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Som rodinný príslušník občana EHP - čo potrebujem na podanie žiadosti v rámci 
Pobytového Systému? 

Ak ste občanom EHP, ktorý je tiež rodinným príslušníkom iného občana EHP, môžete o trvalý 
štatút požiadať buď na základe svojho vlastného oprávnenia alebo ako rodinný príslušník. 

Ak nie ste občanom EHP, ale bývate vo Veľkej Británii s občanom EHP, ktorý je oprávnený 
podať žiadosť o trvalý štatút v rámci Pobytového Systému, môžete tiež podať žiadosť v rámci 
tohto systému ako rodinný príslušník. 

Aké sú kritériá na podanie žiadosti ako rodinný príslušník? 

Okrem všeobecných kritérií týkajúcich sa trestného registra a dôvodov, ktoré by bránili v 
získaní trvalého štatútu (viď náš všeobecný informačný leták o Pobytovom Systéme na [Kto 
môže podať žiadosť o trvalý alebo prechodný pobyt v rámci Pobytového Systému?] budete 
musieť spĺňať nasledujúce kritériá: 

 Občan EHP, ktorý je vaším rodinným príslušníkom, musí mať nárok na trvalý
alebo prechodný štatút v rámci Pobytového Systému, a preto musí spĺňať
kritériá jednej z príslušných kategórií (viď naše ďaľšie informačné letáky
na [Kto môže podať žiadosť o trvalý alebo prechodný pobyt v rámci
Pobytového Systému?]

 Musíte bývať vo Veľkej Británii spolu s týmto občanom EHP; a

 Musíte spadať pod definíciu „rodinného príslušníka“ a preukázať svoj vzťah
(napr. rodný list alebo sobášny list).

Kto sa počíta za člena rodiny? 

Pojem “rodinný príslušník” zahŕňa: 

(A) manžel / manželka alebo civilný partner občana EÚ len v tom prípade ak
manželstvo alebo civilné partnerstvo vzniklo pred 31. decembrom 2020;

(B) trvalý partner občana EÚ len v tom prípade ak partnerstvo vzniklo a bolo trvalé
pred 31. decembrom 2020 a je stale trvalé aj v deň podania žiadosti;
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(C) dieťa alebo iný potomok (napr. vnúča) občana EÚ vrátane dieťaťa alebo potomka 
manžela / manželky / občianskeho partnera -                                         

(1) ktoré je mladšie ako 21 rokov; 

(2) ktorého základné životné potreby sú závislé od finančnej alebo inej 
materiálnej podpory od občana EÚ alebo jeho manžela / manželky / 
civilného partnera; alebo 

(3) ak občan EÚ zomrel alebo opustil Veľkú Britániu, len v tom prípade 
ak dieťa navštevovalo vzdelávací kurz a naďalej ho navštevuje; 

(D) nezaopatrený rodič alebo starý rodič občana EÚ alebo rodič alebo starý rodič 
manžela / manželky / civilného partnera (upozorňujeme, že finančná alebo iná 
závislosť takého rodiča alebo starého rodiča je 
predpokladaná); a                                         

(E) iný príbuzný občana EÚ alebo jeho manžela / manželky / civilného partnera s 
bydliskom vo Veľkej Británii pred 31. decembrom 2020, ktorý -
                                          

(1) je finančne alebo inak závislý na občanovi EÚ, je členom 
domácnosti občana EÚ alebo nutne potrebuje osobnú starostlivosť zo 
závažných zdravotných dôvodov, a takáto závislosť existovala pred 31. 
decembrom 2020; a 

(2) je držiteľom dokladu, ako je rodinné povolenie (EEA family permit), 
osvedčenie o registrácii, pobytová karta alebo karta trvalého pobytu 
(permanent residence) (v prípade príbuzných manžela / manželky / 
civilného partnera musí byť tento dokument vydaný pred 1. 
februárom 2017).                      

Ak je občan EHP držiteľom preukazu trvalého pobytu (permanent residence) alebo má 
neobmedzené povolenie na vstup / pobyt (indefinite leave to enter or remain), alebo býval 
vo Veľkej Británii najmenej 5 nepretržitých rokov, môžu sa o trvalý štatút uchádzať aj tieto 
osoby: 
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(A) rodinný príslušník občana EHP, v prípade že občan EHP zomrel, ak tento rodinný 
príslušník býval vo Veľkej Británii najmenej 1 rok bezprostredne pred smrťou občana 
EHP; 

(B) rodič dieťaťa, ktorý spadá pod bod (C) vyššie; 

(C) bývalý manželský partner alebo civilný partner, ak bolo manželstvo alebo civilné 
partnerstvo ukončené (t.j. konečné rozhodnutie vydal súd) a ak -
                                          

(1) manželstvo alebo občianske partnerstvo trvalo najmenej 3 roky a 
obe strany vo Veľkej Británii najmenej jeden nepretržitý rok pred 
začatím rozvodového konania; 

(2) osoba sa stará o dieťa alebo má právo na prístup k dieťaťu občana 
EHP (ak je dieťa mladšie ako 18 rokov); alebo 

(3) právo na trvalý pobyt vo Veľkej Británii je odôvodnené 
mimoriadne ťažkými okolnosťami (napr. domáce násilie alebo 
zneužívanie počas manželstva alebo civilného partnerstva). 

Môžem sa prihlásiť ako rodinný príslušník občana EHP, ak ten občan zomrel? 

Áno, za predpokladu, že: 

(A) občan EHP žil vo Veľkej Británii v čase svojej smrti ako zamestnanec alebo 
samostatne zárobkovo činná osoba;                                         

(B) občan EHP žil vo Veľkej Británii najmenej 2 roky pred smrťou alebo jeho smrť bola 
výsledkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania; a                                          

(C) vy ste bývali vo Veľkej Británii s týmto občanom EHP bezprostredne pred ich 
úmrtím.                                          
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