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MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU

NÁRODNÁ  KRIMINÁLNA  AGENTÚRA
- NaKA -
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Právny rámec vzniku NaKA

§ 4 ods. 3 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov

Národná kriminálna agentúra (NaKA)

národná kriminálna agentúra

Minister zriaďuje osobitné útvary s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej
republiky na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov vo veciach, ktoré patria
do právomoci Špecializovaného trestného súdu podľa osobitného zákona.

Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru ako organizačná zložka
Prezídia Policajného zboru vznikla dňom 1. decembra 2012 ako nástupnícky útvar
dovtedy samostatných úradov boja proti korupcii a boja proti organizovanej
kriminalite Prezídia Policajného zboru.

Dôvodnosť jej vzniku spočívala v zvýšení efektivity služobnej činnosti na úseku
boja proti trestnej činnosti, ktorá svojím charakterom predstavuje najzávažnejšie
formy trestných deliktov, a zároveň pochádzala z nevyhnutnosti unifikovať činnosť
zaniknutých úradov v záujme predchádzania duplicity operatívnej činnosti
a trestných konaní.
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NaKA je vecne príslušná pre trestné činy patriace do pôsobnosti Špecializovaného
trestného súdu podľa §14 Trestného poriadku, a to:

a) trestný čin úkladnej vraždy,

b) trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266
ods. 3 Trestného zákona,

c) trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných
papierov podľa § 270 ods. 4 Trestného zákona,

d) trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 3 a 4
Trestného zákona v súbehu s trestnými činmi podľa písmen b), c), e), f), g), h), k)
alebo l),

e) trestné činy prijímania úplatku podľa § 328 až 331 Trestného zákona,

f) trestné činy podplácania podľa § 332 až 335 Trestného zákona,

Vecná príslušnosť národnej kriminálnej agentúry

g) trestný čin nepriamej korupcie podľa § 336 Trestného zákona,

h) trestný čin volebnej korupcie podľa § 336a Trestného zákona,

i) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a trestný čin
založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny,

j) obzvlášť závažné zločiny spáchané zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou,

k) trestné činy proti majetku podľa štvrtej hlavy osobitnej časti Trestného zákona alebo trestné
činy hospodárske podľa piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, ak takým trestným
činom bola spôsobená škoda alebo získaný prospech dosahujúci najmenej
dvadsaťpäťtisícnásobok malej škody podľa Trestného zákona (6.650.000 eur), alebo ak taký
čin bol spáchaný v rozsahu dosahujúcom výšku najmenej dvadsaťpäťtisícnásobku malej škody
podľa Trestného zákona,

l) trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,

m) trestné činy súvisiace s trestnými činmi uvedenými v písmenách a) až k) alebo l), ak sú
splnené podmienky na spoločné konanie.

Vecná príslušnosť národnej kriminálnej agentúry
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NaKA je ďalej vecne príslušná pre trestné činy:

a) ak je podozrivý zo spáchania trestného činu poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen
vlády Slovenskej republiky, štátny tajomník, predseda ústredného orgánu štátnej správy
Slovenskej republiky, predseda a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej
republiky, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor, verejný ochranca
práv, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky, riaditeľ Národného bezpečnostného
úradu, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, člen Bankovej rady Národnej banky
Slovenska, príslušník Národného bezpečnostného úradu, príslušník Slovenskej informačnej
služby a príslušník Vojenského spravodajstva, v ktorých dozor nad dodržiavaním zákonnosti
vykonáva oddelenie dozoru v trestných veciach Generálnej prokuratúry Slovenskej
republiky, alebo Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,

b) nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania
a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1, ods. 4 a podľa § 173 ods. 1, ods. 4 Trestného
zákona, ak o nich nekoná úrad inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

c) na základe určenia tzv. výberovej príslušnosti vo veciach, ktoré inak patria do vecnej
príslušnosti iného útvaru.

Vecná príslušnosť národnej kriminálnej agentúry

Podmienky uplatnenia výberovej príslušnosti NaKA

6 národná kriminálna agentúra

� operatívno-pátracou činnosťou útvaru uplatňujúceho si výberovú príslušnosť bola
odhalená trestná činnosť a postúpením poznatkov vecne príslušnému útvaru by sa
sťažilo alebo znemožnilo jej dokumentovanie alebo vyšetrovanie,

� operatívno-pátracia činnosť alebo vyšetrovanie vykonávané vecne príslušným útvarom
je v operatívnom záujme útvaru uplatňujúceho si výberovú príslušnosť,

� operatívno-pátracia činnosť alebo vyšetrovanie vykonávané vecne príslušným útvarom
by mohlo narušiť dlhodobé dokumentovanie trestnej činnosti vykonávané útvarom
uplatňujúcim si výberovú príslušnosť,

� operatívno-pátracia činnosť alebo vyšetrovanie vykonávané vecne príslušným útvarom
by mohlo narušiť rozkladné opatrenie zamerané na rozloženie organizovanej
skupiny, zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny vykonávané útvarom
uplatňujúcim si výberovú príslušnosť,

� ak si to vyžaduje operatívno-pátracia činnosť alebo vyšetrovanie vykonávané vecne
príslušným útvarom, vzhľadom na spôsob spáchania trestného činu, procesné strany
alebo iný dôležitý záujem.
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Určenie výberovej príslušnosti NaKA

7 národná kriminálna agentúra

1) opatrením ministra vnútra Slovenskej republiky na základe vlastného posúdenia alebo
na návrh prezidenta Policajného zboru, ak ide o vecnú príslušnosť úradu inšpekčnej
služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR,

2) opatrením prezidenta Policajného zboru na základe vlastného posúdenia, na návrh
1. viceprezidenta Policajného zboru alebo na návrh riaditeľa NaKA,

3) ak vec patrí do vecnej príslušnosti útvarov OKP KR PZ, OKP OR PZ, OO PZ OPP OR
PZ, ODI OR PZ, KDI KR PZ a OŽP PZ OŽP KR PZ a vec bola zistená v rámci činnosti NaKA
a sú splnené vyššie uvedené podmienky na určenie výberovej príslušnosti NaKA, nie je
na určenie výberovej príslušnosti potrebné opatrenie podľa ods. 1 alebo 2.

ÚtvarÚtvar uplatňujúciuplatňujúci sisi výberovúvýberovú príslušnosťpríslušnosť popo začatízačatí trestnéhotrestného stíhaniastíhania
jeje povinnýpovinný oo určeníurčení výberovejvýberovej príslušnostipríslušnosti písomnepísomne ihneďihneď vyrozumieťvyrozumieť
príslušnéhopríslušného prokurátoraprokurátora..

Organizačná štruktúra P PZ

8

ooddelenie medzinárodnej spolupráceddelenie medzinárodnej spolupráce
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Riadite ľ
2x Zástupca riadite ľa

Riadite ľ NJFP

Zástupca riadite ľa

Riadite ľ NPZJ

Zástupca riadite ľa

Riadite ľ NPDJ

R + ZR
Odbor podpory riadenia

OPR

Oddelenie podpory riadenia

Oddelenie kriminálnych analýz

R + ZR
Finan čná spravodajská 

jednotka

Oddelenie medzinárodnej 
spolupráce

Analytické oddelenie

Oddelenie NOO

Oddelenie PM

Oddelenie KPO

R + ZR
Jednotka operatívneho 

nasadenia

NÁRODNÁ JEDNOTKA
FINANČNEJ POLÍCIE

NÁRODNÁ 
PROTIKORUPČNÁ 

JEDNOTKA

NÁRODNÁ 
PROTIZLOČINECKÁ

JEDNOTKA

NÁRODNÁ 
PROTIDROGOVÁ

JEDNOTKA

R + 1. ZR + 2. ZR
Expozitúra Bratislava

NJFP NAKA P PZ

R + 1. ZR + 2. ZR
Expozitúra Západ
NJFP NAKA P PZ

R + 1. ZR + 2. ZR
Expozitúra Stred
NJFP NAKA P PZ

R + 1. ZR + 2. ZR
Expozitúra Východ
NJFP NAKA P PZ

R + 1. ZR + 2. ZR
Expozitúra Bratislava

NPKJ NAKA P PZ

R + ZR
Expozitúra Západ
NPKJ NAKA P PZ

R + ZR
Expozitúra Stred
NPKJ NAKA P PZ

R + ZR
Expozitúra Východ
NPKJ NAKA P PZ

R + 1. ZR + 2. ZR
Expozitúra Bratislava

NPZJ NAKA P PZ

R + 1. ZR + 2. ZR
Expozitúra Západ
NPZJ NAKA P PZ

R + 1. ZR + 2. ZR
Expozitúra Stred
NPZJ NAKA P PZ

R + 1. ZR + 2. ZR
Expozitúra Východ
NPZJ NAKA P PZ

ZR-V + ZV
1. oddelenie

NPDJ NAKA P PZ
(BA)

Riadite ľ NPKJ

Zástupca riadite ľa

Vnútorné oddelenie

V
2. oddelenie

NPDJ NAKA P PZ
(NR)

V
3. oddelenie

NPDJ NAKA P PZ
(BB)

V
4. oddelenie

NPDJ NAKA P PZ
(KE)

Oddelenie medzinárodnej spolupráce

vedúci oddelenia Zástupca riaditeľa

Národná kriminálna agentúra (NaKA)

Národná jednotka finančnej polície (NJFP)

národná kriminálna agentúra10

Hlavné úlohy

� odhaľuje a vyšetruje najmä najzávažnejšie formy trestných činov proti majetku
a trestných činov hospodárskych, najmä trestných činov daňových, kde bola
spôsobená škoda alebo získaný prospech dosahujúci najmenej dvadsaťpäťtisíc
násobok malej škody podľa Trestného zákona (6 6650 000 eur), na ktoré sa súčasne
vzťahuje pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu

� realizuje činnosť na úseku preverovania pôvodu majetku podľa zákona č. 101/2010 
Z. z.  o  preukazovaní pôvodu majetku

� aktívne spolupracuje s orgánmi finančnej správy, najmä v súvislosti s plnením
opatrení, vyplývajúcich z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky
2012-2016

Členenie NJFP

� expozitúra Bratislava, ktorá má sídlo v Bratislave

� expozitúra Západ, ktorá má sídlo v Nitre

� expozitúra Stred, ktorá má sídlo v Banskej Bystrici

� expozitúra Východ, ktorá má sídlo v Košiciach
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11 národná kriminálna agentúra

Národná protikorupčná jednotka (NPKJ)

Hlavné úlohy

� odhaľuje a vyšetruje najmä trestné činy prijímania úplatku, podplácania, nepriamej
korupcie a volebnej korupcie, trestné činy machinácií pri verejnom obstarávaní
a verejnej dražbe, trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, ako aj trestné činy zo spáchania ktorých je podozrivý špeciálny
subjekt, v ktorých dozor nad dodržiavaním zákonnosti vykonáva Úrad špeciálnej
prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

� je gestorom Strategického plánu boja proti korupcii v SR

Členenie NPKJ

� expozitúra Bratislava, ktorá má sídlo v Bratislave

� expozitúra Západ, ktorá má sídlo v Nitre

� expozitúra Stred, ktorá má sídlo v Banskej Bystrici

� expozitúra Východ, ktorá má sídlo v Košiciach

12 národná kriminálna agentúra

Národná protidrogová jednotka (NPDJ)

Hlavné úlohy

� vykonáva operatívno-pátraciu činnosť zameranú na operatívne preverovanie
a operatívne rozpracovanie organizovaných foriem drogových trestných činov, najmä
s medzinárodným prvkom

Členenie NPDJ

� 1. oddelenie, ktoré má sídlo v Bratislave

� 2. oddelenie, ktoré má sídlo v Nitre

� 3. oddelenie, ktoré má sídlo v Banskej Bystrici

� 4. oddelenie, ktoré má sídlo v Košiciach

� plní úlohy na úseku špecializovanej štátnej správy v oblasti kontroly drogových
prekurzorov podľa zákona č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach
drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

� spolupracuje s relevantnými subjektmi chemického a farmaceutického priemyslu

� zabezpečuje monitorovanie zaobchádzania so zakázanými chemikáliami a prekurzormi 
s cieľom zistenia foriem a metód ich diverzifikácie

� je gestorom problematiky kontrolovanej dodávky pre oblasť nedovoleného dovozu, 
vývozu alebo prevozu OPL, prekurzorov alebo iných chemických látok
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Jednotka operatívneho nasadenia (JON)

národná kriminálna agentúra13

Hlavné úlohy

� celoslovenská pôsobnosť

� operatívno-pátracia činnosť

� odhaľovanie organizovaných skupín a zločineckých skupín

� odhaľovanie prípadov s medzinárodným prvkom, budovanie

siete informátorov so zameraním na rozpracovanie

záujmových osôb

� monitoring zločineckých skupín

Zásahová skupina NaKA

� plní úlohy podľa rozkazov riaditeľa NaKA

Finančná spravodajská jednotka (FSJ)

národná kriminálna agentúra14

Členenie FSJ

� analytické oddelenie

� oddelenie medzinárodnej spolupráce

� oddelenie neobvyklých obchodných operácií

� oddelenie kontroly povinných osôb

� oddelenie preverovania majetku

Hlavné úlohy

� má postavenie centrálnej národnej jednotky v oblasti predchádzania a odhaľovania
legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

� monitoruje a odhaľuje nezákonné finančné operácie a trestnú činnosť v oblasti
kapitálového a finančného trhu

� požíva status kontrolného orgánu voči povinným osobám podľa § 5 zákona číslo
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov a zároveň podľa tohto
zákonného aktu aj status správneho orgánu

� ako vnútroštátny úrad je determinovaná pre vyhľadávanie majetku (ARO - Asset
Recovery Office, Úrad pre vyhľadávanie majetku)

� plní úlohy podľa zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku
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Odbor podpory riadenia (OPR)

národná kriminálna agentúra

Hlavné úlohy

� operatívne kriminálne analýzy

� strategické kriminálne analýzy (SOCTA)

� koordinácia a zabezpečovanie informačného toku

� monitoring zločineckých skupín

� činnosti súvisiace  s plánovaním, kontrolou, personálnou 

agendou, ochranou utajovaných skutočností, materiálno-

technickým zabezpečením, poskytovaním 

informácií, legislatívnou činnosťou , plnením úloh z uznesení 

vlády Slovenskej republiky a organizačné činnosti v rámci 

agentúry
Členenie OPR

� oddelenie kriminálnych analýz

� oddelenie podpory riadenia

� vnútorné oddelenie

16

Národná protizločinecká jednotka (NPZJ)

národná kriminálna agentúra

Hlavné úlohy

� vykonáva operatívno-pátraciu činnosť s cieľom odhaľovania predovšetkým
trestných činov vo vecnej príslušnosti agentúry, pričom ostatné informácie
a poznatky odstupuje príslušným útvarom Policajného zboru,

� buduje sieť informátorov,

� zabezpečuje a podieľa sa na priamej realizácii páchateľov organizovanej
kriminality,

� vykonáva vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie najmä o trestných činoch
úkladnej vraždy, trestných činoch založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny a trestných činoch založenia, zosnovania a podporovania
teroristickej skupiny, obzvlášť závažných zločinoch spáchaných zločineckou
skupinou alebo teroristickou skupinou, nedovolenej výroby omamných a
psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s
nimi a ďalších trestných činoch vo vecnej príslušnosti agentúry,
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Národná protizločinecká jednotka (NPZJ)

národná kriminálna agentúra

Hlavné úlohy

� zabezpečuje súčinnosť s útvarmi agentúry, prezídia, krajskými riaditeľstvami
Policajného zboru a spoluprácu s prokuratúrami a súdmi pri vyšetrovaní
prípadov organizovaného zločinu,

� zabezpečuje súčinnosť s Úradom špeciálnej prokuratúry a Špecializovaným
trestným súdom pri vyšetrovaní trestných činov, ktoré spadajú do vecnej
príslušnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného
súdu,

� vyhodnocuje rýchlosť a kvalitu vyšetrovania a skráteného vyšetrovania a
vykonáva opatrenia na skvalitnenie vyšetrovania a skráteného vyšetrovania
a zefektívnenie boja proti organizovanej kriminalite,

� zabezpečuje spracovanie získaných informácií a ich vkladanie do
informačného systému agentúry.

18

Národná protizločinecká jednotka (NPZJ)

národná kriminálna agentúra

Členenie NPZJ

� expozitúra Bratislava, ktorá má sídlo v Bratislave

� expozitúra Západ, ktorá má sídlo v Nitre

� expozitúra Stred, ktorá má sídlo v Banskej Bystrici

� expozitúra Východ, ktorá má sídlo v Košiciach
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Výsledná činnosť Výsledná činnosť 
1. roku 1. roku 

samostatnej existencie samostatnej existencie 
NaKANaKA

Národná kriminálna agentúra (NaKA)

národná kriminálna agentúra

20

Všeobecné zhodnotenie Všeobecné zhodnotenie 
I. roku samostatnej existencie NaKAI. roku samostatnej existencie NaKA

� reálne zaistený majetok vo výške 908.172,- EUR

� ochrana pred útokmi na Štátny rozpočet SR pozastavením výberu neoprávnene
uplatnených NO DPH v celkovej sume 59.983.415,35 EUR

� úspešné rozkladné opatrenia proti predstaviteľom skupín organizovaného
zločinu

� objasnené ďalšie „mafiánske“ vraždy

� významné aktivity smerujúce k vykonaniu legislatívnych opatrení na úseku
trestného práva, napomáhajúcich činnosti výkonných jednotiek NaKA

Národná kriminálna agentúra (NaKA)

národná kriminálna agentúra
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Národná kriminálna agentúra

21

ŠtatistikaŠtatistika

národná kriminálna agentúra

zdroj NaKA, 17.1.2014

Celkový nápad trestných vecí (vyšetrovacích spisov) 1972

Počet ukončených trestných vecí celkom 1043

z toho návrhom na podanie obžaloby 182

návrhom na konanie o dohode o vine a treste 51

Počet stíhaných osôb 951

Počet väzobne stíhaných osôb 268

Počet obvinených osôb 638

22

Podiel jednotiek na výslednej činnostiPodiel jednotiek na výslednej činnosti

Národná kriminálna agentúra (NaKA)

národná kriminálna agentúra

413

802

742

15

Celkový počet vyšetrovacích spisov
(1972)

NJFP

NPKJ

NPZJ

JON

183

480

370

10

Počet ukončených trestných vecí 
celkom (1043)

NJFP

NPKJ

NPZJ

JON

38

58

85

1

Spisy ukončené návrhom na podanie 
obžaloby (182)

NJFP

NPKJ

NPZJ

JON
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Národná kriminálna agentúra (NaKA)

národná kriminálna agentúra

243

184
509

15

Trestne stíhané osoby (951)

NJFP

NPKJ

NPZJ

JON

31
2

235

Väzobne stíhané osoby (268)

NJFP

NPKJ

NPZJ

96

195

94

13 75

Počet spracovaných PNTS (473)

NJFP

NPKJ

NPZJ

JON

NPDJ

Podiel jednotiek na výslednej činnostiPodiel jednotiek na výslednej činnosti

Národná jednotka finančnej polície (NJFP)

národná kriminálna agentúra24

� rozloženie 6 organizovaných skupín (48 obvinených osôb)

2 zločineckých skupín (22 obvinených osôb)

� zabránenie vyplatenia NO DPH vo výške 59.295.156,- EUR

� zadokumentovaný škodlivý následok pri daňových TČ 171.463.143,- EUR

Prehľad ukončených spisov (183)

32

38

6

47

60

odmietnutím

návrhom na podanie 
obžaloby

návrhom na konanie o 
dohode o vine a treste

zastavením trestného 
stíhania

iným spôsobom

2

18

42

50

39

poškodzovanie fin. 
záujmov ES

skrátenie dane a 
poistného

neodvedenie dane a 
poistného

majetkové trestné činy

iné

Nápad trestnej činnosti (151)
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Národná protikorupčná jednotka (NPKJ)

národná kriminálna agentúra25

� celková suma žiadaných úplatkov pri objasnených TČ 880 350 EUR

� suma reálne prevzatých úplatkov 730 300 EUR

� zadokumentované ponúkané úplatky vo výške 899 487 EUR

� reálne boli odovzdané finančné prostriedky 420 253 EUR

� v oblasti majetkových a hospodárskych trestných činov zadokumentovaná spôsobená škoda

178 598 096 EUR

� TČ poškodzovania fin. záujmov ES zadokumentovaná škoda

9 372 268 EUR

370
65

104

37
Trestné činy korupcie

Hospodárske a 
majetkové trestné činy

Trestné činy 
poškodzovania 
finančných záujmov ES

Iné trestné činy

Nápad trestných činov Prehľad ukončených spisov

256

58
27

71

20
11

37

odmietnutím

návrhom na podanie 
obžaloby

návrhom na konanie o 
dohode o vine a treste

zastavením

návrhom na zastavenie TS 
prokurátorom

prerušením

Národná protidrogová jednotka (NPDJ)

� rozloženie 1 organizovaná skupina

1 zločinecká skupina

� spracovaných 75 podnetov na TS

z toho 25 vyšetrovala NaKA P PZ

50 vyšetrovali OR PZ a KR PZ

� realizácia 40 kontrol prevádzok lekární a jednej chemickej obchodnej
spoločnosti

� záchyt väčšieho množstva prekurzorov v rámci medzinárodnej akcie

� vlastná legislatívna iniciatíva smerujúca k zmene spôsobu kvalifikácie drogového
zločinu v závislosti od množstva drogy

26 národná kriminálna agentúra
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Národná protizločinecká jednotka (NPZJ)

� rozloženie 15 organizovaných skupín (z toho 1 v súčinnosti s NPDJ

a 1 v súčinnosti s JON)

� objasnenie 6 prípadov úkladnej vraždy (13 obvinených osôb)

� objasnenie 15 prípadov vrážd (26 obvinených osôb)

� vznesené obvinenie 109 osobám za trestnú činnosť páchanú v rámci
organizovanej skupiny

� vznesené obvinenie 38 osobám za trestný čin založenia, zosnovania
a podporovania zločineckej skupiny

27 národná kriminálna agentúra

Nápad násilnej trestnej činnosti (151)
18

98

50120

83

Prehľad ukončených spisov (369)

34

47
6

20

35

9 Úkladná vražda

Vražda

Vydieračský únos

Lúpež

Vydieranie

Hrubý nátlak

28

Kontakty: 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

telefón: +421 9610 52102

fax: +421 9610 59048

e-mail: naka@minv.sk

Riaditeľ NPZJ NaKA P PZ

pplk. Mgr. Martin Smiško

Adresa: 

Prezídium Policajného zboru

Národná kriminálna agentúra 
Račianska 45, Bratislava  

národná kriminálna agentúra


