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Ak som bol zamestnancom / samostatne zárobkovo činnou osobou, ale nie po dobu 
5 nepretržitých rokov, čo potrebujem na podanie žiadosti v rámci Pobytového Systému? 

Ak ste občanom EHP a v minulosti ste boli zamestnancom alebo samostatne zárobkovo 
činnou osobou vo Veľkej Británii, ale prestali ste pracovať z dôvodu odchodu do dôchodku / 
práceneschopnosti / pracujete v zahraničí, a chceli by ste zostať vo Veľkej Británii po 
decembri 2020, mali by ste požiadať o trvalý štatút v rámci Pobytového Systému. 

Aké sú kritériá na podanie žiadosti? 

Okrem všeobecných kritérií týkajúcich sa trestného registra a dôvodov, ktoré by bránili v 
získaní trvalého štatútu (viď náš všeobecný informačný leták o Pobytovom Systéme na, [Kto 
môže podať žiadosť o trvalý alebo prechodný pobyt v rámci Pobytového Systému?] budete 
musieť spĺňať jedno z troch nasledujúcich kritérií: 

 Vo Veľkej Británii ste bývali viac ako 3 roky a boli ste zamestnancom alebo
samostatne zárobkovo činnou osobou najmenej 12 mesiacov bezprostredne
pred ukončením svojej činnosti ako zamestanec alebo samostatne zárobkovo
činná osoba, pretože ste odišli do dôchodku (buď keď ste dosiahli vek odchodu
do štátneho dôchodku alebo keď ste odišli do predčasného dôchodku);

 Vo Veľkej Británii ste bývali viac ako 2 roky a boli ste zamestnancom alebo
samostatne zárobkovo činnou osobou, ale prestali ste pracovať v dôsledku
pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktorá vás oprávňuje k dôchodku
splatnom Britskou inštitúciou (či v plnej výške alebo čiastočnej výške); alebo

 Vo Veľkej Británii ste bývali viac ako 3 roky a boli ste zamestnancom alebo
samostatne zárobkovo činnou osobou bezprostredne predtým než ste sa stali
zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou v inom členskom
štáte EÚ, ale ponechali ste si bydlisko vo Veľkej Británii do ktorého sa vraciate
najmenej raz týždenne.

Aké dôkazy alebo dokumenty budem musieť poskytnúť so žiadosťou? 

Ako pri každej inej žiadosti v rámci Pobytového Systému, budete musieť predložiť dôkaz 
totožnosti (pas alebo občiansky preukaz). 

Ak žiadate o trvalý štatút na základe odchodu do dôchodku, budete musieť poskytnúť 
doklad o zamestnaní alebo samostatnej zárobkovej činnosti počas 12 mesiacov 
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bezprostredne pred tým než ste odišli do dôchodku (napr. formuláre P60 / P45, výplatné 
pásky) a doklad o odchode do dôchodku (napr. formulár od HMRC , list od bývalého 
zamestnávateľa, výkazy o platbe dôchodku). 

Ak žiadate o trvalý štatút na základe práceneschopnosti, budete musieť preukázať že ste 
trvale práceneschopní a že tá práceneschopnosť bola spôsobená pracovným úrazom alebo 
chorobou z povolania (napr. list od doktora alebo nemocničného poradcu). Okrem toho 
budete musieť preukázať, že poberáte dôchodok od inštitúcie vo Veľkej Británii (napr. 
výkazy o platbe dôchodku). 

Ak žiadate o trvalý štatút na základe práce v inej krajine EÚ, budete musieť poskytnúť doklad 
o svojom predchádzajúcom zamestnaní vo Veľkej Británii počas aspoň 3 
rokov (napr. formuláre P60 / P45 , výplatné pásky) a doklad o vašom súčasnom zamestnaní v 
inej krajine EÚ (napr. výplatné pásky alebo list od vášho zamestnávateľa). Okrem toho 
budete musieť poskytnúť dôkaz o tom, že ste si ponechali bydlisko vo Veľkej Británii (napr. 
účty za energie, cestovné lístky). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


