
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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Tlačová správa 
 

Úradné hodiny na úradoch a call centre budú medzi sviatkami upravené 
 
BRATISLAVA - 16.12.2019: Finančná správa upozorňuje verejnosť na zmenu úradných hodín 
počas prichádzajúcich sviatkov. V pondelok 23.12.2019 budú podateľne aj klientske zóny  
na daňových úradoch fungovať od 8.00 do 14.00 hod., k zmene dôjde aj na Silvestra. Prevádzka 
colných úradov bude bez zmeny. Call centrum bude fungovať počas rozšírených úradných hodín.  
 
Klientske zóny a podateľne na daňových úradoch budú v pondelok 23.12.2019 otvorené od 8.00  
do 14.00 hod. V posledný deň v roku – 31.12.2019 – budú pre verejnosť dvere podateľní otvorené  
od 8.00 do 12.00 hod. Klientske zóny zostávajú v utorok na Silvestra zatvorené, keďže je nestránkový 
deň. V ostatných dňoch zostáva režim na daňových úradoch nezmenený. Úradné hodiny colných úradov 
sa nemenia.  
 
Počas vianočných sviatkov však budú príslušníci finančnej správy na call centre k dispozícii podnikateľom 
počas rozšírených hodín. Posledný deň tohto roku a počas prvého dňa roku 2020 bude call centrum 
fungovať nepretržite. Od 16. decembra do 10. januára budú príslušníci finančnej správy na linke  
od 6.00 do 22.00 hodiny. Výnimkou budú iba dva sviatočné dni – 24. a 25. december, keď call centrum 
nebude verejnosti k dispozícii vôbec. 
 
Tabuľkový prehľad 
 
Rozšírené prevádzkové hodiny call centra na voľbe č. 4 (eKasa): 

Dátum Prevádzkové hodiny call centra FS 

16.12.2019 – 23.12.2019 6.00 – 22:00 hod. 

24.12.2019 – 25.12.2019 nedostupné 

26.12.2019 - 30.12.2019 6.00 – 22:00 hod. 

31.12.2019 - 01.01.2020 nonstop 

02.01.2020 - 10.01.2020 6.00 – 22:00 hod. 

 
Úradné hodiny daňových úradov počas sviatkov:  

Dátum Podateľňa Klientska zóna 

Pondelok /23.12.2019/ 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00 

Utorok /24.12.2019/ zatvorené  zatvorené 

Streda /25.12.2019/ zatvorené zatvorené 

Štvrtok /26.12.2019/ zatvorené zatvorené 

Piatok /27.12.2019/ 08:00 - 14:00 08:00 - 14:00 

Pondelok /30.12.2019/ 08:00 - 16:00 08:00 – 16:00 

Utorok /31.12.2019/ 08:00 - 12:00 nestránkový deň 

Streda /01.01.2020/ zatvorené zatvorené 
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