
Informácie súvisiace s prijatím nového prisťahovaleckého systému 

Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska platného  

od 1. 1. 2021 

 
 Spojené kráľovstvo (ďalej aj „UK“) zavádza od 1. 1. 2021 nový prisťahovalecký systém, 

ktorý sa bude vzťahovať na občanov EÚ (vrátane občanov EHP a Švajčiarska). 

 

 Tí občania EÚ, ako aj ich rodinní príslušníci, ktorí prídu do Spojeného kráľovstva 

pred uplynutím prechodného obdobia do 31. 12. 2020 majú nárok na zaregistrovanie 

sa do pobytovej schémy, tzv. EU Settlement Scheme, ktorá im garantuje právo pobytu. 

O EU Settlement Scheme moţno poţiadať v termíne do 31. 6. 2021. 

 

 Od 1. 1. 2021 sa pri návšteve UK aţ do 6 mesiacov nebude od občanov EÚ vyţadovať vízum. 

Počas tohto obdobia môţu občania EÚ viackrát vstúpiť na územie Spojeného kráľovstva. 

Tí, ktorí plánujú zostať dlhšie ako 6 mesiacov (pracovať, študovať alebo ţiť v UK), budú 

musieť poţiadať o vízum. Môţu tak spraviť prostredníctvom webstránky GOV.UK 

s tým, ţe na udelenie víza musia splniť príslušné kritériá a získať potrebný počet bodov. 

Ţiadatelia o vízum budú musieť zaplatiť príslušný poplatok. Zoznam poplatkov je moţné 

nájsť na: https://www.gov.uk/government/publications/visa-regulations-revised-table/fees-5-

october   

 

 Všetci ţiadatelia prichádzajúci do Spojeného kráľovstva na viac ako 6 mesiacov budú musieť 

zaplatiť aj tzv. prisťahovalecký zdravotnícky príplatok (Immigration Health Surcharge/IHS), 

ktorý im umoţní prístup k zdravotnej starostlivosti v Spojenom kráľovstve prostredníctvom 

národnej zdravotnej sluţby (National Health Service/NHS). Ďalšie informácie o IHS 

sú dostupné na: https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay  

 

 Občiansky preukaz uţ onedlho nebude pri cestách do Spojeného kráľovstva postačovať. 

Od 1. 10. 2021 bude pre občanov EÚ, EHP a Švajčiarska platiť povinnosť preukázania 

sa platným cestovným pasom. Táto povinnosť sa nebude uplatňovať vo vzťahu k občanom, 

na ktorých práva sa vzťahuje Dohoda o vystúpení a včas sa zaregistrovali do pobytovej 

schémy, tzv. EU Settlement Scheme. Registrovaní občania budú môcť do 31. 12. 2025 naďalej 

pouţívať pri cestách do Spojeného kráľovstva aj platné občianske preukazy. 

 

Možnosti vstupu do Spojeného kráľovstva od 1. 1. 2021 za účelom štúdia  

Za účelom získania študentských víz budú musieť ţiadatelia preukázať nasledovné:  

 Miesto štúdia, ktoré im ponúkla oprávnená vzdelávacia inštitúcia a ktoré je preukázateľné 

potvrdením o prijatí na štúdium. Zoznam vzdelávacích inštitúcií schválených britským 

ministerstvom vnútra je moţné nájsť na: 

https://www.gov.uk/government/publications/register-of-licensed-sponsors-students   

 

 Úroveň ovládania anglického jazyka na pokročilej úrovni – B2 (v zmysle Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre jazyky) v rámci vysokoškolského stupňa štúdia (RQF 6) 

alebo vyššieho. Študenti na niţšom stupni štúdia sa musia preukázať úrovňou ovládania 

anglického jazyka – B1. 

 

 Súčasťou procesu podávania ţiadosti o víza je aj predloţenie potvrdenia o finančnej 

spôsobilosti (pokrytie finančných nákladov počas štúdia), ale pre ţiadateľov zo Slovenskej 
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republiky a mnohých iných krajín to nebude vo všeobecnosti poţadované, aţ na výnimočné 

prípady. V takých prípadoch budú ţiadatelia pri predkladaní ţiadosti kontaktovaní priamo 

britským vízovým a imigračným oddelením. Viac informácií je dostupných 

na: https://www.gov.uk/student-visa/money       

 

Poplatky za štúdium  

 Jednotliví poskytovatelia vysokoškolského vzdelávania v Spojenom kráľovstve si stanovujú 

vlastnú sadzbu poplatkov pre zahraničných študentov. Za účelom zistenia aktuálnych 

poplatkov je tak potrebné kontaktovať priamo vysokú školu. 

 

 Študenti, ktorí pricestujú do Spojeného kráľovstva po 1. 1. 2021 a štúdium začnú do konca 

31. 7. 2021, budú mať nárok na rovnakú výšku poplatkov a podpory počas celej dĺţky štúdia 

ako domáci študenti. Podmienkou je, aby ţiadateľ pred uchádzaním sa o štúdium ţil 

v Spojenom kráľovstve, krajinách EHP alebo Švajčiarska po dobu troch rokov. V rámci 

nového prisťahovaleckého systému Spojeného kráľovstva však musia pred svojím príchodom 

poţiadať o študentské víza. 

 

 Študenti, ktorí pricestujú do Spojeného kráľovstva po 1. 1. 2021 a štúdium začnú po 

1. 8. 2021, musia taktieţ poţiadať o študentské víza pred svojím príchodom, ale nebudú mať 

uţ nárok na rovnakú výšku školného ako domáci študenti. Tí, ktorí budú študovať v Anglicku, 

nebudú mať nárok na študentskú finančnú podporu. Študenti, ktorí budú študovať vo Walese, 

Škótsku a Severnom Írsku budú musieť kontaktovať príslušné orgány za účelom preverenia si 

moţnosti nároku na študentskú finančnú podporu.         

 

Víza pre absolventov  

 Vízový systém pre absolventov bude spustený v lete 2021, pričom študent bude musieť mať 

úspešne ukončený bakalársky (undergraduate) alebo vyšší stupeň vzdelania v Spojenom 

kráľovstve. Bude ponúkať moţnosť zostať ţiť, pracovať alebo si hľadať prácu na obdobie 

dvoch rokov (3 rokov pre PhD. študentov).  

 

 Ţiadatelia ukončia celý stupeň vzdelania v Spojenom kráľovstve okrem prípadov, kedy 

sú povolené absolvovať študijné programy v zahraničí alebo v prípadoch, pri ktorých sa kvôli 

COVID-19 muselo uskutočniť dištančné vzdelávanie. Nie je potrebné preukázať sa znalosťou 

anglického jazyka, keďţe tá uţ bola preukázaná úspešným ukončením stupňa vzdelania 

na vysokej škole v Spojenom kráľovstve.     

 

Detské študentské víza  

Pre ţiakov/študentov vo veku 4 aţ 17 rokov existuje samostatné vízum. Ţiadatelia pre tento typ víza 

budú musieť preukázať nasledovné:   

 majú nepodmienenú ponuku/miesto v rámci štúdia v konkrétnej škole 

 disponujú finančnými prostriedkami na školné a ţivotné náklady 

 majú písomný súhlas svojho rodiča alebo zákonného zástupcu na štúdium v Spojenom 

kráľovstve 

 ak majú 16 a viac rokov, musia sa preukázať, ţe sú študentmi (čo sa môţe uskutočniť 

rozhovorom o dôveryhodnosti). 
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