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Bodovací imigračný systém Spojeného 
kráľovstva (points-based immigration
system): Úvodné informácie pre občanov EÚ 
Upozorňujeme, že pojem „občania EÚ“ v tejto príručke zahŕňa občanov EÚ, EHP a Švajčiarska.
Občania EÚ, ktorí boli rezidentmi Spojeného kráľovstva do 31. decembra 2020, majú podať
žiadosť v rámci EU Settlement Scheme. Žiadosť môžu podať do 30. júna 2021. 
Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie dňa 31. januára 2020. Voľný pohyb medzi 
Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou sa skončil dňa 31. decembra 2020, a dňa 1. januára 
2021 zaviedlo Spojené kráľovstvo bodovací imigračný systém, ktorý uprednostňuje kvalifikáciu 
a talent pred miestom, odkiaľ osoba pochádza. 
Ak ste neboli rezidentom Spojeného kráľovstva pred 31. decembrom 2020 a nemáte práva 
podľa Dohody o vystúpení, budete musieť splniť osobitné požiadavky, aby ste pracovali alebo 
študovali v Spojenom kráľovstve od 1. januára 2021. Budete tiež musieť prejsť príslušnými 
kontrolami vrátane kontroly beztrestnosti v Spojenom kráľovstve. Bez podania žiadosti o 
víza naďalej môžete navštevovať Spojené kráľovstvo po dobu najviac 6 mesiacov a môžete 
sa zapájať do rôznych činností vrátane cestovného ruchu, návštev rodiny a priateľov, 
krátkodobých študijných a obchodných činností, ako sú podujatia a konferencie. Celý zoznam 
povolených činností pre návštevníkov je dostupný na webovej stránke GOV.UK. 
Status írskych občanov je naďalej pod ochranou Dohody o spoločnom cestovnom priestore. 
Írski občania preto nepotrebujú povolenie na vstup do Spojeného kráľovstva (okrem veľmi 
obmedzeného počtu okolností), a preto nie sú oprávnení podať žiadosť v rámci nového 
bodovacieho imigračného systému. 

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-v-visitor
https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance/common-travel-area-guidance
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EU Settlement Scheme 

Ak ste boli rezidentom Spojeného kráľovstva do 31. decembra 2020, 
vy a vaša rodina by ste mali podať žiadosť v rámci EU Settlement 
Scheme, aby ste po 30. júne 2021 naďalej žili v Spojenom 
kráľovstve. Termín podania žiadosti je 30. jún 2021. 

Podanie žiadosti cez bodovací imigračný systém 
Ak ste oprávnení, mali by ste podať svoju žiadosť na webovej stránke GOV.UK. Budete musieť 
preukázať, že spĺňate príslušné kritériá, a dosiahnuť potrebný počet bodov na získanie víza, 
o ktoré sa uchádzate. Podrobný postup pre každú vízovú trasu je uvedený na webovej 
stránke GOV.UK. 
V rámci svojej žiadosti budete musieť overiť svoju identitu. Väčšina ľudí bude môcť overiť svoju 
identitu prostredníctvom smartfónu cez aplikáciu UK Immigration: ID Check v rámci svojej 
online žiadosti. Tí, ktorí nemôžu využiť aplikáciu UK Immigration: ID Check, budú musieť navštíviť 
vízové centrum (Visa Application Centre). Viac informácií o priebehu podávania žiadosti je k 
dispozícii na webovej stránke GOV.UK. 
Budete musieť zaplatiť poplatok za podanie žiadosti, a ak prichádzate do Spojeného kráľovstva 
na viac ako 6 mesiacov, budete musieť zaplatiť prisťahovalecký zdravotný poplatok 
(Immigration Health Surcharge), ktorý vám umožní prístup ku národnému zdravotníckemu 
systému Spojeného kráľovstva (National Health Service, NHS). 
Čas spracovania žiadostí sa líši v závislosti od víza, o ktoré žiadate, a od disponibilnej služby. 
Pred vycestovaním do Spojeného kráľovstva musíte podať žiadosť a získať potvrdenie, že vaša 
žiadosť bola schválená. 
Vyživované osoby môžu podať svoju vlastnú žiadosť. Občania EÚ, ktorí nespĺňajú podmienky 
vyživovanej osoby podľa vízovej trasy bodovacieho systému ani podľa EU Settlement 
Scheme, budú musieť podať žiadosť a získať oprávnenie na vstup či pobyt podľa imigračných
pravidiel pre rodinných príslušníkov na rovnakom základe ako osoby, ktoré nie sú občanmi EÚ. 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/941372/6.7031_HO_PBIS_Guidance_Re-Brand_Updates_Application_Final_2_.pdf
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/guidance/visa-decision-waiting-times-applications-outside-the-uk?step-by-step-nav=cafcc40a-c1ff-4997-adb4-2fef47af194d
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-dependants-of-uk-visa-applicants-tiers-1-2-4-5
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Práca v Spojenom kráľovstve 

Víza pre kvalifikovaných pracovníkov (Skilled Worker Visa) 
Aby ste boli oprávnení na vízovú trasu kvalifikovaných pracovníkov, musíte preukázať, že: 

• máte pracovnú ponuku na požadovanej úrovni kvalifikácie od sponzora s licenciou od 
úradu Home Office (Home Office-licensed sponsor) 

• váš sponzor vám zaplatí príslušnú minimálnu mzdu (bežne 25 600 £ alebo aktuálnu 
sadzbu pre vašu konkrétnu prácu podľa toho, ktorá sadzba je vyššia) 

• viete hovoriť po anglicky na stredne pokročilej úrovni B1 (Spoločného európskeho 
referenčného rámca pre jazykové znalosti). 

Ak budete zarábať menej ako 25 600 £ – ale nie menej ako 20 480 £, stále môžete podať 
žiadosť získaním bodov za osobitné vlastnosti napriek svojmu platu. Body môžete získať, 
napríklad ak: 

• máte pracovnú ponuku v nedostatkovom povolaní 

• máte titul PhD v odbore, ktorý súvisí s danou prácou 

• máte titul PhD v odbore STEM (veda, technológia, inžinierstvo, matematika), ktorý súvisí s 
danou prácou 

• nemáte pracovné skúsenosti (požiadavka na plat bude v každom povolaní v prípade 
ľudí bez pracovných skúseností o 30 % nižšia ako sadzba pre pracovníkov s pracovnými 
skúsenosťami, a to vo výške dolnej hranice 20 480 £). 

Podajte žiadosť o víza pre kvalifikovaných pracovníkov na webovej 
stránke GOV.UK. 

https://www.gov.uk/skilled-worker-visa
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Kvalifikovaná práca: Víza pre zdravotníckych pracovníkov a 
opatrovateľov (Health and Care Visa) 
Vláda Spojeného kráľovstva uvíta životne dôležitý prínos, ktorý pre NHS a širší sektor 
zdravotníctva a opatrovateľstva predstavujú lekári, zdravotné sestry a iní zdravotnícky 
pracovníci zo zahraničia. 
Ak pracujete v oprávnenej zdravotníckej profesii a máte pracovnú ponuku v národnom 
zdravotníckom systéme (NHS), v sektore sociálnej starostlivosti alebo od zamestnávateľov a 
organizácií, ktoré poskytujú služby národnému zdravotníckemu systému (NHS), viete hovoriť po 
anglicky a spĺňate požiadavky vízovej trasy pre kvalifikovaných pracovníkov, tak môžete podať 
žiadosť o víza pre zdravotníckych pracovníkov a opatrovateľov, aby ste prišli do Spojeného 
kráľovstva so svojou rodinou. 
Prebehne zrýchlený zápis so zníženými poplatkami za žiadosť a v priebehu podávania žiadosti 
sa poskytuje špecializovaná podpora. Ak ste oprávnení podať žiadosť o víza pre zdravotníckych 
pracovníkov a opatrovateľov, tiež ste oslobodení od povinnosti zaplatiť príplatok za imigračnú 
zdravotnú starostlivosť (Immigration Health Surcharge). Pracovníci v prvej línii v sektore 
zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, ktorí nie sú oprávnení podať žiadosť o víza pre 
zdravotníckych pracovníkov a opatrovateľov, budú musieť zaplatiť príplatok za imigračnú 
zdravotnú starostlivosť, no môžu využiť výhodu kompenzačného systému, v rámci ktorého im 
bude príplatok vrátený. 

Podajte žiadosť o víza pre zdravotníckych pracovníkov a 
opatrovateľov (Health and Care Visa) na webovej stránke GOV.UK 

https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/government/publications/immigration-health-surcharge-applying-for-a-refund/immigration-health-surcharge-guidance-for-reimbursement-2020
https://www.gov.uk/health-care-worker-visa
https://www.gov.uk/health-care-worker-visa
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Talenty z celého sveta (Global Talent) 
Víza pre talenty z celého sveta (Global Talent Visa) umožňujú najvyššie kvalifikovaným ľuďom 
prísť do Spojeného kráľovstva bez pracovnej ponuky. Tieto víza sú určené uznávaným lídrom 
a lídrom zajtrajška v oblasti vedy, humanitných vied, inžinierstva, umenia (vrátane filmovej 
tvorby, módneho návrhárstva a architektúry) a digitálnych technológií, ktorí majú jedinečnú
kvalifikáciu obohacujúcu poznanie, ekonomiku a spoločnosť Spojeného kráľovstva. Špičkoví 
vedci a výskumní pracovníci majú výhodu rýchlejšieho procesu schvaľovania v rámci 
zrýchleného systému STEM. 

Podajte žiadosť o víza pre talenty z celého sveta na webovej 
stránke GOV.UK. 

Alternatívne trasy pracovných víz a povolania špecialistov 
Na prácu v Spojenom kráľovstve je dostupné celé spektrum vízových trás, ako napríklad 
víza pre začínajúcich podnikateľov a novátorov (Start-up and Innovator Visas). Existujú 
aj vízové trasy pre iné povolania špecialistov vrátanie víz pre duchovných, športovcov a 
tvorivé povolania. 

Štúdium v Spojenom kráľovstve 

Vízová trasa pre študentov (Student Route) 
Svetovo uznávaný sektor vzdelávania Spojeného kráľovstva naďalej uvíta talentovaných 
študentov s vysokým potenciálom na svojich univerzitách a u iných poskytovateľov vyššieho 
vzdelania a celoživotného vzdelávania, ako aj na vysokých školách anglického jazyka a v 
nezávislých školách. 
Aby ste boli oprávnení na vízovú trasu pre študentov, musíte preukázať, že: 

• študentský sponzor s licenciou od úradu Home Office (Home Office-licensed Student 
sponsor) vás prijal do vzdelávacieho programu 

• hovoríte, čítate, píšete a rozumiete po anglicky 

• máte dostatok finančných prostriedkov na to, aby ste sa o seba postarali a zaplatili za 
svoj vzdelávací program 

• úprimne zamýšľate študovať v Spojenom kráľovstve. 
Prečítajte si našu príručku pre študentov, v ktorej nájdete viac informácií o vízovej trase
pre študentov. Žiadosť o víza pre študentov (Student Visa) môžete podať na webovej 
stránke GOV.UK. 
Pre maloletých študentov vo veku medzi 4 až 17 rokov, ktorí si želajú študovať na nezávislej 
škole, existuje vízová trasa pre maloletých študentov (Child Student Route). 

Žiadosť o víza pre študentov (Student Visa) môžete podať na 
webovej stránke GOV.UK. 

https://www.gov.uk/global-talent
https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
https://www.gov.uk/student-visa
https://www.gov.uk/child-study-visa
https://www.gov.uk/student-visa
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Víza pre absolventov (Graduate Visa) 
Ak úspešne ukončíte vysokoškolské štúdium prvého a vyššieho stupňa v Spojenom kráľovstve, 
po dokončení svojho štúdia budete oprávnení podať žiadosť o víza pre absolventov na pobyt a 
prácu alebo na hľadanie práce po dobu maximálne 2 rokov (3 rokov v prípade doktorantov). 
Víza pre doktorantov sa v lete 2021 otvoria pre medzinárodných študentov, ktorých sponzoroval 
študentský sponzor s licenciou úradu Home Office, ktorý má históriu dodržiavania imigračných 
požiadaviek vlády Spojeného kráľovstva. 
Ak budete mať vhodnú pracovnú ponuku od sponzora a splníte vízové požiadavky, budete sa 
môcť presunúť do iných vízových trás. 

Viac informácií o bodovom imigračnom systéme nájdete na 
webovej stránke GOV.UK. 

https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
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