Ak ste občanom EÚ a chcete
v Spojenom Kráľovstve žiť aj
po 30.6.2021 je potrebné, aby
ste si podali žiadosť do EU
Settlement Scheme. Ak bude
vaša žiadosť úspešná, získate
tzv. „settled“ alebo
„pre-settled“ status. Termín
na podávanie žiadostí je do 30.6.2021 (POZOR – ak Británia
odíde z EÚ bez dohody termín bude do 31.12.2020) Žiadosti
je možné podávať od 30.3.2019 - BEZ POPLATKU (v
prípade, ak ste už poplatok zaplatili v prípravnej fáze bude
vám v plnej výške vrátený). Aktuálne informácie nájdete na
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families .
EU settlement Scheme umožní občanom EÚ a ich rodinným príslušníkom žiť a
pracovať v UK aj po 30.6.2021 a mať prístup k zdravotnej starostlivosti,
dôchodkom a ostatným benefitom za rovnakých podmienok ako v súčasnosti.
Na získanie „settled status“ je potrebné splniť podmienku 5 rokov
nepretržitého pobytu (tzn. pobyt v UK aspoň 6 mesiacov z každého
z posledných 5 rokov, výnimkou môže byť maximálne 1 obdobie 12 mesiacov
z vážneho dôvodu – narodenie dieťaťa, vážna choroba, štúdium, vyslanie).
Žiadosti je možné podávať iba online prostredníctvom aplikácie a je potrebné
predložiť doklad totožnosti (biometrický pas), doklad o pobyte a výpis z registra
trestov. Relevantným dokladom potvrdzujúcim pobyt môžu byť NI# (National

Insurance number), daňové doklady P60 a P45, výplatné pásky, bankové výpisy,
účty za energie, pracovné zmluvy, potvrdenia akreditovaných vzdelávacích
inštitúcií, pečiatky v pase, cestovné lístky, letenky, faktúry, hypotéka, úradné
listy z JobCentre Plus a pod. (nie fotky, videá, listy, pohľadnice) https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-ukresidence
V prípade otázok môžete kontaktovať:

EU Settlement Resolution Center
pondelok až piatok – 8.00 – 20.00, víkendy 9.30 – 16.30)

telefonáty z UK - 0300 123 7379
telefonáty z iných krajín - 0203 080 0010

Postup krok za krokom ak chcete ostať žiť v UK
Informácie pre žiadateľov o štatút usídlenia
Cestovanie po Európe po Brexite
Pobyt v UK po Brexite
Šoférovanie mimo UK
Kontrola dokladu totožnosti

Informácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - https://www.mzv.sk/aktuality/detail//asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/odporucania-pre-obcanov-sr-v-suvislosti-s-planovanym-vystupenimuk-z-eu?p_p_auth=ns2z9ROc&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Faktuality%2Fvsetky_spravy
Informácie Ministerstva spravodlivosti SR - https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Medzinarodnepravo/Brexit/BrexitUvod.aspx?fbclid=IwAR2HIRE_KZBuCpJZ_NeAJ4ZA4urlmLLXQJy55F7nkr6sjsj96WzEYc99poM

Užitočné linky:




https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app
- postup
kontroly dokladu totožnosti v aplikácii
ak nemáte možnosť použiť zariadenie so systémom Android a NFC – vaše
biometrické doklady môžete oskenovať na nasledovných miestach :
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-documentscanner-locations/locations-offering-chip-checker-services

Prípadné otázky môžete zasielať emailom na EURES poradkyňu Renátu Mésárošovú, MBA renata.mesarosova@upsvr.gov.sk.

