od  tvojej  angličtiny a tvojho  vystupovania.  Z našich skúseností môžeme potvrdiť, že kto chce -prácu si
skôr či neskôr nájde a preto opäť, nenechaj sa odradiť prvými neúspechmi.

http://www.ird.govt.nz/international/comingleaving/coming/temp/
https://www.ird.govt.nz/managing-my-tax/ird-numbers/ird-numbers-for-individuals/living-overseas---ird-number-application
https://www.ird.govt.nz/managing-my-tax/ird-numbers/ird-numbers-for-individuals/new-arrival-to-new-zealand---ird-number-application


Dobré zdroje pri hľadaní práce sú:

www.jobsdirectly.co.nz 

www.seek.co.nz 

www.trademe.co.nz/jobs 

www.gumtree.co.nz 

www.craiglist.co.nz

https://www.workhere.co.nz/  

https://www.newkiwis.co.nz/  

Pre sezónne práce skús pozrieť stránky: 

www.backpackerboard.co.nz

https://nzfarmsource.co.nz/jobs/

www.picknz.co.nz 

www.seasonaljobs.co.nz

https://www.workandincome.govt.nz/work/j  ob-search/seasonal-work.html  

3. Cestovanie na NZ

Kúpa     alebo     prenájom     auta

Auto je asi  najčastejšou voľbou turistov pri uvažovaní o spôsobe prepravovania na ostrove, keďže sa dostaneš do
miest, kam autobus nepremáva a uvidíš aj niečo iné ako iba ,,hlavné,, atrakcie Zélandu.

Ceny prenájmu či benzínu sú taktiež prijateľné. Tento spôsob prepravy je výhodný pre väčšiu skupinu cestovateľov,
keďže náklady sa podelia. Pri väčšej snahe nájdeš registrované auto s STK už od 500 NZD. Samozrejme je treba rátať
s  tým,  že  čím nižšie  náklady,  tým väčšie  riziko  poruchy.  Môžeš dokonca  natrafiť  na  turistov,  ktorí  práve  krajinu
opúšťajú a potrebujú sa zbaviť vozidla veľmi rýchlo. Takéto ponuky nájdeš v ubytovniach alebo vo väčších mestách
na aukciách špecializovaných priamo na predaj starších áut, či už medzi inzerátmi v miestnych novinách / sociálnych
sieťach.
Pri kúpe vozidla si nezabudni zistiť platnosť registrácie, ktorá je uvádzaná ako REG (štvrťročne cca 90 NZD). Je to niečo
ako povinné ručenie alebo cestná daň a štítok značiaci jej platnosť nájdeš vždy na prednom skle vozidla. Technickú
kontrolu (cca 40 NZD) nájdeš pod skratkou WOF a zistíš ju taktiež zo samolepky na prednom skle auta.

https://www.workandincome.govt.nz/work/j
http://www.seasonaljobs.co.nz/
http://www.picknz.co.nz/
http://www.backpackerboard.co.nz/
https://www.workhere.co.nz/
http://www.craiglist.co.nz/
http://www.gumtree.co.nz/
http://www.trademe.co.nz/jobs
http://www.seek.co.nz/
http://www.jobsdirectly.co.nz/


Autobusová     doprava
Na autobusovú dopravu sa môžeš spoľahnúť, je však vcelku nákladná. Ceny a ostatné info si môžeš pozrieť priamo na
stránkach spoločností:
www.intercity.co nz 

www.nakedbus.com  

Sú takisto spoločnosti, ktoré sa špecializujú napríklad na cestu naprieč Zélandom, pričom sprievodca a ubytovanie je
v cene. Budeš obmedzený pevným programom a zložením skupiny, čo pre niekoho môže byť výhoda a pre iného zase
veľké mínus. 

www.kiwiexperience.co.nz

Vlaková     doprava
Vlaková  doprava  je  o  niečo málo  drahšia  ako autobusy  a  je  určená  prevažné turistom. Pri  káve  a  s  panorámou
zasnežených hôr za oknom môže byť cestovanie pohodlným vlakom pre turistov veľké spestrenie. Cesta je doplnená o
rôzne komentáre o mestách, kadiaľ vlak práve prechádza.
Železničná doprava má na NZ 4 000 km tratí, na ktorých premávajú linky: https://www.railnewzealand.com/

Lodná     doprava

K hlavným prístavom NZ patria Auckland, Wellington, Lyttelton, Dunedin, Picton a Opua. Nenájdeš tu však žiadne 
pravidelné linky spájajúce NZ s Európou alebo USA. Moderné trajekty prevážajúce turistov a taktiež automobily cez 
Cookov prieliv premávajú z Wellingtonu do Pictonu a späť. Viac info nájdeš na stránkach:
www.bluebridge.co.nz 
www.interislander.co.nz  

Letecká     doprava

Využitie miestnych letov, ktoré spájajú aj menšie mestečká, je už dostupné, keďže ceny miestnych letov výrazne poklesli a 
tak môžeš s Air New Zealand alebo Jet Star/ národné letecké spoločnosti /letieť napríklad z Aucklandu do Christchurchu 
už za 80 NZD. 

www.jetstar.com.au

Užitočné linky k NZ

https://www.newzealand.com/int/ - oficiálna webová stránka na cestovanie po NZ

https://www.newzealandnow.govt.nz/   - sprievodca o žití a bytí na NZ 

https://www.newzealandnow.govt.nz/
https://www.newzealand.com/int/
http://www.jetstar.com.au/
http://www.interislander.co.nz/
http://www.bluebridge.co.nz/
https://www.railnewzealand.com/
http://www.kiwiexperience.co.nz/
http://www.nakedbus.com/
https://www.intercity.co.nz/


ZÁVER
Poteší  nás, ak dáš like a  referenciu  našej stránke     na     Facebooku, kde nájdeš vždy nové a aktuálne informácie a
zaujímavosti. Budeme radi, keď nám občas i ty prihodíš nejakú fotku či napíšeš, ako sa ti darí :)

Ak by si samozrejme potreboval(a) kedykoľvek pomôcť, neváhaj nás kontaktovať. 

Tiež budeme radi, ak sa nám občas ozveš, či je všetko OK a ako sa ti darí. Informácie z prvej ruky, od teba zdola:-), sú
pre nás veľmi dôležitým zdrojom poznatkov. Preto neváhaj a kontaktuj nás kedykoľvek!!!

Tak čo dodať? Tešilo nás a prajeme: “Veľa zdaru na Novom Zélande!!!”

Tím WSI

servis  @wsint  .sk  , tel: + 421 948 582 221

bratislava  @wsint  .sk  , tel: +421 907 360 767

mailto:kosice@wsia.com.au
mailto:kosice@wsia.com.au
https://www.facebook.com/studiumapraca
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