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Nemám žiaden doklad preukazujúci trvalý pobyt alebo neobmedzené povolenie na vstup / 
pobyt, ale vo Veľkej Británii bývam viac ako 5 rokov - čo potrebujem na podanie žiadosti v 

rámci Pobytového Systému? 

Ak ste občanom EHP a žili ste vo Veľkej Británii najmenej 5 nepretržitých rokov a chceli by 
ste zostať vo Veľkej Británii 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: 

 Bývali ste vo Veľkej Británii najmenej 5 nepretržitých rokov. Vaše bydlisko 
musí byť nepretržité (na rozdiel od nepretržitého a zákonného, ako sa 
vyžadovalo podľa súčasných nariadení EÚ o trvalom pobyte (permanent 
residence)). Preto budete musieť preukázať len to, že ste počas päťročného 
pobytu neopustili Veľkú Britániu na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov. Avšak nebude 
nutné preukázať vašu činnosť počas tohto päťročného obdobia. Pobyt na 
základe tzv. odvodeného / Zambrano práva na pobyt sa počíta pre účely 
dokázania nepretržitého päťročného pobytu; 

 V žiadnom 12-mesačnom období ste neopustili Veľkú Britániu na dobu dlhšiu 
ako 6 mesiacov (s výnimkou jediného obdobia neprítomnosti z dôležitého 
dôvodu, ako je tehotenstvo, pôrod, vážna choroba, štúdium, zahraničná 
misia alebo povinná vojenská služba); a 

 Nebol vám uložený žiaden trest odňatia slobody (bez ohľadu na dĺžku). Ak 
áno, päťročné obdobie sa začne odznova od skončenia trestu odňatia slobody. 

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). 

Britský Home Office vykoná automatizované kontroly s Britským daňovým úradom 
(HMRC) a Britským sociálnym úradom (DWP) (na základe vašej adresy a čísla národného 
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poistenia (national insurance number), ak ho máte), ktoré môžu poskytnúť všetky potrebné 
dôkazy o tom že ste vo Veľkej Británii bývali 5 nepretržitých rokov. 

Ak tieto kontroly nepreukážu dostatočné dôkazy (napr. pretože ste neboli zamestnaní, a 
preto by ste Britskému daňovému úradu nezaplatili žiadne dane), počas procesu podávania 
žiadostí budete môcť poskytnúť ďalšie dôkazy na preukázanie svojho nepretržitého 
päťročného pobytu. Medzi takéto dôkazy patria účty za miestne dane alebo za vodu, 
elektrinu či internet, zmluvy o prenájme, výplatné pásky alebo tlačivá P45 / P60, bankové 
výpisy atď. za príslušné roky. 

Čo ak som ešte nebol vo Veľkej Británii 5 nepretržitých rokov? 

Automaticky vám bude udelený prechodný štatút. Prechodný štatút oprávňuje občanov EHP 
a ich rodinných príslušníkov zotrvať vo Veľkej Británii 5 rokov od dátumu jeho získania (a 
umožňuje im odísť z Veľkej Británie až na 2 roky bez toho, aby tento štatút stratili). Po 
dosiahnutí 5 rokov nepretržitého pobytu budete môcť požiadať o trvalý štatút v rámci 
Pobytového Systému. 
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