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Kto môže podať žiadosť o trvalý alebo prechodný pobyt v rámci Pobytového Systému? 

Britská vláda vyvinula “Pobytový Systém” (EU Settlement Scheme), na základe ktorého 
sa občania EHP a ich rodinní príslušníci môžu uchádzať o štatút „trvalého“ (neobmedzené 
povolenie na pobyt) alebo „prechodného“ (dočasné povolenie na pobyt) pobytu. Tento 
systém chráni právo občanov EHP a ich rodinných príslušníkov na pobyt, prácu, štúdium atď. 
vo Veľkej Británii po Brexite . 

Kto sa môže prihlásiť? 

Občania  EÚ, občania  Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska a ich rodinní príslušníci 
(akejkoľvek štátnej príslušnosti) môžu požiadať o “trvalý” (settled) alebo “prechodný” (pre-
settled) štatút.  

Ak ste oslobodení od imigračnej kontroly (napr. pretože ste diplomatom alebo členom 
konzulárneho personálu), nebudete sa môcť uchádzať o trvalý ani prechodný štatút. 

Mám sa prihlásiť, ak mám Britské aj Slovenské občianstvo? 

Duálni občania Veľkej Británie a Slovenska nemôžu požiadať o trvalý alebo prechodný štatút, 
pretože už majú právo na pobyt vo Veľkej Británii v rámci ich Briského občianstva. 

Mám sa prihlásiť, ak mám Írske občianstvo? 

Írski občania alebo občania Írska ktorí majú aj Slovenské občianstvo nemusia žiadať o trvalý 
alebo prechodný štatút, pretože budú mať naďalej právo na pobyt vo Veľkej Británii, ktoré 
nezávisí od právnych predpisov EÚ. Môžu sa však prihlásiť aj cez Pobytový Systém, ak si to 
želajú. 

Mám sa prihlásiť, ak už mám trvalý pobyt (permanent residence) v rámci súčasných 
imigračných pravidiel EÚ? 

Áno. Aj keď budete môcť svoj štatút trvalého pobytu použiť na preukázanie svojho práva na 
pobyt, prácu, štúdium atď. vo Veľkej Británii najmenej do decembra 2020, po tomto dátume 
budú mať občania EHP a ich rodinní príslušníci iba právo na pobyt, prácu, štúdium atď., ak 
majú trvalý alebo prechodný štatút cez Pobytový Systém. 
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Mám sa prihlásiť, ak už mám neobmedzené povolenie na vstup alebo na pobyt (indefinite 
leave to enter or remain)? 

Nemusíte sa uchádzať o trvalý štatút cez Pobytový Systém, ale môžete si vymeniť 
neobmedzené povolenie na vstup alebo pobyt za trvalý štatút. Výhodou trvalého štatútu je 
to, že budete môcť stráviť viac času mimo Veľkej Británie bez straty svojich 
práv. Neobmedzené povolenie na vstup alebo pobyt vám umožňuje stráviť 2 nepretržité 
roky mimo Veľkej Británie, zatiaľ čo trvalý štatút vám umožňuje stráviť až 5 rokov 
nepretržite mimo Veľkej Británie. 

Aké sú kritériá na podanie žiadosti o trvalý pobyt? 

Britská vláda stanovila kritériá, na základe ktorých budú môcť občania EHP a ich rodinní 
príslušníci získať trvalý a prechodný štatút v dokumente Imigračné pravidlá (Immigration 
Rules Appendix EU). 

Občania EHP a ich rodinní príslušníci budú mať nárok na trvalý štatút, ak: 

(A) neexistuje žiadny dôvod, ktorý by im bránil 
v získaní trvalého štatútu; 

                                                                  
  

Nasledujúce dôvody zabraňujú v získaní 
trvalého štatútu: 

 v deň podania žiadosti bola 
žiadajúca osoba mimo Veľkej Británie 
viac ako 5 po sebe nasledujúcich 
rokov; alebo 

  
 na žiadajúcu osobu sa vzťahuje 
príkaz na vylúčenie, vyhostenie alebo 
deportovaniez Veľkej Británie. 

  
(B) patria do jednej z príslušných 
kategórií; a                                                                  

  

Príslušné kategórie sú: 

 je držiteľom platného dokladu 
osvedčujúceho trvalý pobyt alebo 
preukaz trvalého pobytu (permanent 
residence); 

  
 je držiteľom platného dokladu o 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-eu
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neobmedzenom povolení na vstup alebo 
pobyt (indefinite leave to enter or 
remain) (napr. platný biometrický 
doklad alebo pečiatka v pase); 

  
 vo Veľkej Británii začal žiť pred 31. 
decembrom 2020 a v čase podania 
žiadosti žil vo Veľkej Británii aspoň 5 
nepretržitých rokov; 

  
 žiť vo Veľkej Británii nepretržite 
najmenej 2 alebo 3 roky, pričom bol 
zamestnancom alebo alebo samostatne 
zárobkovo činnou osobou a ukončil túto 
činnosť z dôvodu odchodu do dôchodku, 
trvalej práceneschopnosti alebo sa stal 
zamestnancom alebo samostatne 
zárobkovo činnou osobou v inej krajine 
EÚ; a 

  
 rodinní príslušníci štátnych 
príslušníkov EHP patriaci do vyššie 
uvedených kategórií. 

  
(C) prechádzajú kontrolou registra trestov. 

                                

Osobe možno zamietnuť jej žiadosť na 
základe spáchaných trestných činov (či už 
vo Veľkej Británii alebo v zahraničí). 

Trestné činy spáchané pred dátumom 
odchodu z EÚ budú podliehať existujúcim 
pravidlám EÚ o vyhostení. 

Trestné činy spáchané po dátume 
odchodu z EÚ budú podliehať všeobecným 
imigračným pravidlám Veľkej Británie, 
ktoré poskytujú slabšiu ochranu pred 
vyhostením. 
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Každý trestný čin sa bude posudzovať 
samostatne a žiadosti by sa nemali 
zamietnuť pre menšie trestné činy, ako sú 
pokuty za prekročenie rýchlosti. 

  

Čo ak nespadám do žiadnej z vyššie uvedených kategórií? 

Ak občan EHP alebo jeho rodinný príslušník nemá nárok na trvalý štatút len preto, že ešte 
nežil vo Veľkej Británii nepretržite 5 rokov (alebo tak dlho ako je stanovené vo vyššie 
uvedených kategóriách), bude mať nárok na prechodný štatút. 

Prechodný štatút oprávňuje občanov EHP a ich rodinných príslušníkov zotrvať vo Veľkej 
Británii počas nasledujúcich 5 rokov (a umožňuje im odísť zo Spojeného kráľovstva až na 2 
roky bez toho, aby tento štatút stratili). Po dosiahnutí 5 rokov nepretržitého pobytu budú 
môcť títo občania požiadať o štatút vysporiadania každý, kto má vopred dohodnuté 
postavenie. 

Kde môžem získať viac informácií o kritériách pre každú z vyššie uvedených kategórií? 

Ďalšie informácie o každej z vyššie uvedených kategórií a o definícii rodinných príslušníkov 
nájdete v našich ďaľších informačných letákoch na [Ak už mám doklad o trvalom pobyte 
(permanent residence), čo potrebujem na podanie žiadosti v rámci Pobytového Systému?, Ak 
už mám neobmedzené povolenie na vstup alebo na pobyt (indefinite leave to enter or 
remain), čo potrebujem na podanie žiadosti v rámci Pobytového Systému?, Ak som bol 
zamestnancom / samostatne zárobkovo činnou osobou, ale nie po dobu 5 nepretržitých 
rokov, čo potrebujem na podanie žiadosti v rámci Pobytového Systému? Som rodinný 
príslušník občana EHP - čo potrebujem na podanie žiadosti v rámci Pobytového Systému?] 

 

 

 

 

 

 

 


