


V roku 2021 sa pre mnohých Eu-
rópanov žijúcich v Spojenom 
kráľovstve zmenili pravidlá, keď sa 
skončilo prechodné obdobie na 
odchod Spojeného kráľovstva z EÚ. 

Preto, ak žijete v Spojenom kráľovstve, musíte požiadať o status usadenej 
osoby z EÚ. Konečný termín je 30. jún 2021. Žiadosť si nemusíte podávať, ak 
už máte povolenie na pobyt v Spojenom kráľovstve na dobu neurčitú. 

Aby sa tak stalo, vláda Spojeného 
kráľovstva zaviedla pobytovú schému 
pre občanov EÚ (EUSS). Tá umožňuje 
európskym občanom a ich rodinným 
príslušníkom požiadať o status usadenej 
osoby (povolenie na pobyt na dobu 
neurčitú) alebo predbežný status 
usadenej osoby (povolenie na pobyt 
na dobu určitú), aby mohli zostať v 
Spojenom kráľovstve aj po Brexite.

Súčasťou rokovaní s EÚ o vystúpení 
bola dohoda vlády Spojeného 
kráľovstva chrániť práva európskych 
občanov a ich rodinných príslušníkov 
žijúcich v Spojenom kráľovstve. 

Základné fakty o podávaní žiadosti

Všetko, čo potrebujete vedieť o 
pobytovej schéme pre občanov EÚ



Ak nemáte povolenie na pobyt na dobu neurčitú, 
budete si musieť podať žiadosť, ak:

Existujú 3 rôzne pojmy používané v súvislosti s pobytom 
v Spojenom kráľovstve, ale všetky majú takmer 
rovnaký význam:

Povolenie na pobyt na dobu neurčitú je 
pojem používaný v rámci zákona 
Spojeného kráľovstva o 
prisťahovalectve. Označuje sa aj ako 
status usadenej osoby. 

Môžete mať povolenie na pobyt na 
dobu neurčitú získané v rámci starého 
systému prisťahovalectva (zvyčajne 
budete mať v pase pečiatku, ktorá 
uvádza, že máte povolenie na pobyt v 
Spojenom kráľovstve na dobu neurčitú) 
alebo môžete mať modrú kartu s 
povolením na trvalý pobyt. Napriek 
tomu, že máte jeden z týchto dokladov, 
stále budete musieť požiadať o status 
usadenej osoby. 

Trvalý pobyt je pojem v rámci právnych 
predpisov EÚ. Obe práva na pobyt 
znamenajú, že osoba nemá žiadne 
obmedzenia pobytu v Spojenom 
kráľovstve. Môžete tu naďalej žiť, 
pracovať a študovať. 



Pochádzam z jednej z týchto krajín. Čo mám ešte 
vedieť?

Ak máte 21 rokov alebo ste mladší 
ako 21 rokov, rodič môže spojiť vašu 
žiadosť so svojou spolu so všetkými 
vašimi súrodencami mladšími ako 

21 rokov. Osoby, ktoré predložili 
spojené žiadosti, získajú všetky 

rovnaký status. 

Ak máte viac ako 16 rokov, 
uchádzajte sa ako jednotlivec 
bez toho, aby ste spojili vašu 

žiadosť s vašou rodinou.  

Najjednoduchší spôsob, ako začať vašu žiadosť, je použiť aplikáciu EU Exit: 
ID Document Check. Aby ste mohli túto aplikáciu použiť, potrebujete 
inteligentný telefón, buď Android, verzia 6.0 alebo vyššia, alebo iPhone 7 
alebo model s novšou verziou. O špecifikáciách a nastavení telefónu sa 
dozviete viac tu. 

Budete musieť poskytnúť dôkaz v podobe dokladu vašej totožnosti. Môže to 
byť platný pas alebo štátny občiansky preukaz.

Na podanie žiadosti o schému pre občanov EÚ nebudete potrebovať 
národné číslo poistenia (NI). Môžete však potrebovať iný dôkaz, aby ste 
preukázali dĺžku vášho pobytu v Spojenom kráľovstve. Tu nájdete zoznam 
vecí, ktoré sa budú považovať za dôkaz. 

Čo budem na podanie žiadosti potrebovať? 

https://hereforgoodguide.com/2018/05/09/q18-what-other-useful-information-is-out-there/
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence

