


Mohli ste počuť niektoré znepokojujúce fámy o 
uchádzaní sa o pobytovú schému pre 
občanov EÚ. Preto sme sa za vás pozreli na 
niektoré najviac bežné nedorozumenia. 

Za podanie žiadosti musím zaplatiť. 

Teraz, keď Británia opustila EÚ, existuje mnoho 
mýtov o nových imigračných pravidlách. 
Oddeľujeme fakty od výmyslov 

Búranie mýtov: pravda o 
pobytovej schéme pre občanov 
EÚ

Myth

Nemusíte platiť. Podanie žiadosti o pobytovú schému pre občanov EÚ je 
zdarma. Rovnako by ste mali žiadosť vyplniť sami a nie platiť niekomu za to, 
aby to za vás urobil. 

Jedinou výnimkou je prípad, keď potrebujete právne poradenstvo, 
napríklad ak máte odsúdenie za trestný čin. Existujú organizácie 
poskytujúce právne poradenstvo zdarma, ako napríklad Here For Good 
alebo Settled, ale môže byť potrebné zaplatiť právnika.

Fact

Nemôžem si podať žiadosť o schému, pretože nemám telefón s operačným 
systémom Android. 

Myth



Keď odošlem svoje dokumenty, nedostanem ich späť.

Myth

Môže sa vám zdať čudné posielať preč váš pas alebo preukaz totožnosti. 
Ale ministerstvo vnútra vám ich pošle späť. Pri vypĺňaní online žiadosti vám 
bude oznámené, na akú adresu ich máte poslať. Kvôli koronavírusu môže 
spracovanie trvať o niečo dlhšie ako zvyčajne. Ak viete, že budete 
potrebovať váš pas, aby ste mohli vycestovať, bude pravdepodobne 
lepšie, ak vaše doklady odošlete až po vašom návrate. 

Fact

Nemôžem si podať žiadosť, lebo nemám národné číslo poistenia (NI).

Myth

Žiadosť si môžete podať bez čísla NI. Toto číslo sa bude od vás požadovať 
pri vypĺňaní žiadosti online, ale neobávajte sa. Číslo NI môže byť 

Fact

Pravdepodobne budete musieť použiť smartfón na prvú časť vašej žiadosti, 
na zosnímanie vašich dokumentov a vašu digitálnu fotografiu pomocou 
aplikácie EU Exit: ID Document Check. Nemusíte mať však telefón s Android. 
Modely iPhone od verzie iPhone 7 a vyššej budú taktiež fungovať. 
Uvádzame podrobnejší zoznam požiadaviek na váš telefón. 

Telefón si tiež môžete požičať od niekoho iného: aplikácia neuloží vaše 
zosnímané dokumenty na zariadenie. 

Ak sa neviete dostať k správnemu typu telefónu alebo sa vaše dokumenty 
nezosnímali, môžete ich buď poslať na ministerstvo vnútra, alebo navštíviť 
stredisko na snímanie (skenovanie) dokumentov. Tu nájdete úplný zoznam 
stredísk na snímanie dokumentov, pamätajte však, že niektoré z nich môžu 
byť kvôli obmedzeniam spôsobeným koronavírusom zatvorené a že si 
budete musieť objednať termín a pravdepodobne uhradiť malú sumu. 

Fact

https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app#check-if-you-can-use-the-app-on-your-phone


jednoduchých dôkazom, že žijete v Spojenom kráľovstve. Ako dôkaz však 
môžete predložiť iné dokumenty. Tu nájdete:zoznam vhodných 
dokumentov. 

Moje pokuty za nesprávne parkovanie môžu mať vplyv na moju žiadosť.

Myth

Bude sa od vás požadovať, aby ste oznámili všetky odsúdenia za trestné 
činy, ktoré sú „unspent“ (neuzavreté). Pokuty za nesprávne parkovanie však 
nie sú odsúdenia. A nepatria sem ani pokuty za prekročenie rýchlosti. 

Nebudete musieť uvádzať ani žiadne „spent“ (uzavreté) odsúdenia. Tu 
nájdete vyhlásenie polície o uzavretých a neuzavretých odsúdeniach.

Nápomocné môžu byť tieto série videí od organizácie New Europeans. 
Poskytujú rady v súvislosti s odsúdeniami za trestné činy v rôznych jazykoch.  

Fact

O schému nemôžem žiadať, ak som poberateľom dávok alebo mám nízky 
príjem

Myth

Ak ste poberateľom dávok, žiadosť si môžete podať. Taktiež si môžete 
podať žiadosť bez ohľadu na výšku vášho zárobku. 

Aplikácia preverí, ako dlho žijete v Spojenom kráľovstve, nie čo ste robili 
počas vášho pobytu v Spojenom kráľovstve. Nezáleží na tom, či ste boli 
poberateľom dávok, pracovali ste, boli ste študent alebo ste boli 
sebestačný. Ide o pobyt v Spojenom kráľovstve, nie o ekonomickú činnosť.

Fact

Nežil/nežila som v Spojenom kráľovstve celý rok 2020. Môžem si stále podať 
žiadosť?

Myth

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-youll-need-to-apply
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-youll-need-to-apply
https://www.askthe.police.uk/Content/Q89.htm
https://www.askthe.police.uk/Content/Q89.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cnrU47GITxE&list=PLntgETBGNMnFow25eQO56JUICIHP-MvSu


Žiadosť o pobytovú schému pre občanov EÚ si budete môcť podať, ak ste 
občanom EÚ alebo EHP a žili ste v Británii pred 31. decembrom 2020. V 
závislosti od toho, či ste získali trvalý pobyt pred opustením Spojeného 
kráľovstva alebo či ste prerušili nepretržitosť pobytu opustením Spojeného 
kráľovstva.

Do 30. júna 2021 budete môcť požiadať o status usadenej osoby, ak:

ste získali trvalý pobyt počas nepretržitého 5-ročného pobytu v Spojenom 
kráľovstve, t. j. neopustili ste Spojené kráľovstvo na viac ako 6 mesiacov v 
žiadnom z 12-mesačných období (máte povolené opustiť krajinu jedenkrát 
na maximálne 12 mesiacov z dôležitých dôvodov);

odkedy ste získali trvalý pobyt, neopustili ste Spojené kráľovstvo na viac ako 
5 rokov.

Ak ste nezískali trvalý pobyt a opustili ste Spojené kráľovstvo na viac ako 6 
mesiacov, musíte sa do Spojeného kráľovstva vrátiť a usadiť sa do 31. 
decembra 2020 do 23:00 hod., aby ste mali právo podať si žiadosť o 
pobytovú schému pre občanov EÚ.

Fact

Nemôžem vzniesť námietky voči rozhodnutiu o predbežnom statuse 
usadenej osoby.

Myth

Keď podávate vašu žiadosť o schému, dosiahnete bod, keď dostanete 
správu, že vám bude udelený buď status usadenej osoby, alebo predbežný 
status usadenej osoby. Ide o automatický odkaz a nebol skontrolovaný 
osobou s právomocou rozhodovať. Ak si myslíte, že máte právo na status 
usadenej osoby, môžete si zvoliť možnosť pridať viac dokumentov k vašej 
žiadosti, aby ste preukázali, že ste v Spojenom kráľovstve päť alebo viac 
rokov. Veľmi sa vám to oplatí. Osoby so statusom usadenej osoby budú mať 
viac práv ako ľudia s predbežným statusom usadenej osoby. 

Fact

Ak mi je pridelený predbežný status usadenej osoby, automaticky neskôr 
získam status usadenej osoby.

Myth



Nie, ak vám bo pridelený predbežný status usadenej osoby, budete si 
musieť opäť podať žiadosť o status usadenej osoby, keď sa naň 
kvalifikujete. Status sa neaktualizuje automaticky. Rovnako predbežný status 
usadenej osoby vyprší o päť rokov a vy si budete musieť opäť podať, aby 
ste mohli naďalej žiť v Spojenom kráľovstve, žiadosť o schému skôr, ako 
skončí jej platnosť. 

Fact

Do Spojeného kráľovstva sa nebudem môcť vrátiť, ak ho kedykoľvek 
opustím. 

Myth

Spojené kráľovstvo môžete opustiť na účely dovolenky a návštevy 
kedykoľvek. Ak si podávate žiadosť o schému a bol vám udelený 
predbežný status usadenej osoby, krajinu môžete opustiť na šesť mesiacov v 
jednom roku. Ak však budete chcieť neskôr požiadať o status usadenej 
osoby, je dobré pamätať na to, že pri podaní žiadosti budete musieť 
preukázať váš nepretržitý pobyt v Spojenom kráľovstve. 

Ak vám bol udelený status usadenej osoby, krajinu môžete opustiť na 
maximálne päť rokov a vrátiť sa bez toho, aby to malo vplyv na váš status 
prisťahovalca. 

Fact


