PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU
úrad justičnej a kriminálnej polície
odbor pátrania a kriminalisticko-technických činností

Policajný zbor v zmysle § 2 ods. 1 písm. l zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov vykonáva pátranie po osobách
a veciach ako jednu zo svojich základných úloh.
V zmysle § 17 ods. 1 cit. zákona, je policajt oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie
od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a na
zistenie jeho páchateľa, ako aj na vypátranie hľadaných alebo nezvestných osôb a vecí. Taktiež
v zmysle § 76 cit. zákona, sú útvary Policajného zboru oprávnené pri plnení svojich úloh
požadovať od štátnych orgánov, obcí, právnických a fyzických osôb podklady a informácie, ktoré
môže Policajný zbor použiť na plnenie svojich úloh.
Z uvedených citácií zákona vyplýva, že ak pracovníci evidencií napr. matrík počas svojej
činnosti získajú informácie o osobách v pátraní, vďaka automatickému prepojeniu informačných
systémov, tieto informácie by mali poskytnúť Policajnému zboru a to oznámením na najbližšom
útvare Policajného zboru alebo aj telefonicky na známe telefónne číslo 158.
Z ustanovení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 53/2007 o postupe pri
pátraní po osobách a veciach v znení neskorších predpisov, vyplýva pre všetkých policajtov
povinnosť vykonávať pátranie po osobách a veciach. Osobitne je venovaná pozornosť úlohám
operačných stredísk, ktoré ak získajú informácie z mimorezortných zdrojov o objektoch pátrania,
sú povinní prijať príslušné opatrenia tak, aby tieto objekty boli zaistené.
V prípadoch, ak je osoba v pátraní priamo prítomná v úrade, kde je lustrácia vykonávaná,
odporúča sa požiadať osobu, aby sa dostavila k prevzatiu dokladu alebo iného úkonu v neskorší
čas a podľa tohto dohodnúť s políciou postup pri zadržaní osoby. V žiadnom prípade sa osobe
neoznamuje, že je hľadaná políciou a ani sa ju nepokúšať zaistiť.
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