


Ak čítate tieto riadky, očividne rozmýšľate nad 
tým, ako budete ovplyvnený odchodom Británie 
z EÚ. Taktiež môžete mať obavy o vašu rodinu a 
môže vás znepokojovať, že nemajú dostatočné 

informácie. Tento dokument by vám mal 
pomôcť zistiť, čo potrebujete vedieť a ako o tom 

s vašou rodinou hovoriť. 

Ak pochádzate z krajiny v Európskej únii, z Islandu, Lichtenštajnska 
alebo Nórska (krajín v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru) 
alebo zo Švajčiarska, budete musieť, ak chcete naďalej žiť v Británii, 
požiadať do 30. júna 2021 o pobytovú schému pre občanov EÚ. 

Každý vo vašej rodine, vrátane detí, bude musieť požiadať, pokiaľ 
pravda nie sú občanmi Británie alebo z Írska. Keď rodičia požiadajú o 
pobytovú schému pre občanov EÚ, deti sa do nej automaticky 
nezahŕňajú. 

Ak ste starší ako 16 rokov, môžete o schému požiadať sami. 

Ak ste mladší ako 21 rokov, vašu žiadosť môžete, ak si to želáte, stále 
spojiť so žiadosťou podanou vaším rodičom alebo opatrovníkom. 

Ak ste starší ako 21 rokov a ste stále finančne závislí od vašej rodiny, 
môžete taktiež vašu žiadosť spojiť so žiadosťou rodiča alebo 
opatrovníka. 

Čo potrebujete vy a vaša rodina vedieť o 
živote v Británii

Hovoríme s vašimi rodičmi o 
pobytovej schéme pre občanov EÚ

Základné informácie



Aby sa osoba podľa pobytovej schémy pre občanov EÚ považovala za 
vášho rodiča, môže byť vašou biologickou matkou alebo otcom, vaším 
adoptívnym rodičom, vaším nevlastným rodičom, vaším starým rodičom 
alebo prastarým rodičom. 

Ak o pobytovú schému žiadajú vo vašom mene rodičia, budú musieť najprv 
požiadať sami za seba a potom spojiť vašu žiadosť s ich žiadosťou. Ak 
vypĺňajú digitálne formuláre, nesmú si zabudnúť uložiť 16-miestne číslo 
žiadosti generované systémom, aby ho mohli použiť, keď je čas pridať vašu 
žiadosť k ich žiadosti. Ak sa však budete kvalifikovať na status usadenej 
osoby a oni sa budú kvalifikovať len na predbežný status usadenej osoby, 
má význam podať žiadosť samostatne. 

Ak ste mladší ako 16 rokov, vaši rodičia budú stále musieť požiadať vo 
vašom mene aj v prípade, že žiadosti nie sú spojené. 

Ak žiadosť podáva váš rodič, bude sa od neho požadovať dôkaz o tom, že 
ste jeho dieťa. Znamená to: 

Rodičia a starí rodičia

Ak žiada váš starý rodič alebo prastarý 
rodič, rovnako bude potrebovať rodné 
listy, aby preukázal svoj vzťah k vášmu 

rodičovi

osvedčenie o adopcii alebo 
nariadenie o poručníctve

toto je prisťahovalecký dokument, 
ktorý umožnil členom rodiny osôb z 

Európskeho hospodárskeho priestoru 
pridať sa k nim v Británii

ak žiadosť podáva váš nevlastný rodič, 
bude takisto musieť predložiť svoj sobášny 

list alebo osvedčenie o partnerstve. 

rodný list osvedčenie o adopcii

rodinné povolenie 
sobášny list



Každý, kto žiada v mene dieťaťa, bude musieť rovnako dokázať, že dieťa 
žije v Spojenom kráľovstve. Dôkaz môže zahŕňať: 

• doklad o prídavkoch na dieťa alebo daňovej úľave na dieťa;
• potvrdenie zo škôlky, základnej alebo strednej školy, univerzity;
• doklad od opatrovateľskej služby alebo vášho praktického lekára.

Ak ste vy alebo ktokoľvek vo vašej rodine tehotná, mali by ste požiadať o 
pobytovú schému pred pôrodom. Ak získate status skôr, ako sa dieťa narodí 
a dieťa sa narodí v Británii, dieťa sa automaticky stáva občanom Británie.

Tehotenstvo 

Bez ohľadu na váš vek môže byť často komplikované hovoriť starším 
členom vašej rodiny, čo majú robiť. Sú však spôsoby, ako to uľahčiť. 

Ako hovoriť s vašou rodinou

Vaši rodičia si môžu myslieť, že si nepotrebujú podať žiadosť, najmä ak žijú v 
Británii už dlho. Ale musia tak urobiť za seba aj za vás. 

Môžu si tiež myslieť, že ak majú doklad o trvalom pobyte, nemusia si 
podávať žiadosť, ale stále tak budú musieť urobiť. 

Po prvé, buďte si istý tým, čo im potrebujete povedať

Môže to byť ťažké, najmä ak sa pokúšate preložiť právne pojmy alebo jazyk, 
ktorý používa vláda, ktorý tak dobre nepoznáte. 

Možno im budete musieť preložiť anglické dokumenty. 



člena rodiny, učiteľa alebo jednu z organizácií uvedenú nižšie na zozname 
„Extra pomoc“. Pokyny vlády môžete nájsť tiež preložené do rôznych 
jazykov tu: 

https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-translated-inf
ormation-materials

Môžete požiadať o pomoc 

vypočujte si, čo chcú povedať a potom im ukážte, čo ste si prečítali a 
dozvedeli sa. Povedzte im, kde ste našli vaše informácie a prečo dôverujete 
miestu, z ktorého ste ich zistili. 

Nehnevajte sa, 

Môžu mať informácie od svojho zamestnávateľa alebo skupiny v komunite. 
Spýtajte sa, či si ich môžete tiež prečítať, najmä ak sú písané v angličtine a 
nejde o prvý jazyk vašej rodiny. 

Spýtajte sa, čo zistili vaši rodičia o pobyte v Británii. 

a že chcete, aby vám vaša rodina pomohla. Ľudia všeobecne, a starší 
príbuzní obzvlášť, často reagujú lepšie, ak ich požiadate o pomoc, ako keď 
im poviete, aby niečo urobili. 

Vysvetlite, že máte obavy 

Nenechajte sa odradiť, ak ich na prvý pokus nepresvedčíte a pripomeňte 
vašej rodine, že každý z vás si musí podať žiadosť o pobytovú schému pre 
občanov EÚ do 30. júna 2021. 

Môžete s nimi viesť niekoľko rozhovorov. 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-factsheet


Sú k dispozícii články „The Mix“ o kombinácii statusu prisťahovalca a žiadosti 
o pobytovú schému. 

Oficiálne usmernenie vlády nájdete tu: 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Poradňa pre občanov má príručku o pobyte v Spojenom kráľovstve tu: 

https://www.citizensadvice.org.uk/immigration/staying-in-the-uk-a�er-brexit/stayin
g-in-the-uk-if-youre-from-the-eu/

Môžete sa tiež obrátiť na vašu lokálnu poradňu pre občanov telefonicky 
alebo osobne. Na ich stránke existuje tiež chatovacia funkcia, kde môžete 
hovoriť s nimi online. Oba kontakty nájdete tu: 

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/contact-us/contact-us/

Organizácia „Here for Good“ je charita ponúkajúca právne poradenstvo o 
prisťahovalectve zdarma: 

https://www.hereforgoodlaw.org

Organizácia „The 3 Million“ robí kampane za práva prisťahovalcov. Majú 
skupinu osobitne pre mladých Európanov žijúcich v Británii. Viac o nich 
nájdete tu: 

https://www.the3million.org.uk/young-europeans

Extra pomoc
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