
FINANČNÉ RIADITEĽSTVO 

SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

Osobný úrad, útvar sociálneho zabezpečenia 

 

O Z N A M 
Oznamujeme zamestnancom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len 

„FR SR“), poberateľom dôchodku a poberateľom pozostalostných dávok, že v zmysle 

smernice č. 17/2016 o postupe a zásadách výberu zamestnancov FR SR na rekreačné pobyty 

sa rekreácie vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica (ďalej len „rekreačné zariadenie“)  

počas letných prázdnin 2019 budú konať v týchto turnusoch:  
 

I. turnus   od 29.06.2019 – 06.07.2019  

II. turnus   od 06.07.2019 – 13.07.2019   

III. turnus   od 13.07.2019 – 20.07.2019  

IV. turnus   od 20.07.2019 – 27.07.2019 

V. turnus   od 27.07.2019 – 03.08.2019 

VI. turnus   od 03.08.2019 – 10.08.2019 

VII. turnus   od 10.08.2019 – 17.08.2019  

VIII. turnus   od 17.08.2019 – 24.08.2019 

IX. turnus   od 24.08.2019 – 31.08.2019 

 

Spracovanie prihlášok, korešpondencia s rekreačným zariadením a žiadateľmi o rekreácie 

bude prebiehať výhradne elektronicky. Žiadatelia posielajú svoje prihlášky len 

prostredníctvom elektronickej pošty vo formáte Word, na e-mailový kontakt: 

eva.schmitz@financnasprava.sk (telefonický kontakt: 048/43 93 642). Pretože nie je možné 

každému žiadateľovi – zasielateľovi odpovedať naspäť, že pošta bola doručená, odporúčame 

si príslušnú funkciu potvrdenia doručenia a prečítania e-mailovej správy nastaviť vo Vašom 

počítači. Koniec lehoty na podanie prihlášok je 26.04.2019.  

 

Ďalej upozorňujeme, aby žiadatelia o rekreácie v termínoch vyššie uvedených turnusov 

vyplnili novú prihlášku, ktorá je prílohou tohto oznamu, teda nepoužívali (staré) 

prihlášky, ktoré boli uverejnené v predchádzajúcich pokynoch. Súčasne je potrebné pravdivo 

vyplniť všetky požadované údaje. 

Letné rekreačné pobyty sú viazané na poberanie stravovacích služieb, t.j. návštevníci 

sú povinní počas celej doby pobytu si vybrať stravovacie služby vo forme plnej resp. 

polpenzie. Na web stránke (www.vdz-financie.sk) nájdete cenník služieb, prihlasovacie meno 

a heslo je zverejnené na Intranete FS. Za pobyt neplatíte prevodom vopred, ale až na recepcii 

v Tatranskej Lomnici.  

 

      Dovoľujeme si pripomenúť, aby si odosielateľ e-mailovej správy skontroloval, či sa 

príslušná prihláška nachádza v prílohe e- mailu, a či je aj vyplnená. 

 

Výber žiadateľov o rekreácie uskutoční výberová komisia FR SR, pričom žiadatelia budú 

e-mailom vyrozumení o pridelení, resp. nepridelení rekreácie. 

 

 

                                                                                           Banská Bystrica 29.03.2019 
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