
Inštitúcie Slovenskej republiky proti korupcii 
 

 

 

 

 

Úrad vlády SR – sekcia kontroly a boja proti korupcii 

Odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii 
Námestie slobody 1 

813 70 Bratislava 

tel.: 02/ 57 295 562, 02/ 57 295 553 fax: 57 295 530 

e-mail:  bpk@vlada.gov.sk 

web:   www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk 

 

Príslušnosť: Odbor vo svojej pôsobnosti zabezpečuje úlohy štátnej politiky v oblasti boja 

proti korupcii, transparentnosti procesov a zniţovania moţnosti korupčného správania najmä 

prostredníctvom legislatívnej činnosti. 

 

 

 

 

 

 

Úrad špeciálnej prokuratúry – Generálnej prokuratúry SR 
Štúrova 2 

812 85 Bratislava 

tel.: 033/6903171 fax: 033/6903175 

web:   www.genpro.gov.sk 

 

Príslušnosť: Úrad špeciálnej prokuratúry vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti 

pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, trestne stíha osoby podozrivé zo 

spáchania trestných činov a uplatňuje oprávnenia prokurátora v konaní pred súdom, a to vo 

veciach, ktoré patria do právomoci Špecializovaného trestného súdu 

 

 

 

 

 

 

Odbor boja proti korupcii Bratislava 

Prezídium Policajného zboru 
Račianska 45 

812 72 Bratislava 

tel.: 09610 56 371 (sekretariát) fax: 09610 59 151 

e-mail:  korupcia@minv.sk 

web:   www.minv.sk 

 

 

 

http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/
http://www.genpro.gov.sk/
http://www.minv.sk/


Úrad boja proti korupcii – Prezídium Policajného zboru 
Račianska 45 

812 72 Bratislava 

sídlo: Novosvetská 8, Bratislava 

tel.: 09610 56 201(sekretariát) fax: 09610 56 204 

e-mail:  korupcia@minv.sk 

web:  www.minv.sk 

 

Príslušnosť: Úrad je príslušný odhaľovať a vyšetrovať všetky trestné činy korupcie; 

hospodárske trestné činy a trestné činy proti majetku, ak bola spôsobená škoda alebo získaný 

prospech vo výške najmenej 10.000-násobku minimálnej mzdy a preverovať podozrenia 

z trestnej činnosti osôb poţívajúcich imunitu v súvislosti s ich právomocou 

a zodpovednosťou. 

 

 

 

 

 

Odbor boja proti korupcii Stred – Banská Bystrica 
Partizánska cesta 106, 974 64 Banská Bystrica 

tel.: 096160/6601 (sekretariát) fax: 096160/6609 

e-mail:  ubpks@minv.sk 

 

vysunuté pracovisko Žilina 

Bánovská cesta 3, 010 01 Ţilina 

tel.: 096120/6601 fax: 096160/6609 

 

 

 

 

 

Odbor boja proti korupcii Západ – Nitra 
P.O.BOX 13/C 

949 01 Nitra 

sídlo: Osvaldova 1, Nitra 

tel.: 096130/6601 (sekretariát) fax: 096130/6609 

e-mail:  ubpkz@minv.sk 

 

vysunuté pracovisko Trnava 

A. Ţarnova 28, 917 01 Trnava 

tel.: 096110/6601 fax: 096130/6609 

 

vysunuté pracovisko Trenčín 

Jilemnického 1, 911 01 Trenčín 

tel.: 096130/6601 fax: 096130/6609 

 

 

 

 

 

http://www.minv.sk/
mailto:ubpks@minv.sk
mailto:ubpkz@minv.sk


Odbor boja proti korupcii Východ - Košice 
Rastislavova 69, 040 01 Košice 

tel.: 09619/66001 (sekretariát) fax: 09619/66009 

e-mail:  ubpkv@minv.sk 

 

vysunuté pracovisko Humenné 

Nemocničná 1, 066 01 Humenné 

tel.: 096182/3661 fax: 096182/3669 

 

vysunuté pracovisko Poprad 

29. augusta 12, Poprad 

tel.: 096189/6625 fax: 096189/6629 

mailto:ubpkv@minv.sk

