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Akcia Trávnikár odhalila daňové podvody 

BRATISLAVA – 23.07.2021: Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) v spolupráci 
s  odborom kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Trnava realizovali 
tento týždeň rozsiahlu akciu Trávnikár zameranú na objasnenie podvodov na DPH. V putách 
skončilo šesť osôb. Spôsobiť mali škodu za najmenej 160 tisíc eur. 

Kriminalisti finančnej správy zasahovali počas akcie s krycím názvom Trávnikár v Trnavskom, 

Trenčianskom aj v Bratislavskom kraji. Urobili sedem domových prehliadok, v putách skončilo šesť mužov 

vo veku od 35 do 50 rokov. Väčšinou išlo o konateľov firiem alebo osoby, ktoré konali v mene 

spoločností.   

Formou organizovanej skupiny mali spoločne, najmenej od roku 2017 až doposiaľ, vyvíjať podozrivé 

finančné transakcie, ktoré ich mali zvýhodňovať rôznym spôsobom na daniach, napríklad predstieraním 

fiktívnych operácií, vystavovaním faktúr za nezrealizované služby, pričom si v zdaňovacom období 

uplatnili nadmerný odpočet DPH. Spôsobiť mali škodu za takmer 160 tisíc eur, ktorá sa môže počas 

ďalšieho dokazovania niekoľkonásobne navýšiť. Počas akcie sa podarilo zaistiť účtovné doklady, 

výpočtovú techniku a hotovosť vo výške 250 tisíc eur.  

Na základe dôkazov vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči dvom osobám za zločin daňového podvodu, 

ktorý spáchali formou organizovanej skupiny, jednej osobe za zločin daňového podvodu spáchaný formou 

organizovanej skupiny a zločin skrátenie dane a poistného. Dvom osobám hrozí trest za zločin skrátenia 

dane a poistného a ďalším dvom za skrátenie dane a poistného a prečin daňového podvodu. Z  obavy, 

že by mohli štyria z nich pokračovať v trestnej činnosti, vyšetrovateľ podal prokurátorovi návrh, aby boli 

osoby stíhané väzobne. Hrozí im strata slobody až na dobu 12 rokov. 

 

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom 

zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol 

v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky 

orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 
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