


Pandémia ochorenia Covid-19 a 
ďalšie politické otázky, ako 
napríklad voľby v Spojených 
štátoch, odsunuli Brexit z programu 
hlavných správ a spôsobili, že sme 
o ňom hovorili aj premýšľali menej. 

Ale budúci vzťah Spojeného kráľovstva s Európskou úniou je stále veľmi 
dôležitý, najmä ak pochádzate z krajiny EÚ (okrem Írska) a žijete v Spojenom 
kráľovstve. Záleží na tom aj v prípade, že ste z Islandu, Nórska, Lichtenštajnska 
alebo Švajčiarska. Sú to európske krajiny, ktoré nie sú súčasťou EÚ, ale ktoré 
stále čiastočne prijali jej pravidlá. 

V akom štádiu sa nachádzajú rokovania medzi 
Spojeným kráľovstvom a EÚ? 

Hlavné fakty 

Čo potrebujem vedieť o Brexite? 

Spojené kráľovstvo oficiálne opustilo Európsku úniu 31. januára 2020. 
Nasledujúci rok sa nazýval prechodným obdobím. Právne predpisy a 
obchodné dohody zostali také, ako bývali a vedúci predstavitelia oboch 
strán mohli využiť zostávajúcich 11 mesiacov roku 2020, aby vyriešili to, čo sa 
bude diať v budúcnosti. 

Rozhovory sále prebiehajú, viaznu najmä v záležitostiach týkajúcich sa 
obchodu a hraníc medzi Severným Írskom, ako súčasti Spojeného kráľovstva, 
a Írskou republikou, ako súčasti Európskej únie



Ak pochádzate z krajiny EÚ alebo z 
Islandu, Nórska, Lichtenštajnska (krajiny v 
rámci Európskeho hospodárskeho 
priestoru) alebo Švajčiarska, musíte od 
britskej vlády získať status prisťahovalca a 
uchádzať sa o pobytovú schému pre 
občanov EÚ. 

Osoby z týchto krajín doteraz 
nepotrebovali veľa úradných 
dokumentov, aby mohli žiť, pracovať 
alebo študovať v Spojenom kráľovstve, 
pretože sa na ich práva vzťahovali 
právne predpisy EÚ. 

Osoby z ostatných častí sveta vždy potrebovali absolvovať zložitejší proces, 
čo sa týka žiadosti o pobyt v Spojenom kráľovstve, ale občania EÚ si už 
teraz budú musieť tiež požiadať o pobyt v Spojenom kráľovstve. 

Jediná výnimka platí pre osoby z Írskej republiky. Spoločná oblasť 
cestovania bola dohodnutá v roku 1923 a znamená, že osoby z Írska majú 
všetky rovnaké práva v Spojenom kráľovstve ako britskí občania (platí to aj 
naopak, takže osoby z Británie sa môžu jednoducho presúvať aj do Írska).  

Môžem zostať v Spojenom kráľovstve? 



Požiadať budú musieť aj rodinní 
príslušníci nepochádzajúci z krajín 

EHP, ak nie sú britskí občania. 
Napríklad, ak je 21-ročný Rumun 

ženatý s 22-ročnou Indkou, indická 
občianka bude musieť taktiež 

požiadať o pobytovú schému pre 
občanov EÚ ako rodinný príslušník 

nepochádzajúci z krajín EHP. 

Ak pochádzate z EÚ alebo 
krajiny EHP či Švajčiarska a v 
Británii študujete, budete si 

musieť taktiež podať žiadosť.

Príručka „The Mix“ obsahuje 
podrobnejšie informácie o 

spôsobe, ako si overiť váš status 
prisťahovalca a ako sa uchádzať 

o status usadenej osoby.

Čo mám urobiť?

Čo sa ešte zmení?

Prístup do systému Národnej zdravotnej služby (NHS): Ak ste sa 
kvalifikovali alebo už máte status usadenej osoby alebo predbežný status 
usadenej osoby alebo trvalý pobyt, systém Národnej zdravotnej služby 
(NHS – National Health Service) budete môcť využívať stále bežným 
spôsobom. 

Dávky: Ak sa uchádzate o dávky a budete o ne žiadať aj po 30. júni 2021, 
s najväčšiu pravdepodobnosťou budete musieť požiadať o status 
usadenej osoby. O dávky sa môžu uchádzať aj osoby s predbežným 
statusom usadenej osoby, budete však potrebovať ďalšie dokumenty, aby 
ste preukázali dĺžku vášho pobytu v Spojenom kráľovstve. 

Poplatky za mobilný telefón: ak často voláte s ľuďmi mimo Spojeného 
kráľovstva alebo používate britský telefón pri vašich cestách do inej krajiny, 
mali by ste si u vášho poskytovateľa mobilného telefónu overiť poplatky za 
roaming, keď sa vám zmenia plány. 

Aj keď máte iné typy dokumentov, ako 
je napríklad modrá karta s povolením na 
trvalý pobyt, budete musieť do 30. júna 

2021 požiadať o predbežný status 
usadenej osoby alebo status usadenej 

osoby prostredníctvom pobytovej 
schémy pre občanov EÚ. 

Blue Card

Ak je vaša rodina alebo váš 
partner/partnerka tiež z EÚ alebo krajiny 

EHP alebo Švajčiarska, budú si musieť 
taktiež podať žiadosť napriek tomu, že 

žijete spolu. 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status


Spoločná oblasť cestovania: 
Týka sa Spojeného kráľovstva a Írskej republiky. Občania 
oboch krajín môžu slobodne žiť, pracovať, študovať, voliť a 
žiadať o dávky v oboch krajinách. 

Toto je pojem používaný v prípade občanov iných krajín, ktorí majú právo zostať v 
Spojenom kráľovstve. Osoby so statusom usadenej osoby a predbežným statusom 
usadenej osoby môžu pracovať, študovať, využívať systém NHS a žiadať o dávky. 

Status usadenej osoby: 

Predbežný status usadenej osoby: 
Osobe, ktorá sa uchádza o status usadenej osoby bude zvyčajne udelený predbežný 
status usadenej osoby, ak žila v Spojenom kráľovstve menej ako 5 rokov.

Povolenie na pobyt: 
Toto je pojem používaný vládou Spojeného kráľovstva na opis statusu prisťahovalca 
osôb z ostatných krajín, ktorí majú povolenie zostať v Spojenom kráľovstve na dobu, 
ktorú považujú za potrebnú. 

Európska únia: 
Európska únia má 27 členských štátov. Zdieľajú spoločné politické a hospodárske ciele a 
právne predpisy. 

Týka sa všetkých krajín EÚ a Islandu, Lichtenštajnska a 
Nórska. Dohoda o EHP umožňuje týmto trom posledným 
krajinám jednoducho obchodovať s ostatnými krajinami 
EÚ. Švajčiarsko nie je súčasťou EHP. 

Európsky hospodársky priestor: 

Slovník: Čo znamenajú tieto pojmy?


