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O Z N A M 
Oznamujeme príslušníkom finančnej správy a zamestnancom pri výkone práce vo 

verejnom záujme, poberateľom dôchodku (aj výsluhového) a poberateľom pozostalostných 

dávok (aj výsluhových), že rekreačné pobyty vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica 

(ďalej len „rekreačné zariadenie“) sa počas vianočných, jarných a veľkonočných prázdnin 

2021/2022 budú konať v týchto turnusoch:  
 

Vianočné prázdniny:  I.  turnus od 27.12.2021 – 02.01.2022  

(Silvestrovská večera a hudba bude/nebude podľa 

aktuálnej pandemickej situácie) 

II. turnus od 03.01.2022 – 09.01.2022   

 

Jarné prázdniny:  I. turnus od 19.02.2022 – 26.02.2022 (KE,PO) 

    II. turnus od 26.02.2022 – 05.03.2022 (BA,NR,TT) 

III. turnus od 05.03.2022 – 12.03.2022 (BB,ZA,TN) 

 

Veľkonočné prázdniny:  turnus od 13.04.2022 – 19.04.2022 
 

           Upozorňujeme, že ide len o predbežnú informáciu, ktorá z dôvodu krízovej situácie 

spôsobenej koronavírusom nie je záväzná. Vzhľadom na to, že nie je zrejmé ako sa krízová 

situácia bude vyvíjať a v akom rozsahu bude možné zimné rekreácie skutočne zabezpečiť 

z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva, termíny pre rekreácie sa môžu meniť. 

V prípade, že by prišlo k zmenám v opatreniach súvisiacich s ochorením COVID-19, 

budeme záujemcov o pobyt kontaktovať. 

 

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 (bez podpisu na prihláške, pretože prihlášku podpíšete 

priamo na recepcii pri príchode na rekreáciu v prípade, že Vám bude rekreácia pridelená), 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 29.10.2021.  

 

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. 

Zimné 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 rekreačného zariadenia  nájdete cenník za ubytovanie a poskytované služby. 

Prihlasovacie meno a heslo je zverejnené na Intranete FS. Rekreačné poukazy FR SR 

nevystavuje, za pobyt platíte na recepcii v Tatranskej Lomnici až po ukončení pobytu kartou 

alebo v hotovosti. 

  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, 27.09.2021 
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