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Čo sa stane po odoslaní žiadosti o trvalý alebo prechodný pobyt v rámci Pobytového 
Systému? 

Po odoslaní žiadosti o trvalý alebo prechodný štatút dostanete e-mail potvrdzujúci prijatie 
žiadosti. Toto potvrdenie uvedie číslo vašej žiadosti a bude obsahovať internetový odkaz na 
zobrazenie vašej žiadosti, ak by ste potrebovali zmeniť vaše kontaktné údaje. 

Ako dlho bude trvať kým dostanem rozhodnutie? 

Rozhodnutia sú spravidla pomerne rýchle a zvyčajne dostanete rozhodnutie do niekoľkých 
dní od podania žiadosti. Ak je žiadosť zložitejšia (napr. pre nedostatok dokumentácie), môže 
rozhodnutie trvať niekoľko týždňov. Aktuálne časy spracovania žiadostí je možné 
skontrolovať na nasledujúcej vládnej webovej stránke -
 https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-application-
processing-pimes . 

Ako sa dozviem že bola moja žiadosť úspešná? 

Od Britského Home Office dostanete e-mail, ku ktorému bude priložené rozhodnutie. Tento 
e-mail potvrdí či ste získali trvalý štatút (neobmedzené povolenie na pobyt), alebo
prechodný štatút (dočasné povolenie na pobyt), ak ste ešte nebývali vo Veľkej Británii
dostatočne dlho.

Žiadateľovi nebude vydaný žiadny fyzický document. Fyzické dokumenty budú vydané len ak 
žiadateľ nie je občanom EHP (a nemá biometrickú kartu pobytu) alebo ak žiadateľ podal 
papierovú žiadosť a nemá e-mailovú adresu. 

Ak potrebujete preukázať, že máte trvalý alebo prechodný štatút (napr. zamestnávateľovi), 
budete musieť vyhľadať svoju žiadosť na internete. Informácie o tom, ako to urobiť, budú 
zahrnuté v liste s rozhodnutím, ktorý ste dostali e-mailom. Britská vláda potvrdila, že až do 
1. Januára 2021 bude možné preukázať právo pobytu a právo pracovať alebo študovať vo
Veľkej Británii len s pasom alebo občianskym preukazom.

Čo ak nebola moja žiadosť úspešná? 

Pred tým než príjme rozhodnutie vás môže Britský Home Office kontaktovať a požiadať o 
opravenie prípadných chýb v žiadosti alebo o ďalšie dôkazy. 

Ak bola vaša žiadosť zamietnutá, máte nasledujúce možnosti: 

(A) poskytnúť ďalšie dôkazy na zvrátenie výsledku;

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-application-processing-times
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sk&u=https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-application-processing-times
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(B) podať novú žiadosť do 30. júna 2021 (alebo do 31. decembra 2020 v prípade že 
Veľká Británia opustí EÚ bez dohody); alebo 

(C) požiadať o administratívne preskúmanie rozhodnutia pomocou príslušného 
online formulára do 28 dní od dátumu prijatia e-mailu s rozhodnutím (za poplatok 80 
GBP na osobu, ktorý však bude vrátený ak bude žiadosť o administratívne 
preskúmanie úspešná alebo neplatná).                           

Upozorňujeme, že ak Veľká Británia opustí EÚ bez dohody, nebude možné sa proti 
rozhodnutiu odvolať na imigračnom súde prvého stupňa (First Tier Immigration Tribunal), 
ale len cez súdne preskúmanie (judicial review) ktoré je obmedzené na preskúmanie 
nesprávneho právneho posúdenia. 

Moja žiadosť bola zamietnutá - môžete mi pomôcť? 

AIRE Centre poskytuje bezplatné právne poradenstvo občanom EHP, ich rodinným 
príslušníkom a ľuďom v dobrovoľníckom sektore ktorí im pomáhajú. AIRE Centre má 
obmedzené zdroje a nemôže pomôcť každému a zvyčajne nemôže odpovedať na naliehavé 
žiadosti. Ak by ste chceli poradiť, najlepším spôsobom, ako nás kontaktovať, je e-
mail: info@airecentre.org 
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