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Počet žiadostí o azyl sa v roku 2018 znížil na úroveň pred krízou, 
počet nerozhodnutých prípadov však zostáva vysoký 
 
Počet žiadostí o azyl sa v roku 2018 v krajinách EÚ+ znížil už tretí rok za sebou a vrátil sa na 
úrovne pred krízou. Napriek nárastu počtu žiadostí za prvých päť mesiacov roku 2019 je 
priskoro na to, aby bolo možné tento vývoj označiť za významnú dlhodobú zmenu 
aktuálnych trendov. 
 
Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) v Bruseli 24. júna 2019 predstavil svoju  Výročnú správu 
o situácii v oblasti azylu v EÚ+ za rok 2018. Správa je hlavnou referenčnou publikáciou, ktorá sa 
zameriava na poskytnutie komplexného prehľadu situácie v oblasti azylu v krajinách EÚ+ a praktického 
fungovania spoločného európskeho azylového systému (CEAS). 
 
Ako úrad EASO informoval už na začiatku tohto roku, v roku 2018 bolo v krajinách EÚ+ podaných 
664 480 žiadostí o medzinárodnú ochranu, čo predstavuje pokles už tretí rok za sebou, tentokrát 
o 10 %. Približne 9 % týchto žiadostí podali žiadatelia opakovane. Zatiaľ čo počet žiadostí zostal 
v priebehu roka 2018 pozoruhodne stabilný, relatívna stabilita na úrovni EÚ+ zakrýva výrazné rozdiely 
medzi členskými štátmi a jednotlivými štátnymi príslušnosťami. 
 
Celková miera  uznaných žiadostí v rámci EÚ+ v rozhodnutiach prvého stupňa v roku 2018 dosiahla 
39 %, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 7 percentuálnych bodov. Hoci sa celkovo 
vydalo menej kladných rozhodnutí, kladné rozhodnutia vo vyššej miere priznali postavenie utečenca 
(55 % kladných rozhodnutí). 
 
Tromi hlavnými krajinami pôvodu žiadateľov v krajinách EÚ+ v roku 2018 boli Sýria (13 %), Afganistan 
a Irak (v obidvoch prípadoch 7 %). Medzi prvých desať štátnych príslušností pôvodu patrí aj Pakistan, 
Nigéria, Irán, Turecko (každá krajina po 4 %), Venezuela, Albánsko a Gruzínsko (po 3 %). V roku 2018 
podali takmer jednu pätinu všetkých žiadostí štátni príslušníci z krajín oslobodených od vízovej 
povinnosti na vstup do Schengenského priestoru vrátane Venezuelčanov, Kolumbijčanov, Albáncov 
a Gruzíncov. 
 
Pokiaľ ide o prijímajúce krajiny, bola v roku 2018 väčšina žiadostí o azyl podaná v Nemecku, vo 
Francúzsku, v Grécku, Taliansku a Španielsku. Týchto päť krajín spoločne predstavovalo takmer tri 
štvrtiny všetkých podaných žiadostí v krajinách EÚ+. 
 
Nemecko už siedmy rok po sebe prijalo najviac žiadostí (184 180), a to aj napriek 17 % poklesu 
v porovnaní s rokom 2017. Počet žiadostí vo Francúzsku sa už štvrtý rok po sebe zvýšil a v roku 2018 
dosiahol úroveň 120 425, čo je vo Francúzsku doposiaľ najvyššia zaznamenaná úroveň. Grécko sa stalo 
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krajinou s tretím najvyšším počtom žiadostí podaných v krajinách EÚ+ v roku 2018, pričom tento počet 
sa zvýšil už piaty rok po sebe, a to na 66 965 žiadostí. 
 
Medzi prvých päť prijímajúcich krajín v prepočte na počet obyvateľov patrili Cyprus, Grécko, Malta, 
Lichtenštajnsko a Luxembursko. 
 
Na konci roku 2018 zostával počet nerozhodnutých prípadov vysoký, a to s približne 896 560 
žiadosťami čakajúcimi na konečné rozhodnutie v krajinách EÚ+. V porovnaní s koncom roka 2017 to 
predstavovalo len mierny pokles o 6 %. 
 
 
Zvýšenie počtu žiadostí začiatkom roku 2019 nemusí nevyhnutne znamenať významnú dlhodobú 
zmenu aktuálnych trendov. 
 
Za prvých päť mesiacov roku 2019 bolo v krajinách EÚ+ zaregistrovaných viac ako 290 000 žiadostí 
o medzinárodnú ochranu. To predstavuje 11 % nárast v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018. 
V  tomto období patrili k hlavným krajinám pôvodu Sýria, (8 %), Afganistan a Venezuela (obidve krajiny 
po 7 %), ktoré spolu tvoria takmer štvrtinu žiadostí v krajinách EÚ+. 
 
V tomto období sa takisto zaznamenal nárast počtu žiadostí štátnych príslušníkov z Latinskej Ameriky. 
Venezuelskí štátni príslušníci podali približne 18 400 žiadostí o azyl, čo je zhruba dvojnásobok počtu za 
rovnaké obdobie v roku 2018, zatiaľ čo kolumbijskí štátni príslušníci podali trikrát viac žiadostí. Nárast 
sa zaznamenal aj u štátnych príslušníkov Salvádora, Hondurasu, Nikaraguy a Peru. 
 
Nárast na začiatku roku 2019 by sa mal chápať v kontexte dramatického zníženia počtu žiadostí počas 
posledných troch rokov, a to najmä minuloročného návratu k úrovniam z roku 2014. V tejto fáze 
neexistuje žiaden náznak, že by nedávny mierny nárast počtu žiadostí predstavoval významnú zmenu 
v celkových trendoch, keďže mesačné výkyvy sú normálne. 
 
 
Prílohy: 
 

- Hlavné zistenia výročnej správy z roku 2018 
- Zhrnutie [dostupné v 23 jazykoch EÚ] 
- Výročná správa Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) z roku 2018 o situácii 

v oblasti azylu v EÚ+ 
- Príloha: Žiadatelia o azyl podľa krajiny, podľa krajiny EÚ+ a hlavnej štátnej príslušnosti 
 

 
 
Podrobnejšie informácie vám poskytne Európsky podporný úrad pre azyl na tejto e-mailovej adrese: 
press@easo.europa.eu 
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