


Takže čo máte urobiť?

Sprvu sa vám to môže zdať veľmi 
náročné, ale ak budete postupovať 
krok za krokom, dokážete to! Napriek 
možno veľkému počtu krokov je 
každý jeden z nich jednoduchý. 

Ak máte biometrický pas/preukaz totožnosti EÚ, 
potom si v prvom kroku do vášho telefónu stiahnite 
aplikáciu EU Exit: ID Document Check. Aplikácia 
vás požiada o telefónne číslo a e-mailovú adresu. 

Ak nemáte biometrický pas/preukaz totožnosti alebo máte 
problémy ho zosnímať, budete musieť začať váš proces podávania 
žiadosti priamo online (nie prostredníctvom aplikácie) a odoslať váš 
pas/preukaz totožnosti poštou na ministerstvo vnútra. To je v

Potom budú nasledovať 4 fázy: 

1) zoskenujte váš pas alebo preukaz totožnosti;
2) položte váš telefón na pas (aplikácia zosníma čip);
3) zosnímajte vašu tvár;
4) odfoťte vašu tvár.
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Príručka s vysvetlením jednotlivých krokov k 
vašej žiadosti:

Ako sa uchádzať o pobytovú 
schému pre občanov EÚ



poriadku, vrátia vám ho! Poštu navštívte osobne a nechajte si, pre 
pokoj mysle, vystaviť potvrdenie o odoslaní zásielky. 

Kvôli koronavírusu môže proces trvať dlhšie ako zvyčajne. Preto, ak 
budete potrebovať váš pas, napríklad z dôvodu odchodu na 
dovolenku o mesiac, odoslanie vašej žiadosti odložte, až kým sa 
vrátite z vašej cesty. 

Po zadaní vašich údajov do aplikácie budete 
presmerovaný na webovú stránku, aby ste 
pokračovali v žiadosti. Tento krok môžete urobiť na 
akomkoľvek zariadení – na počítači, notebooku, 
mobilnom telefóne alebo tablete. Budete sa 
musieť prihlásiť s použitím niektorých osobných 
údajov a telefónneho čísla/e-mailovej adresy, 
ktorú ste už zadali do aplikácie. 

Budete musieť vyplniť všetky časti žiadosti 
(totožnosť, typ žiadosti, miesto pobytu v Spojenom 
kráľovstve, odsúdenia za trestný čin, digitálna 
fotografia). Dôležitým prvkom tejto časti aplikácie 
je predložiť národné číslo poistenia (NI), ak ho 
máte, a uviesť všetky odsúdenia za trestný čin, ak 
je to relevantné. Ak však nemáte číslo NI, 
neobávajte sa. Stále si môžete podať žiadosť.
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Bude sa od vás taktiež požadovať, aby ste poskytli podrobné údaje 
o vašom doklade o trvalom pobyte alebo povolenie na pobyt na 
dobu neurčitú. Ak ich nemáte, budete vyzvaný, aby ste potvrdili 
vašu súčasnú adresu v Spojenom kráľovstve a vaše číslo NI (ak ho 
máte). Tieto údaje použije ministerstvo vnútra na vyhľadávanie vo 
vládnych databázach a na overenie, že ste občanom Spojeného 
kráľovstva a či ste tu žili viac ako päť rokov.
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Keď skončíte, systém zobrazí jeden z troch odkazov:

„You’ll be considered for - settled status“ (Vaša osoba sa bude 
posudzovať z hľadiska predbežného statusu usadenej osoby): 

Tento odkaz sa zobrazí, ak automatické zosnímanie vládnych 
údajov ukáže, že v Spojenom kráľovstve žijete nepretržite päť rokov. 
Vaša žiadosť bude potom postúpená osobe s právomocou 
rozhodovať, aby sa vyjadrila k rozhodnutiu o pridelení statusu 
usadenej osoby. Ak s týmto predbežným rozhodnutím súhlasíte, 
môžete kliknúť na „Submit Application“ (Podať žiadosť) a vaša 
žiadosť bude dokončená.

„You’ll be considered for settled status“ (Vaša osoba sa bude 
posudzovať z hľadiska statusu usadenej osoby): 

„We need more evidence of your residence“ (Potrebujeme viac 
dôkazov o vašom pobyte): 

Ak uvidíte tento odkaz, môžete si vybrať buď nahrať dôkazy 
preukazujúce váš pobyt v Spojenom kráľovstve v období piatich 
rokov (aby ste boli oprávnený pre status usadenej osoby), alebo v 
období posledných šiestich mesiacov (aby ste boli oprávnený pre 
predbežný status usadenej osoby). Neobávajte sa, existuje mnoho 
spôsobov ako preukázať dôkazy o pobyte a úplný zoznam nájdete 
tu.

Stane sa tak v prípade, ak vami predložené údaje a údaje, ktoré 
zistilo ministerstvo vnútra naznačujú, že ste v Spojenom kráľovstve žili 
menej ako päť rokov, žili ste tu však v priebehu posledných šiestich 
mesiacov. Budete mať možnosť vybrať si buď „accepting“ (prijať) 
predbežný statusu usadenej osoby, alebo predložiť dôkazy o tom, 
že máte právo na status usadenej osoby.  

Ak chcete preukázať, že máte právo na status usadenej osoby, 
môžete si pozrieť, za koľko rokov musíte poskytnúť dôkaz a nahrať 
dôkaz o pobyte prostredníctvom online aplikácie.

Ak ste presvedčený, že by ste mali dostať status usadenej osoby a 
máte dôkaz, ktorý to preukazuje, neakceptujte predbežný statusu 
usadenej osoby. Ak tak urobíte, budete musieť v budúcnosti podať 
druhú žiadosť pre status usadenej osoby.
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Keď ste podali vašu žiadosť, bude vám e-mailom zaslané 
osvedčenie o podaní žiadosti, ktoré zasiela ministerstvo vnútra ako 5

https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence


Aké sú konečné termíny?

potvrdenie, že ste podali platnú žiadosť. Nepotvrdzuje sa ním však, 
že máte v Spojenom kráľovstve status prisťahovalca.

List s rozhodnutím dostanete e-mailom. Kvôli koronavírusu to môže 
trvať dlhšie, preto neprepadajte panike, ak rozhodnutie 
nedostanete do pár dní. Môže to trvať i niekoľko mesiacov. List vo 
formáte PDF uvádza, či máte predbežný status usadenej osoby 
alebo status usadenej osoby. Nie je však potvrdením vášho statusu. 

Pri každej obnove vášho preukazu totožnosti, zmene adresy a 
osobných údajov, ako je meno, je vašou povinnosťou aktualizovať 
údaje o vašom statuse online: 

https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details

Ak budete potrebovať preukázať váš status v budúcnosti, napríklad 
ak idete na univerzitu alebo si prenajímate izbu, na zobrazenie a 
preukázanie vášho statusu budete musieť využiť online systém 
vlády: 

https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status

Konečný termín v prípade pobytu: Aby ste si 
mohli podať žiadosť, musíte žiť v Spojenom 
kráľovstve pred 31. decembrom 2020. 

Konečný termín na podanie žiadosti: Vašu 
žiadosť musíte dokončiť do 30. júna 2021.

V súčasnosti sa podľa informácií ministerstva vnútra spracúvajú žiadosti kvôli 
pandémii ochorenia Covid-19 pomalšie ako zvyčajne. Hoci je konečný 
termín 30. júna 2021, odporúčame vám, aby ste si podali žiadosť skôr a vyhli 
sa tak obavám spôsobeným pomalým spracovávaním. 

Ak sa potrebujete s niekým o vašej žiadosti 
porozprávať, obráťte sa na EU Settlement Scheme 
Resolution Centre (Stredisko pre rozhodovania o 
pobytovej schéme pre občanov EÚ) 

https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status


Telefón: 0300 123 7379
Mimo spojeného kráľovstva: +44 203 080 0100
Od pondelka do piatka, od 8:00 do 20:00 hod 
V sobotu a nedeľu od 9:30 do 16:30pm hod

Otázky sa môžete pýtať aj prostredníctvom tu uvedenej webovej stránky 
vlády. Podľa ich tvrdenia by mali odpovedať do piatich dní. 

Pokyny vlády si môžete prečítať tu a nájdete ichpreložené do ďalších 
jazykov tu. 

https://www.gov.uk/eusettledstatus
https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations

