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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 ste občanom EHP a už máte neobmedzené povolenie na vstup alebo pobyt a chceli by 
ste si ho vymeniť za trvalý štatút, môžete 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 platný doklad potvrdzujúci neobmedzené povolenie na vstup
alebo pobyt. Môže ísť o platný biometrický imigračný doklad, platnú pečiatku
alebo potvrdenie v cestovnom pase (či už platnosť pasu uplynula alebo nie)
alebo iný platný doklad vydaný Britským Home Office, ktorý potvrdzuje, že
osoba má neobmedzené povolenie na vstup alebo pobyt . Jedným z týchto
dokladov je modroružové povolenie na pobyt vydané Britským Home Office,
ktoré umožňuje neobmedzenú dobu pobytu; a

 Neobmedzené povolenie na vstup alebo pobyt musí byť platné -
upozorňujeme, že toto povolenie nebude platné ak bolo zrušené 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 neobmedzenom povolení na vstup 
alebo pobyt (indefinite leave to enter or remain). 

Ak ste stratili svoj doklad o neobmedzenom povolení na vstup alebo pobyt, 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). 



 

 

Advice Line: +44 20 7831 4276          Fax: +44 20 7862 5765 

       e-mail: info@airecentre.org 

Institute of Advanced Legal Studies, Room 505 

Charles Clore House, 17 Russell Square, London WC1B 5DR 

    Company Limited by Guarantee, Reg. No. 2824400 Charity Registered No. 1090336 

 

 

 

 
Participatory Status 

Organisation No. 
N200600055 

V prípade, že bolo vaše neobmedzené povolenie na vstup alebo pobyt vydané pred tým než 
Britský Home Office začal zbierať tieto údaje, je možné požiadať o skontrolovanie a 
zdokumentovanie vášho štatútu cez Windrush program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


