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Ak už mám doklad o trvalom pobyte (permanent residence), čo potrebujem na podanie 
žiadosti v rámci Pobytového Systému? 

Ak ste občanom EHP a už máte preukaz trvalého pobytu a chceli by ste zostať vo Veľkej 
Británii aj 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 nasledujúce kritériá: 

 Musíte mať doklad alebo preukaz potvrdzujúci trvalý pobyt; a

 Tento doklad alebo preukaz musí byť platný – upozorňujeme, že modré karty
pre trvalý pobyt sú platné iba 10 rokov odo dňa vydania (a musia byť následne
obnovené). Navyše, doklad o trvalom pobyte prestane platiť, ak bol zrušený z
bezpečnostných dôvodov alebo ak ste opustili Veľkú Britániu na obdobie dlhšie
ako 2 roky.

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). 

Taktiež budete musieť zadať detaily svojho dokladu o trvalom pobyte (permanent 
residence). 

Ak ste stratili doklad o trvalom pobyte alebo ak je poškodený a preto nemôžete prečítať 
jeho detaily, Britský Home Office by mal skontrolovať svoje záznamy, aby potvrdil či bol 
vydaný platný doklad (ale môže požadovať ďalšie informácie, napríklad približný dátum 
vydania alebo kópiu poškodeného / nečitateľného dokladu). 
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