


Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ sa 
budú musieť mnohí ľudia uchádzať o 
možnosť naďalej žiť v Británii.

Vláda Spojeného kráľovstva zaviedla pro-
gram nazvaný pobytová schéma pre 
občanov EÚ, pretože na občanov EÚ 
žijúcich v Spojenom kráľovstve sa už viac 
nevzťahujú právne predpisy Európskej únie 
týkajúce sa voľného pohybu.

O pobytovú schému pre občanov EÚ musíte požiadať, ak: 

pochádzate z krajiny EÚ

nie ste britským občanom, ale v Británii žijete, pretože máte rodinného 
príslušníka pochádzajúceho z EÚ alebo EHP

pochádzate z inej krajiny v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru 
(EHP), teda z Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

pochádzate zo Švajčiarska

Kto musí požiadať o schému?

Som mladý človek z Európskej únie. Čo 
potrebujem vedieť o mojich právach v Británii? 

Vaše prisťahovalecké práva



Ak máte írske občianstvo, nemusíte žiadať o pobytovú schému pre 
občanov EÚ. Od roku 1923 existuje dohoda medzi vládami Spojeného 
kráľovstva a Írskej republiky, že občania z oboch krajín môžu žiť na oboch 
miestach.

Pochádzam z Írska. Ako to bude so mnou? 

Ak ešte nie ste britským občanom a nemáte vlastný status prisťahovalca 
(ako napríklad pracovné víza), mali by ste mať možnosť požiadať o status 
usadenej osoby prostredníctvom vášho partnera alebo vašej rodiny. 

Aj v prípade, že nie ste občanom EÚ a máte status prisťahovalca, môže 
mať stále význam sa uchádzať o pobytovú schému pre občanov, pretože 
vám zaistí viac ochrany.

Mali by ste sa uchádzať, ak: 

Váš partner alebo rodinný príslušník sa bude musieť takisto uchádzať o 
status usadenej osoby, pokiaľ nepochádza z Írska. Ak pochádza z Írska, vy si 
budete musieť podať žiadosť, ale on/ona nie.

Nepochádzam z EÚ, ale mám partnera alebo rodinného 
príslušníka, ktorý z EÚ pochádza. Môžem požiadať o 
schému? 

ste ženatý/vydatá, žijete v civilnom partnerstve alebo v 
nezosobášenom vzťahu s občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska; nie ste 
ženatý/vydatá alebo nežijete v civilnom partnerstve, musíte vedieť 
preukázať, že ste obaja starší ako 18 rokov, ste spolu viac ako 2 roky a 
že buď spolu žijete, alebo plánujete tak urobiť

ste dieťa, vnúča alebo pravnúča občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska a 
ste mladší ako 21 rokov; ak ste starší ako 21 rokov a ste stále finančne 
závislí od vašej rodiny, môžete si taktiež podať žiadosť

ste osobou, ktorá sa v skutočnosti stará o občana EÚ, EHP alebo 
Švajčiarska. Preto napríklad, ak žijete v Británii, ale narodili ste sa v 
Maroku a vaše dieťa sa narodilo vo Francúzsku, mali by ste mať 
možnosť požiadať ako rodič vášho dieťaťa (ak žije s vami a väčšinu 
času sa o neho staráte).



Osoby pochádzajúce zo Severného Írska môžu mať buď britské občianstvo, 
írske občianstvo alebo oboje. Ak máte partnera alebo rodinného 
príslušníka, ktorý sa narodil v Severnom Írsku, má britské alebo írske 
občianstvo a má aspoň jedného rodiča, ktorý je Brit/Britka alebo Ír/Írka, 
môžete požiadať o pobytovú schému pre občanov, ak ste žili v Spojenom 
kráľovstve pred 31. decembrom 2020. 

Môj rodinný príslušník alebo partner je zo Severného 
Írska. Mám si podať žiadosť?

Áno, všetky deti v rodine musia požiadať o status usadenej osoby. 
Nedostanete ho automaticky len preto, že oň požiadali vaši rodičia. 

Ak ste mladší ako 21 rokov, vaši rodičia môžu prepojiť vašu žiadosť s ich 
žiadosťou. Ak ste starší ako 16 rokov, môžete si vybrať a požiadať o schému 
sami. 

Moji rodičia majú status usadenej osoby, musím si stále 
podať žiadosť? 

Ak ste sa narodili v Británii po roku 1981 a vaši rodičia boli usadení v čase 
vášho narodenia v Británii, potom ste automaticky britským občanom. V 
tomto prípade výraz „usadený“ neznamená iba to, že tu vaši rodičia žili, ale 
že mali status usadenej osoby, povolenie na pobyt na dobu neurčitú alebo 
trvalý pobyt. Ak si nie ste istý, či sa to vzťahuje na vás, keďže ide o zložitú 
oblasť zákona o prisťahovalectve, potom je najlepšie vyhľadať právnu 
pomoc. 

Čo v prípade, že som sa narodil/narodila tu, ale moji 
rodičia neboli v tom čase britskými občanmi?

Ak ste v Spojenom kráľovstve nežili pred koncom roka 2020, potom 
nebudete môcť požiadať o pobytovú schému pre občanov EÚ. Budete si 
musieť podať žiadosť prostredníctvom nového imigračného procesu. Viac 
informácií o tomto novom procese nájdete tu. 
 
https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know

Do Británie som prišiel/prišla po 31. decembri 2020. Čo 
mám urobiť? 

https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know


Ak ste občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska a v Británii ste sa zdržiavali hoci 
len jeden deň v priebehu posledných šiestich mesiacov pred koncom roka 
2020, do 30. júna 2021 môžete požiadať o pobytovú schému pre občanov 
EÚ, hoci budete musieť preukázať, že ste boli v krajine. 

V Británii som žil/žila pred 31. decembrom 2020, ale 
ešte som si nepodal/nepodala žiadosť. Mám ešte stále 
čas? 

Stredisko „Aire Centre“ vám môže poskytnúť rady o vašich právach: 

https://www.settlementguide.co.uk

Organizácia „Here for Good“ poskytuje právne poradenstvo zdarma: 

https://www.hereforgoodlaw.org/advisory

„Settled“ je organizácia určená na pomoc ľuďom uchádzajúcim sa o 
status usadenej osoby:

http://settled.org.uk/contact

Potrebujete vedieť viac? 

https://www.settlementguide.co.uk/
https://www.hereforgoodlaw.org/advisory
https://settled.org.uk/en/contact-us/

