
264

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že 22. mája 2002 bola v Bra ti sla ve pod pí sa ná
Zmlu va me dzi Slo ven skou re pub li kou a Špa niel skym krá ¾ov stvom o so ciál nom za bez pe če ní a Vy ko ná va cia do ho da
k Zmlu ve me dzi Slo ven skou re pub li kou a Špa niel skym krá ¾ov stvom o so ciál nom za bez pe če ní.

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky vy slo vi la sú hlas so zmlu vou uzne se ním č. 201 z 27. feb ru ára 2003 a sú čas ne
roz hod la, že ide o me dzi ná rod nú zmlu vu pod ¾a čl. 7 ods. 5 Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky, kto rá má pred nos� pred zá -
kon mi Slo ven skej re pub li ky.

Pre zi dent Slo ven skej re pub li ky zmlu vu ra ti fi ko val 30. ap rí la 2003.

Zmlu va na do bud ne plat nos� 1. sep tem bra 2003 na zá kla de člán ku 29 a vy ko ná va cia do ho da k zmlu ve na do bud ne
plat nos� 1. sep tem bra 2003 na zá kla de člán ku 11.

Strana 1578 Zbierka zákonov č. 264/2003 Čiastka 130



OBSAH:

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 264/2003 Z. z. — Zmluva medzi Slovenskou republikou
a Španielskym krá¾ovstvom o sociálnom zabezpečení a Vykonávacia dohoda k Zmluve medzi Slovenskou republikou
a Španielskym krá¾ovstvom o sociálnom zabezpečení

Príloha k čiastke 130

Ročník 2003

Elektronická

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Za obsah stránok elektronickej Zbierky zákonov zodpovedá Poradca podnikate¾a, spol. s. r. o.



K ozná me niu č. 264/2003 Z. z.

ZMLU  VA
me dzi Slo ven skou re pub li kou a Špa niel skym krá ¾ov stvom

o so ciál nom za bez pe če ní

Slo ven ská re pub li ka a Špa niel ske krá ¾ov stvo (ïa lej
len „stra ny“)

v zá uj me spo lu prá ce v ob las ti so ciál ne ho za bez pe če -
nia, po va žu júc za dô le ži té po sta ra� sa o lep šie za bez pe -
če nie práv za mest nan cov oboch štá tov, kto rí vy ko ná va -
jú ale bo vy ko ná va li za mest na nie na úze mí dru hé ho
štá tu, po zna júc pria te¾ ské zväz ky, kto ré spá ja jú oba
štá ty,

do hod li sa tak to:

Prvý diel

Vše obec né usta no ve nia

Člá nok 1

De fi ní cie

1. Výz nam ïa lej uve de ných vý ra zov a poj mov na úče -
ly tej to zmlu vy je takýto:
a) „Úze mie“ zna me ná vo vz�a hu k Slo ven skej re pub li ke 

úze mie Slo ven skej re pub li ky, vo vz�a hu k Špa niel -
ske mu krá ¾ov stvu špa niel ske úze mie.

b) „Práv ne pred pi sy“ zna me na jú zá ko ny, vy hláš ky
a ostat né pred pi sy so ciál ne ho po is te nia plat né na
úze mí kaž dej stra ny.

c) „Prí sluš ný úrad“ zna me ná vo vz�a hu k Slo ven skej
re pub li ke Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro -
di ny Slo ven skej re pub li ky, vo vz�a hu k Špa niel ske -
mu krá ¾ov stvu Mi nis ter stvo prá ce a so ciál nych
vecí.

d) „Prí sluš ný no si te¾“ zna me ná in šti tú ciu, kto rá je prí -
sluš ná vy ko ná va� práv ne pred pi sy jed nej zo strán.

e) „Kon takt ná in šti tú cia“ znamená ko or di nač ný a in -
for mač ný or gán me dzi in šti tú cia mi obi dvoch strán,
kto rý pô so bí pri uplat ňo va ní tej to zmlu vy a pri in for -
mo va ní opráv ne ných osôb o prá vach a po vin nos -
tiach vy plý va jú cich z tej to zmlu vy.

f) „Za mest na nec“ zna me ná oso by, kto ré vy ko ná va jú
ale bo vy ko ná va li za mest na nie, ale bo samo stat ne
zá rob ko vo čin né oso by, kto ré pod lie ha jú ale bo pod -
lie ha li práv nym pred pi som uve de ným v člán ku 2
tej to zmlu vy.

g) „Opráv ne ná oso ba“ ale bo „ro din ný prí sluš ník“
znamená oso by tak to de fi no va né prí sluš ný mi práv -
ny mi pred pis mi kaž dej stra ny.

h) „Po ist né ob do bie“ znamená ob do bia pla te nia
 príspev kov, za mest na nia ale bo samo stat nej zá rob -
ko vej čin nos ti, kto ré ur ču jú ale bo uzná va jú ako
 poistné ob do bia práv ne pred pi sy, pod ¾a kto rých boli 
zís ka né ale bo sa po kla da jú za zís ka né, ako aj všet ky
im na ro veň pos ta ve né ob do bia, a to v roz sa hu,

v akom ich tie to práv ne pred pi sy uzná va jú za rov no -
cen né s po ist ný mi ob do bia mi. 

i) „Dáv ka“ a „dô cho dok“ znamenajú všet ky pe ňaž né
dáv ky v ho to vos ti, dô chod ky a príj my pri slú cha jú ce
pod ¾a práv nych pred pi sov, uve de né v člán ku 2 tej to
zmlu vy, ako aj všet ky ich zvý še nia, do plat ky ale bo
prí plat ky k nim.

2. Ostat né po jmy ale bo vý ra zy po u ži té v tej to zmlu ve
majú taký výz nam, aký im pat rí pod ¾a uplat ňo va ných
práv nych pred pi sov.

Člá nok 2

Vec ný roz sah

1. Táto zmlu va sa vz�a hu je

A. na stra ne Slo ven skej re pub li ky:
    na práv ne pred pi sy tý ka jú ce sa
a) ne mo cen ské ho po is te nia, a to v roz sa hu:

1. ne mo cen ské,
2. pod po ra pri ošet ro va ní čle na ro di ny,
3. vy rov ná va cí prí spe vok v te ho tenstve a ma ter stve,
4. pe ňaž ná po moc v ma ter stve,

b) dô chod ko vé ho za bez pe če nia:
1. sta ro bný dô cho dok,
2. in va lid ný dô cho dok,
3. čias toč ný in va lid ný dô cho dok,
4. vdov ský dô cho dok,
5. vdo vec ký dô cho dok,
6. si rot ský dô cho dok,

c) pra cov nop ráv nych vz�a hov (od škod ňo va nie pra cov -
ných úra zov a cho rôb z po vo la nia),

B. na stra ne Špa niel ske ho krá ¾ov stva:
na práv ne pred pi sy tý ka jú ce sa prí spev ko vých dá -
vok špa niel ske ho sys té mu so ciál ne ho po is te nia, a to 
v roz sa hu:

a) pe ňaž né dáv ky pri do čas nej prá ce neschop nos ti
v prí pa de bež né ho ocho re nia a ne pra cov né ho úra zu,

b) pe ňaž né dáv ky v ma ter stve a po čas ri zi ko vé ho te ho -
ten stva,

c) in va lid né dáv ky, sta ro bné dáv ky a po zos ta lost né
dáv ky, 

d) pe ňaž né dáv ky za pra cov ný úraz a cho ro bu z po vo la -
nia.

2. Táto zmlu va sa vz�a hu je aj na práv ne pred pi sy,
kto ré do pl nia ale bo no ve li zu jú práv ne pred pi sy uve de -
né v od se ku 1.

3. Táto zmlu va sa vz�a hu je aj na práv ne pred pi sy,
kto rý mi sa za ve die nový oso bit ný re žim so ciál ne ho za -
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bez pe če nia ale bo nové od vet via so ciál ne ho za bez pe če -
nia, ak sa na tom stra ny do hod nú.

4. Zmlu va sa vz�a hu je aj na práv ne pred pi sy, kto rý -
mi jed na stra na roz ší ri práv ne pred pi sy o nové sku pi ny
osôb, ak pro ti tomu prí sluš ný úrad dru hej stra ny  ne -
urobí vý hra du do troch me sia cov od do ru če nia ozná -
me nia o tých to zme nách. 

Člá nok 3

Osob ný roz sah

1. Táto zmlu va sa vz�a hu je na za mest nan cov, štát -
nych ob ča nov kaž dej stra ny, ich ro din ných prí sluš ní -
kov a po zos ta lých.

2. Vz�a hu je sa aj na oso by, kto ré majú šta tút ute čen -
cov v sú la de s Do ho vo rom o práv nom pos ta ve ní ute čen -
cov z 28. júla 1951 a Pro to ko lom tý ka jú cim sa práv ne -
ho pos ta ve nia ute čen cov z 31. ja nu ára 1967 a osôb bez
štát nej prí sluš nos ti pod ¾a Do ho vo ru o práv nom pos ta -
ve ní osôb bez štát nej prí sluš nos ti z 28. sep tem bra
1954, kto ré majú dlho do bý po byt na úze mí jed nej zo
strán, ako aj na ich ro din ných prí sluš ní kov a po zos ta -
lých. 

3. Zmlu va sa vz�a hu je aj na ro din ných prí sluš ní kov
a po zos ta lých za mest nan ca, kto rí sú štát ny mi ob čan mi 
jed nej stra ny, a to bez oh¾a du na ob čian stvo za mest -
nan ca, ak sa naňho vz�a hu jú práv ne pred pi sy jed nej
ale bo oboch strán.

Člá nok 4

Prin cíp rov na ké ho za ob chá dza nia

Štát ni ob ča nia jed nej stra ny, ute čen ci a oso by bez
štát nej prí sluš nos ti, kto rí vy ko ná va jú na úze mí dru hej
stra ny za mest na nie ale bo samo stat nú zá rob ko vú čin -
nos�, budú pod lie ha� sys té mu so ciál ne ho za bez pe če -
nia dru hej stra ny a budú sa na ňom zú častňova� za
rov na kých pod mie nok ako štát ni ob ča nia tej to stra ny
s vý nim kou oso bit ných usta no ve ní tej to zmlu vy.

Člá nok 5

Za cho vá va nie na do bud nu tých ná ro kov
a vy plá ca nie dá vok do za hra ni čia

1. Ak táto zmlu va ne us ta no vu je inak, dô chod ky a iné 
pe ňaž né dáv ky uve de né v člán ku 2 ods. 1 ne bu dú zní -
že né, upra ve né, za sta ve né, zru še né ale bo od ňa té z dô -
vo du, že sa opráv ne ná oso ba na chá dza ale bo dlho do bo
býva na úze mí dru hej stra ny, a budú jej vy plá ca né na
toto úze mie.

2. Usta no ve nie od se ku 1 sa ne vz�a hu je na pe ňaž né
dáv ky pri do čas nej prá ce neschop nos ti.

3. Dáv ky pri zna né pod ¾a tej to zmlu vy opráv ne ným
oso bám, kto ré dlho do bo bý va jú v tre tej kra ji ne, sa
s pri hliad nu tím na od se ky 1 a 2 vy plá ca jú za rov na -
kých pod mie nok a v rov na kom roz sa hu ako vlast ným
ob ča nom, kto rí bý va jú v tre tej kra ji ne.

Dru hý diel

Usta no ve nia o uplat ňo va ných
práv nych pred pi soch

Člá nok 6

Vše obec né pra vid lo

S vý nim kou usta no ve nia člán ku 7 za mest nan ci, na
kto rých sa vz�a hu je táto zmlu va, budú pod lie ha� vý luč -
ne a v pl nom roz sa hu práv nym pred pi som o so ciál nom
po is te ní tej stra ny, na kto rej úze mí vy ko ná va jú zá rob -
ko vú čin nos�.

Člá nok 7

Oso bit né pred pi sy a vý nim ky

1. V sú vis los ti s usta no ve ním člán ku 6 sa ur ču jú tie -
to oso bit né pra vid lá a vý nim ky:
a) Za mest na ná oso ba, kto rá pra cu je pre pod nik so síd -

lom na úze mí jed nej stra ny, pri vy sla ní tým to pod ni -
kom na úze mie dru hej stra ny na účely do čas né ho
vy ko ná va nia prác bude v pl nom roz sa hu pod lie ha�
len práv nym pred pi som pr vej stra ny, ak pred po kla -
da né tr va nie prá ce, na kto rú bola vy sla ná, nie je
viac ako tri roky a ne bo la vy sla ná ako ná hrad ník za
oso bu, kto rej ob do bie vy sla nia sa skon či lo.

b) Ak dĺž ka tr va nia prá ce uve de nej v pís me ne a) pre -
siah ne tri roky, za mest na nec na ïa lej pod lie ha práv -
nym pred pi som pr vej stra ny, a to po čas ïal šie ho ob -
do bia nie dlh šie ho ako dva roky, pod pod mien kou,
že prí sluš ný úrad dru hej stra ny ale bo ním po ve re ná
in šti tú cia dá k tomu svoj sú hlas.

c) Samo stat ne zá rob ko vo čin ná oso ba, kto rá bež ne vy -
ko ná va svo ju čin nos� na úze mí jed nej stra ny, kde je
po is te ná, a kto rá bude vy ko ná va� prá cu rov na kej
po va hy na úze mí dru hej stra ny, na ïa lej v pl nom
roz sa hu pod lie ha práv nym pred pi som pr vej stra ny,
ak pred po kla da né tr va nie prá ce na úze mí dru hej
stra ny ne pre sa hu je je den rok.

d) Ak samo stat ne zá rob ko vo čin ná oso ba musí ïa lej
vy ko ná va� čin nos� na úze mí dru hej stra ny po čas
ïal šie ho ob do bia dlh šie ho, ako je uve de né v pís me -
ne c), bude na ïa lej pod lie ha� práv nym pred pi som
pr vej stra ny, ak ne pred po kla da né tr va nie prá ce pre -
siah ne ïal ší rok, pod pod mien kou, že prí sluš ný
úrad dru hej stra ny ale bo ním po ve re ná in šti tú cia
dá k tomu svoj sú hlas.

e) Ces tu jú ci per so nál v služ bách le tec kých ale bo po -
zem ných do prav ných pod ni kov, kto rý vy ko ná va
svo ju čin nos� na úze mí oboch strán, pod lie ha práv -
nym pred pi som stra ny, na úze mí kto rej má síd lo ich
pod nik.

f) Člen po sád ky ná mor nej lode pod lie ha práv nym
pred pi som stra ny, pod kto rej vlaj kou sa pla ví loï.
Bez oh¾a du na to, či je člen po sád ky ná mor nej lode
od me ňo va ný pod ni kom ale bo oso bou so síd lom na
úze mí dru hej stra ny, musí naïa lej pod lie ha� práv -
nym pred pi som tej to dru hej stra ny, ak býva na jej
úze mí. Pod nik ale bo oso ba, ktoré vy plá cajú od me -
nu, sa na úče ly uplat ne nia uve de ných práv nych
pred pi sov po kla dajú za za mest ná va te ¾a.
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g) Za mest nan ci vy ko ná va jú ci zá rob ko vú čin nos� pri
na kla da ní, vy kla da ní, op ra vách lodí a v prí stav nej
stráž nej služ be pod lie ha jú práv nym pred pi som
stra ny, na kto rej úze mí sa na chá dza prí stav.

h) Čle no via per so ná lu dip lo ma tic kých mi sií a kon zu -
lár nych úra dov pod lie ha jú Vie den ské mu do ho vo ru
o dip lo ma tic kých sty koch z 18. ap rí la 1961 a Vie -
den ské mu do ho vo ru o kon zu lár nych sty koch
z 24. ap rí la 1963 s vý nim kou usta no ve ní pís men i),
j) a k).

i) Administratívno-technický per so nál a za mest nan ci
v služ bách dip lo ma tic kých mi sií a kon zu lár nych
úra dov kaž dej stra ny si môžu vy bra� práv ne pred pi -
sy kto rej ko¾ vek stra ny, ak nie sú štát ny mi za mest -
nan ca mi štá tu, kto ré mu dip lo ma tic ká mi sia ale bo
kon zu lár ny úrad pat rí, a sú jeho štát ny mi ob čan mi.
Vo¾ bu tre ba vy ko na� do troch me sia cov od na do bud -
nu tia plat nos ti tej to zmlu vy ale bo do troch me sia cov 
od dá tu mu za ča tia vý ko nu prá ce na úze mí stra ny,
kde sa čin nos� vy ko ná va.

j) Súk rom né slu žob né oso by za mest na né u čle nov
dip lo ma tic kých mi sií a kon zu lár nych úra dov budú
ma� rov na ké prá vo vo¾ by upra ve né v písmene i), ak
sú štát ny mi ob čan mi štá tu, kto ré mu dip lo ma tic ká
mi sia ale bo kon zu lár ny úrad pat rí.

k) Štát ni za mest nan ci a za mest nan ci ve rej nej služ by
jed nej stra ny iní ako tí, uve de ní v písmene h), kto rí
sú vy sla ní na úze mie dru hej stra ny, pod lie ha jú
práv nym pred pi som tej stra ny, do kto rej ve rej nej
sprá vy pat ria.

l) Oso by vy sie la né jed nou stra nou na ko o pe rač nú mi -
siu na úze mie dru hej stra ny zos tá va jú pod ria de né
so ciál ne mu za bez pe če niu vy sie la jú cej stra ny, ak
ko o pe rač né do ho dy ne usta no vu jú inak.

2. Prí sluš né úra dy obi dvoch strán ale bo nimi po ve re -
né in šti tú cie môžu po vzá jom nej do ho de ur či� v zá uj me
ur či tých osôb ale bo ka te gó rií osôb ïal šie vý nim ky ale -
bo upra vi� vý nim ky uve de né v od se ku 1. 

Tre t í  diel

Usta no ve nia tý ka jú ce sa dá vok

P R V Á  K A  P I  T O  L A

DÁV KY NE MO CEN SKÉ HO PO IS TE NIA
POS KY TO VA NÉ V ČASE DO ČAS NEJ

PRÁ CE NESCHOP NOS TI, MA TER STVA
A RI ZI KO VÉ HO TE HO TEN STVA

Člá nok 8

Sčí ta nie po ist ných ob do bí

1. Dáv ky ne mo cen ské ho po is te nia v čase do čas nej
prá ce neschop nos ti vy plý va jú cej z bež né ho ocho re nia
ale bo ne pra cov né ho úra zu, ma ter stva a ri zi ko vé ho te -
ho ten stva pos ky tu je prí sluš ný no si te¾ pod ¾a práv nych
pred pi sov stra ny, kto ré sa vz�a hu jú na za mest nan ca
v sú la de s článkami 6 a 7 tej to zmlu vy.

2. Ak práv ne pred pi sy jed nej stra ny pod mie ňu jú
 nadobudnutie, za cho va nie ale bo zno vu na do bud nu tie
ná ro ku na dáv ky ne mo cen ské ho po is te nia v čase do -

čas nej prá ce neschop nos ti, ma ter stva a ri zi ko vé ho
te ho ten stva zís ka ním ur či té ho po ist né ho ob do bia, prí -
sluš ný no si te¾ na ten to účel zoh ¾ad ní v prí pa de pot re by
aj po ist né ob do bia zís ka né pod ¾a práv nych pred pi sov
dru hej stra ny, tak ako by išlo o po ist né ob do bia zís ka né
pod ¾a vlast ných práv nych pred pi sov, len ak sa ne pre -
krý va jú.

D R U  H Á  K A  P I  T O  L A

IN VA LID NÉ, STA RO BNÉ
A PO ZOS TA LOST NÉ DÁVKY

Člá nok 9

Ur če nie ná ro ku a vý po čet dá vok

Za mest nan co vi, kto rý ne pre tr ži te ale bo strie da vo
pod lie hal práv nym pred pi som jed nej ale bo dru hej stra -
ny, vznik ne ná rok na dáv ky pod ¾a tej to ka pi to ly za
tých to pod mie nok:

1. Prí sluš ný no si te¾ kaž dej stra ny určí ná rok a vy po -
čí ta dáv ku za po čí ta ním len po ist ných ob do bí zís ka ných 
pod ¾a práv nych pred pi sov tej to stra ny.

2. Prí sluš ný no si te¾ kaž dej stra ny určí ná rok na dáv -
ku sčí ta ním po ist ných ob do bí zís ka ných pod ¾a práv -
nych pred pi sov pr vej stra ny s po ist ný mi ob do bia mi zís -
ka ný mi pod ¾a práv nych pred pi sov dru hej stra ny. Ak po
za po čí ta ní vznik ne ná rok na dáv ku, jej výš ka sa vy po čí -
ta tak to: 
a) Kaž dá stra na vy po čí ta výš ku dáv ky, na kto rú by

opráv ne ná oso ba mala ná rok, tak ako by po ist né ob -
do bia zís ka la pod ¾a jej práv nych pred pi sov (te o re tic -
ký dô cho dok).

b) Výš ka dáv ky sa určí na zá kla de te o re tic ké ho dô -
chod ku vy po čí ta né ho pod ¾a vlast ných práv nych
pred pi sov pri rov na kom po me re me dzi po ist ným ob -
do bím zís ka ným pod ¾a práv nych pred pi sov stra ny,
kto rej no si te¾ dáv ku vy po čí ta va, a cel ko vou dĺž kou
po ist ných ob do bí zís ka ných pod ¾a práv nych pred pi -
sov obi dvoch strán (po mer ný dô cho dok).

c) Ak práv ne pred pi sy nie ktorej stra ny na pri zna nie pl -
nej výš ky dáv ky vy ža du jú ur či tú ma xi mál nu dĺž ku
po ist ných ob do bí, prí sluš ný no si te¾ tej to stra ny  zo -
h¾adní na účely sčí ta nia len tie po ist né ob do bia zís -
ka né pod ¾a práv nych pred pi sov dru hej stra ny, kto ré 
sú pot reb né na zís ka nie ná ro ku na túto dáv ku.

3. Po ur če ní ná ro kov pod ¾a od se kov 1 a 2 prí sluš ní
no si te lia kaž dej stra ny pri zná va jú a vy plá ca jú bez oh¾a -
du na roz hod nu tie pri ja té prí sluš ným no si te ¾om dru hej 
stra ny vý hod nej šiu výš ku dáv ky pre opráv ne nú oso bu.

Člá nok 10

Po ist né ob do bia krat šie ako je den rok

1. Bez oh¾a du na usta no ve nie člán ku 9 ods. 2, ak cel -
ko vá dĺž ka po ist ných ob do bí zís ka ných pod ¾a práv nych 
pred pi sov jed nej stra ny ne do sa hu je dĺž ku jed né ho
roka, prí sluš ný no si te¾ tej to stra ny ne pri zná za toto ob -
do bie žiad nu dáv ku ok rem prí pa du, keï vznik ne ná rok
na dáv ku pod ¾a práv nych pred pi sov tej to stra ny za ob -
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do bie krat šie ako je den rok. Tie to ob do bia budú v prí -
pa de pot re by za po čí ta né prí sluš ným no si te ¾om dru hej
stra ny na účely zís ka nia ná ro ku a ur če nia výš ky dáv ky
pod ¾a vlast ných práv nych pred pi sov, ale pri uplat ne ní
tých to práv nych pred pi sov ten to prí sluš ný no si te¾ ne -
pri hlia da na usta no ve nie člán ku 9 ods. 2 písm. b).

2. Bez oh¾a du na usta no ve nie od se ku 1 môžu by� po -
ist né ob do bia krat šie ako je den rok, zís ka né pod ¾a
práv nych pred pi sov obi dvoch strán za po čí ta né tou
stra nou, u kto rej opráv ne ná oso ba spĺ ňa ná rok na dáv -
ku. Ná rok na po be ra nie dáv ky od obi dvoch strán by
pri zna la len tá stra na, kde opráv ne ná oso ba bola na po -
sle dy po is te ná. V ta komto prí pa de sa na vý pla tu dáv ky
ne vz�a hu je usta no ve nie člán ku 9 ods. 2 písm. b).

Člá nok 11

Oso bit né pod mien ky pri zná va nia ná ro ku na dáv ky

1. Ak práv ne pred pi sy jed nej stra ny pod mie ňu jú ná -
rok na dáv ky pod ¾a tej to ka pi to ly tým, že sa na za mest -
nan ca v čase vzni ku po ist nej uda los ti vz�a hu jú jej
práv ne pred pi sy, táto pod mien ka sa po va žu je za spl ne -
nú, ak v tom čase je za mest na nec po is te ný pod ¾a práv -
nych pred pi sov dru hej stra ny ale bo ak dostane od tej to
stra ny dáv ku za vlast né po ist né ob do bia.

2. Pri pri zná va ní po zos ta lost ných dá vok, ak to vy ža -
du jú práv ne pred pi sy jed nej stra ny, zoh ¾ad ní sa aj to, či 
opráv ne ná oso ba bola pod ¾a práv nych pred pi sov dru -
hej stra ny po is te ná ale bo bola dô chod com.

3. Ak je pod ¾a práv nych pred pi sov jed nej stra ny  po -
trebné na úče ly pri zna nia dáv ky zís ka� ur či té po ist né
ob do bia bez pros tred ne pred po ist nou uda los �ou, táto
pod mien ka sa po va žu je za spl ne nú, ak ich opráv ne ná
oso ba zís ka la pod ¾a práv nych pred pi sov dru hej stra ny
v ob do bí bez pros tred ne pred chá dza jú com ob do biu pri -
zna nia dáv ky.

4. V prí pa de dô chod cov, kto rí vy ko ná va jú pra cov nú
čin nos�, mož no po u ži� usta no ve nia práv nych pred pi -
sov o zní že ní, po za sta ve ní ale bo zru še ní, i keï svo ju
čin nos� vy ko ná va jú na úze mí dru hej stra ny.

Článok 12

Osobitosti práv nych pred pi sov Slo ven skej re pub li ky

1. Prie mer ný me sač ný zá ro bok pot reb ný na ur če nie
výš ky dáv ky pod ¾a práv nych pred pi sov Slo ven skej re -
pub li ky sa vy po čí ta len zo zá rob kov zís ka ných na úze -
mí Slo ven skej re pub li ky.

2. Ak slo ven ský no si te¾ môže vy po čí ta� výš ku dáv ky
len s pri hliad nu tím na po ist né ob do bia zís ka né pod ¾a
práv nych pred pi sov Slo ven skej re pub li ky, usta no ve nia 
člán ku 9 ods. 2 tej to zmlu vy sa ne po u ži jú za pred po kla -
du, že vý sled ná suma by bola rov na ká ako suma vy po -
čí ta ná pod ¾a člán ku 9 ods. 2.

3. Ak sa po be ra te ¾o vi dáv ky z dô chod ko vé ho za bez -
pe če nia Slo ven skej re pub li ky vy plá ca sú čas ne aj dáv ka 
iné ho dru hu zo so ciál ne ho po is te nia Špa niel ske ho krá -

¾ov stva, zní že nie sumy dáv ky vy plá ca nej z dô chod ko vé -
ho za bez pe če nia Slo ven skej re pub li ky sa z toh to dô vo -
du ne vy ko ná.

Člá nok 13

Oso bi tos ti práv nych pred pi sov
Špa niel ske ho krá ¾ov stva

1. Na sta no ve nie vy me ria va cie ho zá kla du dá vok prí -
sluš ný no si te¾ zoh ¾ad ní len svo je po ist né ob do bia zís -
ka né pod ¾a vlast ných práv nych pred pi sov.

2. Na sta no ve nie vy me ria va cie ho zá kla du dá vok
v prí pa doch uve de ných v usta no ve ní člán ku 9 ods. 2 sa 
po u ži jú tie to pra vid lá: 
a) Vý po čet špa niel ske ho te o re tic ké ho dô chod ku sa vy -

ko ná na zá kla de sku toč né ho vy me ria va cie ho zá kla -
du prí spev kov po is ten ca v Špa niel skom krá ¾ov stve
za roky bez pros tred ne pred chá dza jú ce plat be po -
sled né ho prí spev ku na špa niel ske so ciál ne po is te -
nie.

b) Výš ka dáv ky bude upravená pod ¾a zvý še ní a va lo ri -
zá cií vy po čí ta ných pri dô chod koch rov na kej po va hy
pre kaž dý ïal ší rok.

Člá nok 14

Za po čí ta va nie po ist ných ob do bí
v oso bit ných re ži moch

ale bo pri ur či tých po vo la niach

1. Ak práv ne pred pi sy jed nej stra ny pod mie ňu jú
 nárok na dáv ky ale bo na pos kyt nu tie ur či tých vý hod
spl ne ním po ist ných ob do bí v po vo la ní, kto ré pod lie ha
oso bit né mu re ži mu, ale bo v ur či tom po vo la ní či za -
mest na ní, na úče ly pos kyt nu tia tých to dá vok či vý hod
sa zoh ¾ad nia ob do bia zís ka né pod ¾a práv nych pred pi -
sov dru hej stra ny, len ak boli zís ka né v re ži me rov na kej 
po va hy ale bo v rov na kom po vo la ní ale bo v po dob nom
za mest na ní. 

2. Ak pri zoh ¾ad ne ní tak to zís ka ných po ist ných ob -
do bí opráv ne ná oso ba ne spĺ ňa po ža do va né pod mien ky
na po be ra nie dáv ky z oso bit né ho re ži mu, tie to ob do bia
sa zoh ¾ad nia pre ná rok na dáv ky vo vše obec nom po ist -
nom re ži me ale bo v inom oso bit nom re ži me, v kto rom si 
môže opráv ne ná oso ba ná ro ko va� dáv ky.

Člá nok 15

Ur če nie stup ňa in va li di ty

1. Prí sluš ný no si te¾ kaž dej stra ny roz hod ne o stup ni
in va li di ty za mest nan ca na úče ly pri zna nia dá vok pod -
mie ne ných ne priaz ni vým zdra vot ným sta vom, pri slú -
cha jú cich pod ¾a práv nych pred pi sov uplat ni te¾ ných
kaž dou stra nou.

2. Na úče ly uve de né v od se ku 1 zoh ¾ad nia prí sluš ní
no si te lia kaž dej stra ny le kár ske sprá vy a ad mi nis tra -
tív ne úda je vy da né dru hou stra nou. Bez oh¾a du na to
môže prí sluš ný no si te¾ po dro bi� za mest nan ca pre -
hliad ke le kár mi pod ¾a vlast né ho vý be ru a na vlast né
ná kla dy.
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T R E  T I A  K A  P I  T O  L A

DÁV KY PRI PRA COV NOM ÚRA ZE
A CHO RO BE Z PO VO LA NIA

Člá nok 16

Ur če nie ná ro ku na dáv ky

Ná rok na dáv ky pri slú cha jú ce za pra cov ný úraz ale -
bo cho ro bu z po vo la nia sa určí pod ¾a práv nych pred pi -
sov tej stra ny, kto rej práv ne pred pi sy sa vz�a ho va li na
za mest nan ca v čase pra cov né ho úra zu ale bo vzni ku
cho ro by z po vo la nia.

Štvr tý diel

Rôz ne, pre chod né a zá ve reč né usta no ve nia

P R V Á  K A  P I  T O  L A

RÔZ NE USTA NO VE NIA

Člá nok 17

Oso bit né pred pi sy o sčí ta va ní po ist ných ob do bí

Ak je pot reb né na úče ly pri zna nia ná ro ku na dáv ky
za po čí ta� po ist né ob do bia zís ka né pod ¾a práv nych
pred pi sov obi dvoch strán, po stu pu je sa pod ¾a tých to
pra vi diel:
a) Pri pre krý va ní sa ob do bia po vin né ho po is te nia s ob -

do bím dob ro vo¾ né ho po is te nia ale bo s ob do bím  po -
staveným jemu na ro veň sa za po čí ta ob do bie po vin -
né ho po is te nia.

b) Pri pre krý va ní sa dvoch ob do bí dob ro vo¾ né ho po is -
te nia zís ka ných pod ¾a práv nych pred pi sov obi dvoch
strán kaž dá stra na za po čí ta ob do bia dob ro vo¾ né ho
po is te nia zís ka né pod ¾a vlast ných práv nych pred pi -
sov.

c) Pri pre krý va ní sa rov no cen ných po ist ných ob do bí
zís ka ných pod ¾a práv nych pred pi sov obi dvoch strán 
sa za po čí ta jú po ist né ob do bia zís ka né pod ¾a práv -
nych pred pi sov tej stra ny, na úze mí kto rej bol za -
mest na nec na po sle dy po vin ne po is te ný.

d) Pri pre krý va ní sa ob do bia dob ro vo¾ né ho po is te nia
zís ka né ho pod ¾a práv nych pred pi sov jed nej stra ny
s ob do bím rov no cen né ho po is te nia zís ka ným pod ¾a
práv nych pred pi sov dru hej stra ny sa zoh ¾ad nia ob -
do bia dob ro vo¾ né ho po is te nia.

e) Ak nie je mož né pres ne zis ti� dobu, v kto rej boli  po -
d¾a práv nych pred pi sov jed nej stra ny spl ne né ur či té 
po ist né ob do bia, vy chá dza sa z pred po kla du, že tie -
to po ist né ob do bia sa ne pre krý va jú s po ist ný mi ob -
do bia mi zís ka ný mi pod ¾a práv nych pred pi sov dru -
hej stra ny.

Člá nok 18

Sčí ta nie po ist ných ob do bí
na úče ly dob ro vo¾ né ho po is te nia

Ak sa na umož ne nie dob ro vo¾ né ho po is te nia za mest -
nan ca po ža du jú ur či té po ist né ob do bia, po tom sa v prí -
pa de pot re by ním zís ka né po ist né ob do bia pod ¾a práv -
nych pred pi sov jed nej stra ny sčí ta jú s po ist ný mi

ob do bia mi zís ka ný mi pod ¾a práv nych pred pi sov dru hej 
stra ny, ak sa ne pre krý va jú. 

Člá nok 19

Va lo ri zá cia dá vok

1. Dáv ky pri zna né pod ¾a usta no ve ní tre tie ho die lu
tej to zmlu vy sa va lo ri zu jú s rov na kou pra vi del nos �ou
a v rov na kej výš ke ako dáv ky pri zna né pod ¾a vnút ro -
štát nych práv nych pred pi sov.

2. Bez oh¾a du na usta no ve nie od se ku 1, výš ku va lo -
ri zá cie dá vok bude mož né ur či� po u ži tím rov na ké ho
prin cí pu pro por cio na li ty, kto rý sa po u žil na ur če nie
výš ky dáv ky pod ¾a člán ku 9 ods. 2.

Člá nok 20

Dô sled ky pred kla da nia do ku men tov

1. Žia dos ti, vy hlá se nia, op rav né pros tried ky a iné
do ku men ty, kto ré je pot reb né pred kla da� v ur či tej le ho -
te prí sluš ným in šti tú ciám jed nej stra ny, sa po kla dajú
za pred lo že né, ak boli pred lo že né v rov na kej le ho te prí -
sluš ným in šti tú ciám dru hej stra ny.

2. Aká ko¾ vek žia dos� o dáv ku pred lo že ná pod ¾a práv -
nych pred pi sov jed nej stra ny sa po kla dá za žia dos�
o prí sluš nú dáv ku pod ¾a práv nych pred pi sov dru hej
stra ny, ak opráv ne ná oso ba vý slov ne uve die ale bo
z pred lo že nej do ku men tá cie mož no usú di�, že pra co va -
la na úze mí tej to stra ny ale bo bola po is te ná pod ¾a jej
práv nych pred pi sov.

3. Do ku men ty a pí som nos ti, kto ré si prí sluš né úra -
dy, kon takt né mies ta a prí sluš ní no si te lia vy me nia pri
vy ko ná va ní tej to zmlu vy, budú vy ho to ve né v slo ven -
skom ale bo špa niel skom ja zy ku.

Člá nok 21

Ad mi nis tra tív na po moc me dzi in šti tú cia mi

1. Prí sluš ní no si te lia obi dvoch strán môžu ke dy ko¾ -
vek po žia da� o le kár ske vy šet re nia a ove re nie sku toč -
nos tí, z kto rých mož no zis ti� na do bud nu tie, úpra vu,
po za sta ve nie, zá nik ale bo za cho va nie ná ro ku na dáv -
ky, kto ré boli nimi pri zna né. Ná kla dy tak to vznik nu té
bez omeš ka nia uhradí prí sluš ný no si te¾, kto rý po žia dal 
o vy šet re nie či ove re nie, a to po pred lo že ní do kla dov po -
tvr dzu jú cich tie to ná kla dy.

2. Prí sluš ný no si te¾ jed nej stra ny, kto rý pri vý pla te
ale bo kon tro le ná ro ku na dáv ku pod ¾a usta no ve ní tre -
tie ho die lu tej to zmlu vy zis tí, že opráv ne nej oso be vy -
pla til vyš šiu sumu, než jej pat ri la, môže po žia da� prí -
sluš né ho no si te ¾a dru hej stra ny, kto rý je dlž ný tej is tej
opráv ne nej oso be dáv ky rov na kej po va hy, aby z pr vej
plat by prí sluš ných ne do plat kov zra zil v rám ci li mi tov
ur če ných vnút ro štát ny mi práv ny mi pred pis mi tej stra -
ny, kto rá zráž ku rea li zu je, sumu vy pla te nú nad by toč -
ne. Ten to prí sluš ný no si te¾ pre ve die zra ze nú sumu na
ve ri te¾ ské ho prí sluš né ho no si te ¾a.
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Člá nok 22

Oslo bo de nia od pla tieb
za ad mi nis tra tív ne úko ny a do kla dy

1. Oslo bo de nia od re gis trač ných, zá pis ných, kol ko -
vých a kon zu lár nych po plat kov a iných správ nych po -
plat kov uve de ných v práv nych pred pi soch jed nej stra -
ny sa vz�a hu jú aj na po tvr de nia a do kla dy vy dá va né
in šti tú cia mi ale bo prí sluš ný mi no si te¾ mi dru hej stra ny 
pri vy ko ná va ní tej to zmlu vy.

2. Všet ky ad mi nis tra tív ne úko ny a do kla dy, kto ré sa
vy dá va jú pri vy ko ná va ní tej to zmlu vy, sú oslo bo de né
od úrad né ho ove re nia a vyš šie ho ove ro va nia. 

Člá nok 23

Spô so by a zá ru ka vý pla ty dá vok

1. Prí sluš ní no si te lia obi dvoch strán vy ko ná va jú
plat by sú vi sia ce s vy ko ná va ním tej to zmlu vy vo vnút ro -
štát nej mene ich kra ji ny s oslo bo dzu jú cim účin kom.

2. Ak nie ktorá stra na vy hlá si ob me dze nie pre vo dov
pla tieb v cu dzej mene, obi dve stra ny ihneï pri jmú
opat re nia pot reb né na za bez pe če nie ná ro kov vy plý va -
jú cich z tej to zmlu vy.

Člá nok 24

Kom pe ten cie prí sluš ných úra dov

1. Prí sluš né úra dy obi dvoch strán môžu uzav rie� vy -
ko ná va cie do ho dy pot reb né na vy ko ná va nie tej to zmlu -
vy.

2. Prí sluš né úra dy obi dvoch strán tiež
a) ur čia prí sluš né kon takt né mies ta,
b) sa na vzá jom in for mu jú o vnút ro štát nych opat re -

niach pri ja tých na úče ly vy ko ná va nia tej to zmlu vy,
c) si na vzá jom ozná mia všet ky práv ne pred pi sy a na -

ria de nia, kto rý mi sa me nia usta no ve nia uve de né
v člán ku 2,

d) si pos kyt nú na vzá jom po moc v čo naj šir šom roz sa -
hu, od bor ne a ad mi nis tra tív ne spo lu pra cu jú na
úče ly vy ko ná va nia tej to zmlu vy.

3. Prí sluš né úra dy obi dvoch strán sa môžu stre tá va�
v rám ci Zmie ša nej ko mi sie, na kto rej sa zú čast nia zá -
stup co via ich prí sluš ných no si te ¾ov s cie ¾om kon tro ly
vy ko ná va nia zmlu vy a na vr ho va nia vhod ných zmien.
Táto Zmie ša ná ko mi sia sa bude schá dza� pra vi del ne
pod ¾a do ho dy v Slo ven skej re pub li ke ale bo v Špa niel -
skom krá ¾ov stve.

Člá nok 25

Rie še nie spo rov

1. Prí sluš né úra dy rie šia roz die ly vo vý kla de tej to
zmlu vy a vy ko ná va cích do hôd ro ko va ním.

2. Ak by ne bo lo mož né spo ry ro ko va nia mi vy rie ši� do
šies tich me sia cov od ich za ča tia, pred lo žia sa roz hod -

cov skej ko mi sii, kto rej zlo že nie a pos tup sa určí vzá -
jom nou do ho dou strán. Roz hod nu tie roz hod cov skej
ko mi sie je zá väz né a ko neč né.

D R U  H Á  K A  P I  T O  L A

PRE CHOD NÉ USTA NO VE NIA

Člá nok 26

Za po čí ta nie ob do bí pred chá dza jú cich
na do bud nu tiu plat nos ti zmlu vy

1. Po ist né ob do bia zís ka né pod ¾a práv nych pred pi -
sov kaž dej stra ny pred dňom na do bud nu tia plat nos ti
tej to zmlu vy sa za po čí ta jú na úče ly ur če nia ná ro ku na
dáv ku a jej výš ku pri zna nú pod ¾a zmlu vy.

2. V prí pa de pre krý va nia sa po ist ných ob do bí zod po -
ve da jú cich ob do biam pred na do bud nu tím plat nos ti
tej to zmlu vy za po čí ta kaž dá stra na na úče ly ur če nia
ná ro ku na dáv ku a jej výš ku ob do bia zís ka né pod ¾a jej
práv nych pred pi sov. 

Člá nok 27

Sku toč nos ti pred na do bud nu tím plat nos ti zmlu vy

1. Uplat ňo va ním tej to zmlu vy vzni ká ná rok na dáv ky 
aj za sku toč nos ti, kto ré na sta li pred dňom na do bud -
nu tia plat nos ti tej to zmlu vy. Vý pla ta tých to dá vok však 
ne pat rí za ob do bia pred na do bud nu tím plat nos ti zmlu -
vy.

2. Dô chod ky, kto ré boli obo ma stra na mi vy plá ca né
ale bo ná ro ky na dô cho dok, kto ré boli za miet nu té pred
na do bud nu tím plat nos ti tej to zmlu vy, mož no pod ¾a
tej to zmlu vy na žia dos� opráv ne ných osôb pre skú ma�. 

3. Jed no razo vo vy pla te né dáv ky sa ne bu dú pre skú -
ma va�.

T R E  T I A  K A  P I  T O  L A

ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

Člá nok 28

Plat nos� zmlu vy

1. Táto zmlu va sa uza vie ra na dobu ne ur či tú. Kaž dá
stra na však môže zmlu vu pí som ne vy po ve da�. Plat nos� 
zmlu vy sa skon čí šes� me sia cov odo dňa ozná me nia
o vý po ve di dru hej stra ne.

2. V prí pa de vy po ve da nia zmlu vy na ïa lej zos tá va jú
v plat nos ti usta no ve nia tý ka jú ce sa ná ro kov na do bud -
nu tých pod ¾a tej to zmlu vy. Stra ny sa tiež do hod nú na
usta no ve niach, kto ré za cho vá va jú ná ro ky vo vy ba vo -
va ní vy plý va jú ce z po ist ných ob do bí zís ka ných pred
dá tu mom ukon če nia plat nos ti zmlu vy.
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Člá nok 29

Pod pis a ra ti fi ká cia

Táto zmlu va pod lie ha ra ti fi ká cii v sú la de s vnút ro -

štát ny mi pred pis mi kaž dej stra ny a na do bud ne plat -
nos� 90 dní po dni vý me ny ra ti fi kač ných lis tín.

Dané v Bra ti sla ve 22. mája 2002, v dvoch pô vod ných
vy ho to ve niach, kaž dé v slo ven skom a špa niel skom ja -
zy ku, pri čom obidve zne nia majú rov na kú plat nos�.

Za Slo ven skú re pub li ku:

Peter Magvaši v. r.

Za Špa niel ske krá ¾ov stvo:

Gerardo Camps Devesa v. r.
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VY  KO  NÁ  VA  C IA  DO  HO DA
k Zmlu ve me dzi Slo ven skou re pub li kou a Špa niel skym krá ¾ov stvom

o so ciál nom za bez pe če ní

Pod ¾a usta no ve nia člán ku 24 ods. 1 Zmlu vy me dzi
Slo ven skou re pub li kou a Špa niel skym krá ¾ov stvom
o so ciál nom za bez pe če ní z 22. mája 2002, prí sluš né
úra dy:

Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej 
re pub li ky za Slo ven skú re pub li ku,

Mi nis ter stvo prá ce a so ciál nych vecí za Špa niel ske krá -
¾ov stvo,
sta no vi li ad mi nis tra tív ne opat re nia pot reb né na vy ko -
ná va nie zmlu vy a do hod li sa tak to:

PRVÁ  ČASŤ

VŠE OBEC NÉ USTA NO VE NIA

Člá nok 1

De fi ní cie

1. Pri uplat ňo va ní tej to vy ko ná va cej do ho dy ozna ču -
je po jem „zmlu va“ Zmlu vu me dzi Slo ven skou re pub li -
kou a Špa niel skym krá ¾ov stvom o so ciál nom za bez pe -
če ní.

2. Po jmy a vý ra zy de fi no va né v člán ku 1 zmlu vy majú 
v tej to do ho de taký istý výz nam ako v člán ku 1 zmlu vy.

Člá nok 2

Kon takt né mies ta

Na úče ly vy ko ná va nia člán ku 24 ods. 2 písm. a)
zmlu vy sa za obi dve stra ny ur ču jú tie to kon takt né
mies ta:

1. v Slo ven skej re pub li ke:
       So ciál na po is �ov ňa (In sti tu to de la Se gu ri dad So cial).

2. v Špa niel skom krá ¾ov stve:
a) Ná rod ný in šti tút so ciál ne ho za bez pe če nia pre všet -

ky re ži my ok rem špe ciál ne ho re ži mu pra cov ní kov
pra cu jú cich na mori a pre všet ky dáv ky ok rem dá vok
v ne za mest na nos ti (El In sti tu to Na cio nal de la Se gu -
ri dad So cial para to dos los re gí me nes ex cep to para el
Ré gi men Es pe cial de los Tra ba ja do res del Mar y para
to das las pre sta cio nes ex cep to las del de sem pleo).

b) Ná mor ný so ciál ny in šti tút pre všet ky dáv ky špe ciál -
ne ho re ži mu pra cov ní kov pra cu jú cich na mori (El In -
sti tu to So cial de la Ma ri na para to dos las pre sta cio nes 
del Ré gi men Es pe cial de los Tra ba ja do res del Mar).

Člá nok 3

Prí sluš ní no si te lia

Pri vy ko ná va ní tej to zmlu vy sa za prí sluš ných no si te -
¾ov po va žu jú:

1. v Slo ven skej re pub li ke:
      So ciál na po is �ov ňa (In sti tu to de la Se gu ri dad So cial).

2. v Špa niel skom krá ¾ov stve:
a) Pro vinč né ria di te¾ stvá Ná rod né ho in šti tú tu so ciál -

ne ho za bez pe če nia pre všet ky dáv ky všet kých re ži -
mov ok rem špe ciál ne ho re ži mu pra cov ní kov pra cu -
jú cich na mori (Las Di rec cio nes Pro vin cia les del
In sti tu to Na cio nal de la Se gu ri dad So cial para to dos 
las pre sta cio nes de to dos los ré gi me nes, sal vo el Ré -
gi men es pe cial de los Tra ba ja do res del Mar).

b) Ná mor ný so ciál ny in šti tút pre všet ky dáv ky špe -
ciál ne ho re ži mu pra cov ní kov pra cu jú cich na mori
(El In sti tu to de la Ma ri na, para to das las pre sta cio -
nes del Ré gi men Es pe cial de los Tra ba ja do res del
Mar).

c) Hlav ná po klad ňa so ciál ne ho za bez pe če nia pre vy -
ko ná va nie člán ku 7 ods. 1 zmlu vy, a pre in di vi du ál -
ne vý nim ky, kto ré môžu by� do hod nu té na zá kla de
člán ku 7 ods. 2 zmlu vy (La Tre so re ría Ge ne ral de la
Se gu ri dad So cial para la ap li ca ción del ar tí cu lo 7,
apar ta do 1 del con ve nio, y para las ex cep cio nes de
ca rác ter in di vi du al que pu e dan ser acor da das en
base al apar ta do 2 de di cho ar tí cu lo).

Člá nok 4

Usta no ve nia pre kon takt né mies ta
a prí sluš ných no si te ¾ov

1. Prí sluš né úra dy obi dvoch strán môžu usta no vi�
ïal šie kon takt né mies ta, iné ako sú tie, kto ré sú de fi -
no va né v člán ku 2, ale bo môžu mo di fi ko va� ich kom pe -
ten cie. V tých to prí pa doch ozná mia oka mžite svo je roz -
hod nu tie prí sluš né mu úra du dru hej stra ny.

2. Kon takt né mies ta de fi no va né v člán ku 2 a prí sluš -
ní no si te lia de fi no va ní v člán ku 3 vy pra cu jú for mu lá re
pot reb né na vy ko ná va nie zmlu vy. Odo sla nie tých to for -
mu lá rov na hrá dza za sla nie do kla dov po tvr dzu jú cich
úda je v nich uve de né.

3. Kon takt né mies ta a prí sluš ní no si te lia môžu ko -
mu ni ko va� pria mo me dzi se bou i so žia da te¾ mi.

Člá nok 5

Vy ko ná va nie oso bit ných pred pi sov a vý ni miek

1. V prí pa doch uve de ných v člán ku 7 ods. 1 písm. a),
c), e), a l) zmlu vy prí sluš ný no si te¾ stra ny, kto rej práv ne 
pred pi sy sa uplat ňu jú, vydá na žia dos� za mest ná va te -
¾a ale bo samo stat ne zá rob ko vo čin nej oso by for mu lár,
kto rým po tvr dzu je ob do bie, po čas kto ré ho za mest na -
nec ale bo samo stat ne zá rob ko vo čin ná oso ba pod lie ha
práv nym pred pi som tej to stra ny. Ten to for mu lár slú ži
ako dô kaz, že na uve de né ho za mest nan ca sa ne vz�a hu -
jú usta no ve nia o po vin nom po is te ní (za bez pe če ní) dru -
hou stra nou. 

2.  Za mes tná va te¾ musí tri me sia ce pred uply nu tím
troj roč né ho ob do bia, kto ré je uve de né v člán ku 7 ods. 1 
písm. a) zmlu vy, po žia da� o schvá le nie pre dĺ že nia ob -
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do bia vy sla nia uve de né ho v člán ku 7 ods. 1 písm. b)
zmlu vy. 

3.  Sa mos tat ne zá rob ko vo čin ná oso ba musí tri me -
sia ce pred uply nu tím jed no roč né ho ob do bia uve de né -
ho v člán ku 7 ods. 1 písm. c) zmlu vy po žia da� o schvá le -
nie pre dĺ že nia ob do bia vy sla nia uve de né ho v člán ku 7
ods. 1 písm. d) zmlu vy. 

4. V prí pa doch uve de ných v od se koch 2 a 3 tre ba žia -
dos� ad re so va� prí sluš né mu no si te ¾o vi tej stra ny, na
kto rej úze mí je za mest na nec ale bo samo stat ne zá rob -
ko vo čin ná oso ba po is te ná. Ten to no si te¾ sa do hod ne
na pre dĺ že ní s prí sluš ným no si te ¾om tej stra ny, na úze -
mie kto rej je žia da te¾ vy sla ný.

5. Ak dô jde k ukon če niu pra cov né ho po me ru me dzi
za mest nan com a jeho za mest ná va te ¾om, kto rý ho vy -
slal na úze mie dru hej stra ny ešte pred uply nu tím ob do -
bia, na kto ré bol vy sla ný na úze mie dru hej stra ny, ale -
bo sa ten to vrá ti pred uply nu tím sta no ve né ho ob do bia,
za mest ná va te¾ to musí ozná mi� prí sluš né mu no si te ¾o vi 
tej stra ny, u kto ré ho je ten to pra cov ník po is te ný, a tá
o tom ne od klad ne in for mu je prí sluš né ho no si te ¾a dru -
hej stra ny.

6. Ak samo stat ne zá rob ko vo čin ná oso ba ukon čí svo -
ju čin nos� ale bo sa vrá ti pred uply nu tím ob do bia uve -
de né ho vo for mu lá ri, musí o tej to sku toč nos ti in for mo -
va� prí sluš né ho no si te ¾a stra ny, u kto ré ho je po is te ná,
a tá to ne od klad ne ozná mi prí sluš né mu no si te ¾o vi dru -
hej stra ny.

7. Ak oso ba, na kto rú sa vz�a hu je člá nok 7 ods. 1
písm. i) a j) zmlu vy, si zvo lí jed nu z mož nos tí v ňom sta -
no ve nú, ozná mi to pros tred níc tvom svoj ho za mest ná -
va te ¾a prí sluš né mu no si te ¾o vi tej stra ny, kto rej sys tém
so ciál ne ho za bez pe če nia si zvo li la. Ten to no si te¾ o tom
in for mu je prí sluš né ho no si te ¾a dru hej stra ny na to ur -
če ným formulárom.

DRU HÁ  ČASŤ

OSO BIT NÉ USTA NO VE NIA

P R V Á  K A  P I  T O  L A  

PE ŇAŽ NÉ DÁV KY PO ČAS DO ČAS NEJ
PRÁ CE NESCHOP NOS TI, MA TER STVA

A RI ZI KO VÉ HO TE HO TEN STVA

Člá nok 6

Po tvr de nie po ist ných ob do bí

Pri vy ko ná va ní člán ku 8 ods. 2 zmlu vy, ak prí sluš ný
no si te¾ jed nej zo strán musí po u ži� sú hrn po ist ných ob -
do bí na pos kyt nu tie dá vok v prí pa de do čas nej prá ce -
neschop nos ti, ma ter stva a ri zi ko vé ho te ho ten stva, vy -
žia da si od no si te ¾a dru hej stra ny po tvr de nie po ist ných
ob do bí uzna ných jej práv ny mi pred pis mi, a to na for -
mu lá ri na to ur če nom.

D R U  H Á  K A  P I  T O  L A

IN VA LID NÉ, STA RO BNÉ
A PO ZOS TA LOST NÉ DÁVKY

Člá nok 7

Žia dos ti o pos kyt nu tie dá vok

1. Na zís ka nie ná ro ku na pos kyt nu tie in va lid ných,
sta ro bných a po zos ta lost ných dá vok mu sia žia da te lia
za sla� svo ju žia dos� prí sluš né mu no si te ¾o vi tej stra ny,
na úze mí kto rej majú mies to po by tu v sú la de s jej práv -
ny mi pred pis mi. Dá tum pred lo že nia ta kejto žia dos ti to -
mu to no si te ¾o vi sa po va žu je za dá tum pred lo že nia žia -
dos ti prí sluš né mu no si te ¾o vi dru hej stra ny.

2. Žia da te lia, kto rí majú mies to po by tu na úze mí tre -
tie ho štá tu, sa mu sia ob rá ti� na prí sluš né ho no si te ¾a
tej stra ny, pod ¾a práv nych pred pi sov kto rej boli oni ale -
bo ich zo mretí po is ten ci na po sle dy po is te ní. 

3. Ak no si te¾, kto ré mu bola do ru če ná ta ká to žia dos�,
nie je no si te ¾om prí sluš ným na jej vy ba ve nie, v sú la de
s usta no ve nia mi od se kov 1 a 2 toh to člán ku, ihneï za -
šle túto žia dos� aj so všet kou do ku men tá ciou kon takt -
né mu mies tu s uve de ním dá tu mu jej pred lo že nia.

4. Ak je v žia dos ti o pos kyt nu tie dá vok uve de ná len
doba za mest na nia ale bo po ist né ob do bia pod ¾a práv -
nych pred pi sov jed nej zo strán a žia dos� je pred lo že ná
no si te ¾o vi dru hej stra ny, ten ju ihneï za šle kon takt né -
mu mies tu s uve de ním dá tu mu jej pred lo že nia. 

Člá nok 8

Vy ba vo va nie dá vok

1. Prí sluš ný no si te¾ zod po ved ný za vy ba ve nie žia dos -
ti vy pl ní pred pí sa ný for mu lár a dva jeho exem pláre bez -
od klad ne za šle kon takt né mu mies tu dru hej stra ny.

2. Ak ide o žia dos� o in va lid né dávky, pri po jí sa k for -
mu lá ru aj le kár sky po su dok vy da ný no si te ¾om, kto ré -
mu pri slú cha (na kaž dej stra ne) po su dzo va nie in va li di -
ty, čias toč nej in va li di ty, a kto rý ob sa hu je in for má ciu
o zdra vot nom sta ve žia da te ¾a, prí či ny in va li di ty,  pro -
gnózu zdra vot né ho sta vu.

3. Prí sluš ný no si te¾, kto rý dostane for mu lá re uve de -
né v od se ku 1 toh to člán ku, vrá ti prí sluš né mu no si te ¾o -
vi dru hej stra ny je den exem plár uve de né ho for mu lá ra,
kde sa uve dú po ist né ob do bia uzna né pod ¾a jej plat -
ných práv nych pred pi sov, dá tum účin nos ti a výš ka
dáv ky pri zna nej tým to no si te ¾om.

4. Prí sluš ní no si te lia pí som ne ozná mia žia da te ¾om
roz hod nu tie, ïal ší pos tup a le ho ty na po da nie od vo la ní
pro ti to mu to roz hod nu tiu v sú la de s ich plat ný mi práv -
ny mi pred pis mi.

5. Prí sluš ní no si te lia kaž dej stra ny po šlú prí sluš ným 
no si te ¾om dru hej stra ny kó piu roz hod nu tí v kaž dej pre -
ro ko vá va nej veci sú vi sia cej s to u to zmlu vou. 

6. Prí sluš ní no si te lia kaž dej stra ny môžu v sú la de so
svo jimi práv ny mi pred pis mi po žia da� v prí pa de pot re by 
o in for má ciu o výš ke dá vok, kto ré žia da te lia po be ra jú
od dru hej stra ny.
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T R E  T I A  K A  P I  T O  L A

DÁV KY ZA PRA COV NÉ ÚRA ZY
A CHO RO BY Z PO VO LA NIA

Člá nok 9

Žia dos ti o pos kyt nu tie dá vok

1. Žia dos ti o dáv ky uve de né v tre tej čas ti, tre �om die -
le zmlu vy sa pred kla da jú pria mo prí sluš né mu no si te -
¾o vi s vý nim kou usta no ve nia od se ku 2 toh to člán ku.

2. Za mest nan ci, kto rí v čase utr pe nia pra cov né ho
úra zu ale bo zis te nia cho ro by z po vo la nia ale bo zhor še -
nia ich zdra vot né ho sta vu bý va jú ale bo sa zdr žu jú na
úze mí inej stra ny, ako je stra na, kde sa na chá dza prí -
sluš ný no si te¾, môžu pred lo ži� žia dos� o pos kyt nu tie
dá vok prí sluš né mu no si te ¾o vi tej stra ny, na úze mí kto -
rej sa zdr žu jú ale bo bý va jú.Táto žia dos� bude odo sla ná
kon takt né mu mies tu spo lu s le kár skou sprá vou a ná -
lez mi, kto ré sa tý ka jú pra cov né ho úra zu, so sprá vou
o ná sled koch pra cov né ho úra zu, o zis te ní cho ro by z po -
vo la nia ale bo, ak exis tu je, aj sprá va pred zhor še ním
zdra vot né ho sta vu.

TRE  T IA  ČASŤ

RÔZ NE USTA NO VE NIA

Člá nok 10

Ad mi nis tra tív na kon tro la a spo lu prá ca

1. Na úče ly kon tro ly ná ro kov po be ra te ¾ov dá vok s po -
by tom na úze mí dru hej stra ny si prí sluš ní no si te lia
oboch strán mu sia vzá jom ne pos ky to va� pot reb né in -
for má cie o tých uda los tiach a sku toč nos tiach, od kto -
rých môže zá vi sie�, pod ¾a ich plat ných práv nych pred -
pi sov, zme na, pre ru še nie, za sta ve nie ale bo zá nik
ná ro kov na pos ky to va nie pri zna ných dá vok.

2. Kon takt né mies ta oboch strán si vzá jom ne vy me -
nia šta tis tic ké úda je tý ka jú ce sa vy plá ca nia dô chod kov 
vy pla te ných ich po be ra te ¾om, kto rí bý va jú na úze mí
dru hej stra ny. Tie to úda je mu sia ob sa ho va� po čet po -
be ra te ¾ov dô chod kov a cel ko vú sumu dô chod kov vy pla -
te ných za kaž dý ka len dár ny rok a budú sa kaž do roč ne
po sie la� po čas pr vé ho pol roku na sle du jú ce ho roku.

ŠTVR  TÁ  ČASŤ

ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIE

Člá nok 11

Na do bud nu tie plat nos ti

Táto do ho da na do bud ne plat nos� dňom na do bud nu -
tia plat nos ti zmlu vy a bude plat ná po čas plat nos ti
zmlu vy, ak prí sluš né úra dy oboch strán ne roz hodnú
inak.

Dané v Bra ti sla ve 22. mája 2002, v dvoch pô vod ných
vy ho to ve niach, kaž dé v slo ven skom a špa niel skom ja -
zy ku, pri čom obi dve zne nia majú rov na kú plat nos�.

Za Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny
Slo ven skej re pub li ky:

Pe ter Mag va ši v. r.

Za Mi nis ter stvo prá ce a so ciál nych vecí
Špa niel ske ho krá ¾ov stva:

Ge rar do Camps De ve sa v. r.
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