
      organizačný odbor 

                   -  vnútorné oddelenie 

                   -  oddelenie legislatívy a analytiky 

      oddelenie implementácie projektov 

       analyticko-koordinačný odbor 

    odbor finančného vyšetrovania        protidrogová centrála 

    odbor odhaľovania nebezpečných materiálov        protiteroristická centrála 

    a environmentálnej kriminality        odbor Bratislava  

    odbor počítačovej kriminality        odbor Západ 

    oddelenie  podpory riadenia        odbor Stred  

    oddelenie cieľového pátrania         odbor Východ   

    odbor kriminalistickej techniky Bratislava          analytické a organizačné oddelenie

    odbor kriminalistickej techniky Západ          oddelenie medzinárodnej policajnej spolupráce

    odbor kriminalistickej techniky Stred          národná ústredňa Europol     

    odbor kriminalistickej techniky Východ           národná ústredňa SIRENE 

    oddelenie metodiky a vzdelávania            národná ústredňa Interpol 

       oddelenie policajných pridelencov a mierových misií 

       národná ústredňa informácii o pasažieroch  

    odbor riadenia a koordinácie      odbor analýzy rizík a koordinácie 

    odbor materiálovej kompetencie       vnútorný odbor  

    odbor technických a špeciálnych činností       odbor vonkajších vzťahov 

    odbor cezhraničnej spolupráce     odbor hraničnej polície  

    odbor zvláštnych policajných činností Západ     odbor cudzineckej polície  

    odbor zvláštnych policajných činností Stred     národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii 

    odbor zvláštnych policajných činností Východ     Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície

    Bratislava

    Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície

    Banská Bystrica 

    Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície

    odbor operatívnej ochrany a legalizácie     Prešov  

    odbor kriminálneho spravodajstva      Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície

    oddelenie bezpečnosti a podpory     Sobrance 

    oddelenie koordinácie a logistiky     Útvar policajného zaistenia pre cudzincov  

    Medveďov

    Útvar policajného zaistenia pre cudzincov  

    Sečovce

    oddelenie vnútorné 

    a materiálno-technického zabezpečenia

    oddelenie aplikovanej psychofyziológie 

    analytické oddelenie

    odbor prírodovedného skúmania a 

    kriminalistických analýz

    odbor kriminalistickej identifikácie

    odbor prírodovedného skúmania  

    a  kriminalistickej  identifikácie Slovenská Lupča 

    odbor prírodovedného skúmania

    a kriminalistickej  identifikácie Košice 
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prezident          
Policajného zboru  

  
viceprezident Policajného zboru 

 

  
prvý viceprezident Policajného zboru 

 

   sekretariát prvého viceprezidenta  
              Policajného zboru   

národná centrála osobitných 
druhov kriminality  

úrad                                                    
kriminalistickej techniky  

úrad                                                    
zvláštnych policajných činností 

úrad  špeciálnych  služieb a 
operácií  

kriminalistický a expertízny ústav 
Policajného zboru 

odbor kriminálnej polície 

odbor riadenia kriminálnych analýz 

sekretariát viceprezidenta 
Policajného zboru 

odbor poriadkovej polície  

odbor dopravnej polície  

odbor dokladov a evidencií 

odbor kynológie a hipológie  

odbor železničnej polície  

úrad                                                      
hraničnej a cudzineckej polície  

úrad                                                  
súkromných bezpečnostných 

služieb 

odbor výcviku 

odbor ochrany objektov  

operačný odbor  

kancelária prezidenta Policajného 
zboru 

národná kriminálna agentúra  

úrad                                                
medzinárodnej policajnej  

spolupráce  

finančná spravodajská jednotka  

odbor kontroly 

odbor                                                 
správy informačných systémov 

polície  

útvar osobitného  určenia 

odbor akvizícií a inovácií 

odbor komunikácie a prevencie  


