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

Ak ste občanom EÚ alebo občanom Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska alebo 
rodinným príslušníkom takéhoto občana, bývate vo Veľkej Británii a domnievate sa, 
že spĺňate kritériá na podanie žiadosti o trvalý alebo prechodný štatút v rámci Pobytového 
Systému, môžete podať túto žiadosť na internete. 

Aký je termín na podanie žiadosti? 

Proces na podanie žiadostí je už otvorený a pre osoby s bydliskom vo Veľkej Británii pred 
koncom roka 2020 je všeobecná lehota na podanie žiadostí o trvalý alebo prechodný štatút 
30. jún 2021.

Blízki rodinní príslušníci (manželia, civilní partneri, trvalí partneri, nezaopatrené deti alebo 
vnúčatá a nezaopatrení rodičia alebo starí rodičia), ktorí sa pripoja k občanom EÚ, Islandu, 
Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska vo Veľkej Británii po 31. decembri 2020, budú 
mať tri mesiace od ich príchodu na podanie žiadosti v rámci Pobytového Systému. 

Aké informácie budem musieť predložiť so žiadosťou? 

Každý uchádzač bude potrebovať: 

(A) e-mailovú adresu;

(B) dôkaz totožnosti (t.j. platný pas alebo občiansky preukaz);

(C) relevantný dôkaz, že patria do jednej z uvedených kategórií (napr. doklad o
trvalom pobyte); a

(D) dôkaz o vzťahu s rodinným príslušníkom (ak relevantné).

Nebudete si musieť vybrať, o aký stav sa uchádzate – Britský Home Office posúdi vašu 
žiadosť automaticky, ako keby bola podaná o trvalý štatút, a ak bude zamietnutá z dôvodu 
nedostatočnej dĺžky pobytu vo Veľkej Británii, udelí prechodný štatút. 

Ako sa môžem prihlásiť? 

Aplikácia je rozdelená na dva kroky - (1) preukázanie totožnosti a (2) vyplnenie žiadosti. 

Oba kroky sú uvedené na webstránke Žiadosť o trvalý pobyt. 

Potvrdenie vašej totožnosti 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=https://apply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk/
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Pre tento krok budete musieť použiť mobilné zariadenie s operačným systémom 
Android. Ak nemáte takéto zariadenie, je vhodné si ho požičať od priateľov, 
členov rodiny alebo kolegov. V opačnom prípade budete musieť poslať svoj pas 
alebo občiansky preukaz Britskému Home Office poštou alebo navštíviť skener 
dokumentov ID (viď nižšie). 

Na vašom mobilnom zariadení s operačným systémom Android si budete musieť 
stiahnuť aplikáciu „EU Exit: ID Document Check“. Po stiahnutí budete musieť 
zadať svoju e-mailovú adresu a telefónne číslo, a vykonať nasledujúce kroky: 

(A) naskenovať / odfotografovať stránku pasu s vašimi údajmi a 
fotografiou;                                              

(B) položiť zariadenie na pas, aby mohlo prečítať čip v 
pase;                                               

(C) naskenovať vašu tvár; a                                               

(D) odfotiť vašu tvár.                                              

Aplikácia vás prevedie jednotlivými krokmi a potvrdí kedy je proces dokončený. 
Po ukončení tejto fáze budete môcť pokračovať druhým krokom - vyplnením 
žiadosti. 

Ak neviete použiť mobilné zariadenie s operačným systémom Android na 
preukázanie svojej totožnosti, môžete buď poslať svoj identifikačný doklad 
Britskému Home Office poštou (po dokončení žiadosti na internete), 
alebo navštíviť skener dokumentov ID a tam naskenovať svoj identifikačný 
dokument (pred vyplnením prihlášky na internete). 

Zoznam miest, ktoré ponúkajú skenovanie dokumentov, je uvedený na tejto 
webovej stránke - https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-
scheme-id-document-scanner-locations . Upozorňujeme, že je nutné si dohodnúť 
termín vopred a môže byť požadovaný poplatok. 

The AIRE Centre v spolupráci s organizáciou New Europeans organizujú 
workshopy pre podanie žiadosti v rámci Pobytového Systému na rôznych 
miestach a kto má záujem sa môže zadarmo zaregistrovať o účasť. Podrobnosti o 
budúcich udalostiach nájdete na: https://www.airecentre.org/euss-workshops . 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=https://www.airecentre.org/euss-workshops
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Vyplnenie žiadosti 

Tento krok je možné vykonať na ľubovoľnom zariadení - počítači, notebooku, 
mobilnom telefóne alebo tablete (či už s operačným systémom Android alebo 
iným). 

Mali by ste sa vrátiť na webstránku Žiadosť o trvalý pobyt a prihlásiť sa do svojho 
účtu (poskytnutím čísla vášho preukazu totožnosti a dátumu narodenia), aby ste 
mohli pokračovať s vašou žiadosťou. 

Nasledovne budete požiadaní o poskytnutie podrobností o doklade o trvalom 
pobyte (permanent residence) alebo o neobmedzenom povolení na vstup alebo 
pobyt (idenfinite leave to enter or remain). Ak nemáte takéto doklady, budete 
požiadaní o potvrdenie svojej súčasnej adresy vo Veľkej Británii a svojho 
národného poistného čísla (national insurance number). Tieto údaje použije 
Britský Home Office na overenie vášho bydliska vo Veľkej Británii a potvrdenie či 
ste tu bývali dlhšie ako 5 rokov. 

Potom budete musieť vyplniť prehlásenie o akýchkoľvek záznamoch v trestnom 
registry. 

Po vyplnení všetkých týchto údajov a potvrdení správnosti zadaných informácií sa 
zobrazí obrazovka, ktorá: 

(A) potvrdzuje, že „dostanete trvalý štatút“ - ak súhlasíte s týmto 
predbežným rozhodnutím, môžete kliknúť na „Odoslať žiadosť“ a vaša 
žiadosť bude hotová; alebo 

(B) uvádza, že záznamy ukazujú, že „ste vo Veľkej Británii bývali menej ako 5 
rokov“ - ak súhlasíte s týmto predbežným rozhodnutím, môžete kliknúť na 
„Odoslať žiadosť“ a vaša žiadosť bude hotová. Ak nesúhlasíte s týmto 
predbežným rozhodnutím, budete môcť priložiť dôkazy preukazujúce pobyt 
počas 5 rokov (budete mať možnosť zistiť, na ktoré roky musíte poskytnúť 
dôkazy). Po priložení všetkých relevantných dôkazov môžete kliknúť na 
tlačidlo “Dokončiť a odoslať” a vaša žiadosť bude 
hotová.                                               

Platí sa za žiadosť? 

Nie, žiadosť o trvalý alebo prechodný štatút je bezplatná. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=https://apply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk/
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Čo sa stane po odoslaní žiadosti? 

Informácie o tom, čo sa stane po podaní žiadosti, nájdete v našich ďaľších informačných 
letákoch na [Čo sa stane po odoslaní žiadosti o trvalý alebo prechodný pobyt v rámci 
Pobytového Systému?] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


