
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Výsledok statusu 

ministerstva vnútra • Svoj list s výsledným statusom si uchovajte na bezpečnom mieste.  

• Odporúčame vám, aby ste si tento list vytlačili a uložili do e-mailového adresára, aby ste k nemu mali v budúcnosti 

ľahký prístup. 

• Poznámka: List s výsledným statusom nie je dôkazom vášho statusu. Váš doklad o statuse je prístupný po prihlásení 

sa na váš online portál.  

 

Prihlásenie na portál 
Svoj status si môžete overiť prostredníctvom online služby 
overenia statusu poskytovanú ministerstvom vnútra s 
názvom „Zobraziť a overiť status usadenej osoby alebo 
predbežný status usadenej osoby“: 
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status.  
Nižšie sú uvedené informácie, ktoré sú potrebné na 
prihlásenie na portál: 
 
Číslo dokladu totožnosti (pas/občiansky preukaz) 
  
Dátum narodenia 
 
Číslo mobilného telefónu/e-mail 
 

• Bude vám zaslaný kód, s ktorým získate prístup na 
portál 

 
Ak zmeníte kontaktný e-mail, telefónne číslo alebo doklad 
totožnosti, musíte to oznámiť ministerstvu vnútra. Môžete 
to vykonať po prihlásení sa na portál s vaším statusom. 
Prípadne zavolajte do centra EÚ pre riešenie problémov na 
telefónne číslo 0300 123 7379. 

Podmienky pre status 

usadenej osoby 

Overenie statusu 

prostredníctvom 

portálu Ak potrebujete preukázať svoj status u 
zamestnávateľov, majiteľov nehnuteľností alebo 
iných organizácií/agentúr, môžete využiť online 
službu overenia statusu poskytovanú ministerstvom 
vnútra s názvom „Zobraziť a overiť status usadenej 
osoby alebo predbežný status usadenej osoby“.  
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status  
 
• Na tejto stránke je možné vygenerovať kód, ktorý 
je následne možné použiť na preukázanie svojho 
statusu.  
 

Kontaktujt

e nás Adresa >> 35 Park Place, Cardiff, CF10 3RL  

E-mail >> info@newfieldslaw.com   

Telefón >> 44 (0) 2921690049  

Webová stránka >> www.newfieldslaw.com  

 

Naše poradenské služby sú regulované Úradom pre 

reguláciu právnych zástupcov, referenčné číslo 

633022. 

Schéma vysporiadania s EÚ: Čo bude ďalej? 

Po udelení statusu usadenej osoby môžete mimo Veľkej 
Británie stráviť až 5 rokov po sebe bez straty statusu.  
 
Ak sa však v Spojenom kráľovstve nebudete nachádzať viac ako 
5 rokov, stratíte status usadenej osoby. 

  
* Závažné trestné činy spáchané po udelení statusu usadenej 

osoby by mohli viesť k zrušeniu vášho statusu. 

Britské 

občianstvo 12 mesiacov od dátumu udelenia vášho statusu 

usadenej osoby môžete mať nárok požiadať o britské 

občianstvo. 

Dátum udelenia statusu usadenej osoby:  

 
* Nové odsúdenia za trestný čin môžu mať 

vplyv na vašu oprávnenosť pri podávaní 

žiadosti o britské občianstvo. 

Ďalšie informácie vám poskytne kancelária 

Newfields Law. 

https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
mailto:info@newfieldslaw.com

