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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 12. sep tem bra 2002 bola v Ber lí ne pod pí sa ná
Zmlu va me dzi Slo ven skou re pub li kou a Spol ko vou re pub li kou Ne mec ko 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 Spol ko vou re pub li kou Ne mec ko o so ciál nom za bez pe če ní.

Ná rod ná ra da Slo ven skej re pub li ky vy slo vi la sú hlas so zmlu vou uzne se ním č. 200 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 člán ku 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. mája 2003.

Zmlu va na do bud ne plat nos� 1. de cem bra 2003 na zá kla de člán ku 31 ods. 2 a vy ko ná va cia do ho da k zmlu ve na do -
bud la plat nos� 13. no vem bra 2003 na zá kla de člán ku 9 ods. 1 a vy ko ná va� sa bude od 1. de cem bra 2003 na zá kla de
člán ku 9 ods. 2.
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OB SAH:

Ozná me nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky č. 479/2003 Z. z. — Zmlu va me dzi Slo ven skou re pub li kou
a Spol ko vou re pub li kou Ne mec ko 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 Spol ko vou re pub li kou Ne mec ko o so ciál nom za bez pe če ní

Príloha k čiastke 205

Roč ník 2003

Elek tro nic ká

Zbier ka zá ko nov Slo ven skej re pub li ky

Z a  o b  s a h  s t r á  n o k  z o d  p o  v e  d á  P o  r a d  c a  p o d  n i  k a  t e  ¾ a ,  s p o l .  s .  r .  o .  



ZMLU  VA
me dzi Slo ven skou re pub li kou a Spol ko vou re pub li kou Ne mec ko

o so ciál nom za bez pe če ní

Slo ven ská re pub li ka a Spol ko vá re pub li ka Ne mec ko

v sna he upra vi� vz�a hy v ob las ti so ciál ne ho za bez pe -
če nia 

do hod li sa tak to:

PRVÁ  ČASŤ

VŠE OBEC NÉ USTA NO VE NIA

Člá nok 1

De fi no va nie poj mov

(1) Na úče ly tej to zmlu vy uve de né po jmy majú ten to
výz nam:
1. „úze mie“

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 Spol ko vej re pub li ke Ne mec ko vý sost né
úze mie Spol ko vej re pub li ky Ne mec ko,

2. „štát ny ob čan“
vo vz�a hu k Slo ven skej re pub li ke štátny ob čan Slo -
ven skej re pub li ky,
vo vz�a hu k Spol ko vej re pub li ke Ne mec ko Ne mec
pod ¾a Zá klad né ho zá ko na Spol ko vej re pub li ky Ne -
mec ko,

3. „práv ne pred pi sy“
— zá ko ny, na ria de nia a ostat né vše obec ne zá väz né
pred pi sy, kto ré sa vz�a hu jú na od vet via a sys té my
so ciál ne ho za bez pe če nia, ur ču jú ce vec ný roz sah
zmlu vy a uve de né v člán ku 2 ods. 1,

4. „prí sluš ný úrad“
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 Spol ko vej re pub li ke Ne mec ko Spol ko vé
mi nis ter stvo pre prá cu a so ciál ny po ria dok,

5. „no si te¾“
— in šti tú cia ale bo úrad, kto ré mu pat rí vy ko ná va nie
práv nych pred pi sov uve de ných v člán ku 2 ods. l,
kto rým sa ur ču je vec ný roz sah zmlu vy,

6. „doby po is te nia“
— doby pla te nia prí spev kov a doby za mest na nia, kto -
ré sa za také po va žu jú pod ¾a práv nych pred pi sov,
pod ¾a kto rých boli zís ka né, a iné do by, kto ré mož no
vzia� do úva hy pod ¾a tých to práv nych pred pi sov, 

7. „dáv ka“
— dô cho dok ale bo iná pe ňaž ná dáv ka vrá ta ne všet -
kých prí plat kov, prí spev kov a zvý še ní.

(2) Iné po jmy v tej to zmlu ve majú výz nam, kto rý im
pat rí pod ¾a uplat ňo va ných práv nych pred pi sov prí -
sluš né ho zmluv né ho štá tu.

Člá nok 2

Vec ný roz sah

(1) Táto zmlu va sa vz�a hu je
1. na slo ven ské práv ne pred pi sy o so ciál nom za bez pe -

če ní v roz sa hu tých to dá vok:
a) sta ro bný dô cho dok,
b) in va lid ný dô cho dok,
c) čias toč ný in va lid ný dô cho dok,
d) vdov ský dô cho dok,
e) vdo vec ký dô cho dok,
f) si rot ský dô cho dok,

2. na ne mec ké práv ne pred pi sy o
a) dô chod ko vom po is te ní,
b) pri po is te ní hut ní kov,
c) sta ro bnom po is te ní po ¾no hos po dá rov,
d) úra zo vom po is te ní vo vz�a hu k dô chod kom a jed -

no razo vým pe ňaž ným dáv kam.

(2) Ak pod ¾a práv nych pred pi sov jed né ho zmluv né ho
štá tu sú ok rem pod mie nok na uplat ňo va nie tej to zmlu -
vy spl ne né aj pod mien ky na uplat ňo va nie inej zmlu vy
ale bo nad štát nej práv nej úpra vy, no si te¾ toh to zmluv -
né ho štá tu pri uplat ňo va ní tej to zmluvy ne pri hlia da na
inú zmlu vu ale bo nad štát nu práv nu úpra vu. Toto ne -
pla tí, ak iná zmlu va ale bo nad štát na práv na úpra va
ob sa hu je usta no ve nia o po ist ných bre me nách, pod ¾a
kto rých doby po is te nia de fi ni tív ne pre šli na �ar chu jed -
né ho zmluv né ho štá tu ale bo boli odo vzda né z bremena
jed né ho zmluv né ho štá tu.

(3) Táto zmlu va sa vz�a hu je aj na všet ky práv ne pred -
pi sy me nia ce, do pĺ ňa jú ce ale bo na hrá dza jú ce práv ne
pred pi sy uve de né v od se koch 1 a 2. Vz�a hu je sa aj na
bu dú ce práv ne pred pi sy, kto rý mi budú za ve de né iné
dru hy dá vok ale bo nové ka te gó rie po be ra te ¾ov dá vok,
ak zmluv ný štát, kto rý tie to práv ne pred pi sy vydá dru -
hé mu zmluv né mu štá tu, do 90 dní od vy da nia tých to
práv nych pred pi sov pí som ne ne oz ná mi nie čo iné.

Člá nok 3

Osob ný roz sah 

Táto zmlu va sa vz�a hu je na
1. štát nych ob ča nov zmluv ných štá tov,
2. ute čen cov uve de ných v člán ku 1 Do ho vo ru o práv -

nom pos ta ve ní ute čen cov z 28. 7. 1951 a Pro to ko lu
o práv nom pos ta ve ní ute čen cov z 31. 1. 1967,

3. oso by bez štát ne ho ob čian stva uve de né v člán ku 1
Do ho vo ru o práv nom pos ta ve ní osôb bez štát nej prí -
sluš nos ti z 28. 9. l954

ako pria mo dotk nu té oso by;
4. iné oso by s oh¾a dom na prá va, kto ré od vo dzu jú od
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štát ne ho ob ča na jed né ho zmluv né ho štá tu, ute čen -
ca ale bo oso by bez štát ne ho ob čian stva pod ¾a toh to
člán ku

ako ne pria mo dotk nu té oso by;
5. štát nych ob ča nov iné ho štá tu než zmluv né ho štá tu,

ak ne pat ria k ne pria mo dotk nu tým oso bám 
ako štát ni ob ča nia tre tích štá tov.

Člá nok 4

Rov na ké za ob chá dza nie

(1) Oso by, na kto ré sa pria mo ale bo ne pria mo vz�a -
hu je osob ný roz sah tej to zmlu vy a kto ré majú tr va lý po -
byt na úze mí jed né ho zmluv né ho štá tu, pri uplat ňo va -
ní práv nych pred pi sov zmluv né ho štá tu majú rov na ké
pos ta ve nie ako jeho štát ni ob ča nia.

(2) Dáv ky pod ¾a práv nych pred pi sov jed né ho zmluv -
né ho štá tu sa štát nym ob ča nom dru hé ho zmluv né ho
štá tu, kto rí majú tr va lý po byt mimo úze mí zmluv ných
štá tov, pos ky tu jú za rov na kých pod mie nok ako ob ča -
nom pr vé ho zmluv né ho štá tu, kto rí tam majú tr va lý
po byt.

Člá nok 5

Rov nos� úze mí 

Ob me dzu jú ce práv ne pred pi sy jed né ho zmluv né ho
štá tu, pod ¾a kto rých vznik ná ro kov na dáv ky, pos ky to -
va nie dá vok ale bo vy plá ca nie dá vok zá vi sia od tr va lé ho
po by tu na úze mí toh to zmluv né ho štá tu, ne vz�a hu jú
sa na oso by pria mo ale bo ne pria mo dotk nu té, uve de né
v osob nom roz sa hu tej to zmlu vy, kto ré sa zdr žia va jú na 
úze mí dru hé ho zmluv né ho štá tu.

Člá nok 6

Po vin nos� po is te nia za mest nan cov

Ak sa v člán koch 7 až 11 ne us ta no vu je inak, po vin -
nos� po is te nia za mest nan cov sa ria di pod ¾a práv nych
pred pi sov toho zmluv né ho štá tu, na kto ré ho úze mí vy -
ko ná va jú za mest na nie; to pla tí aj vte dy, ak má za mest -
ná va te¾ tr va lý po byt ale bo síd lo na úze mí dru hé ho
zmluv né ho štá tu.

Člá nok 7

Po vin nos� po is te nia pri vy sla ní

Ak za mest ná va te¾ vy šle svoj ho za mest nan ca, kto rý je 
za mest na ný v jed nom zmluv nom štá te, na úze mie dru -
hé ho zmluv né ho štá tu, aby tam v rám ci za mest na nec -
ké ho vz�a hu pre toh to za mest ná va te ¾a vy ko ná val prá -
cu, po tom vo vz�a hu k to mu to za mest na niu pla tia
po čas pr vých 24 ka len dár nych me sia cov len práv ne
pred pi sy o po vin nos ti po is te nia pr vé ho zmluv né ho štá -
tu, tak ako keby bol na ïa lej za mest na ný na jeho úze -
mí. 

Člá nok 8

Po vin nos� po is te nia ná mor ní kov

(1) Na oso by za mest na né na pa lu be ná mor nej lode,

kto rá plá va pod vlaj kou jed né ho zo zmluv ných štá tov,
vz�a hu jú sa práv ne pred pi sy toh to zmluv né ho štá tu
o po vin nos ti po is te nia.

(2) Ak je za mest na nec za mest ná va te ¾a so síd lom
v jed nom zmluv nom štá te pre chod ne za mest na ný na
ná mor nej lodi plá va jú cej pod vlaj kou dru hé ho zmluv -
né ho štá tu, na za mest nan ca sa vz�a hu jú práv ne pred -
pi sy o po vin nos ti po is te nia pr vé ho zmluv né ho štá tu
tak, ako keby bol za mest na ný na jeho úze mí. To pla tí za 
pred po kla du, ak za mest na nec má tr va lý po byt na úze -
mí pr vé ho zmluv né ho štá tu a za mest ná va te¾ nie je ma -
ji te ¾om ná mor nej lode.

Člá nok 9

Po vin nos� po is te nia ostat ných osôb

Usta no ve nia člán kov 6 až 8 o po vin nos ti po is te nia
pla tia pri me ra ne pre oso by, kto ré nie sú za mest nan ca -
mi, na kto ré sa však vz�a hu jú práv ne pred pi sy uve de né 
v člán ku 2 ods. 1 vo vec nom roz sa hu zmlu vy.

Člá nok 10 

Po vin nos� po is te nia za mest nan cov
dip lo ma tic kej mi sie a kon zu lár ne ho úra du

(1) Ak štát ny ob čan jed né ho zmluv né ho štá tu vy ko -
ná va za mest na nie na úze mí dru hé ho zmluv né ho štá tu
na dip lo ma tic kej mi sii ale bo kon zu lár nom úra de ale bo
u čle na dip lo ma tic kej mi sie ale bo kon zu lár ne ho úra du
pr vé ho zmluv né ho štá tu, po čas toh to za mest na nia sa
na neho vz�a hu jú práv ne pred pi sy pr vé ho zmluv né ho
štá tu o po vin nos ti po is te nia tak, ako keby tam bol za -
mest na ný.

(2) Ak mal za mest na nec uve de ný v od se ku 1 pred za -
ča tím za mest na nia na po sle dy tr va lý po byt v zmluv nom 
štá te, v kto rom je za mest na ný, môže si zvo li� v le ho te
do šies tich me sia cov od za ča tia za mest na nia vo vz�a hu
k po vin nos ti po is ti� sa, že sa na neho budú vz�a ho va�
práv ne pred pi sy zmluv né ho štá tu, na kto ré ho úze mí je
za mest na ný. Vy hlá se nie o vo¾ be práv nych pred pi sov sa 
musí pred lo ži� za mest ná va te ¾o vi. Zvo le né práv ne pred -
pi sy sa na neho vz�a hu jú odo dňa, keï bolo vy ko na né
ta ké vy hlá se nie.

(3) Ak dip lo ma tic ká mi sia ale bo kon zu lár ny úrad jed -
né ho zmluv né ho štá tu za mest ná va oso by, na kto ré sa
vz�a hu jú práv ne pred pi sy dru hé ho zmluv né ho štá tu,
po tom dip lo ma tic ká mi sia ale bo kon zu lár ny úrad sú
po vin né do dr žia va� zá väz ky, kto ré miest ne mu za mest -
ná va te ¾o vi vy plý va jú z uve de ných práv nych pred pi sov.

Člá nok 11

Vý nim ky z usta no ve ní o po vin nos ti po is te nia

Na spo loč nú žia dos� za mest nan ca a za mest ná va te ¾a
ale bo na žia dos� inej oso by uve de nej v člán ku 9 prí -
sluš né úra dy zmluv ných štá tov ale bo nimi ur če né in -
šti tú cie sa po vzá jom nej do ho de môžu od chý li� od usta -
no ve ní tej to zmlu vy o po vin nos ti po is te nia za
pred po kla du, že prí sluš ná oso ba pod lie ha práv nym
pred pi som jed né ho zo zmluv ných štá tov. Pri roz ho do -
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va ní sa pri hlia da na druh a okol nos ti za mest na nia ale -
bo samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti.

DRU HÁ  ČASŤ  

OSO BIT NÉ USTA NO VE NIA

P R  V Á  K A  P I  T O  L A

DÔ CHOD KO VÉ PO IS TE NIE

Člá nok 12

Za po čí ta va nie dôb po is te nia
a vy po čí ta nie dô chod ku

(1) Pri ná ro ku na dáv ky pod ¾a uplat ňo va ných práv -
nych pred pi sov sa zoh ¾ad ňu jú aj tie doby po is te nia,
kto ré sú na ná rok na dáv ky za po čí ta te¾ né pod ¾a práv -
nych pred pi sov dru hé ho zmluv né ho štá tu, ak sa ča so -
vo ne pre krý va jú.

(2) Ak na ná rok na dáv ky sú pot reb né ur či té doby po -
is te nia, zoh ¾ad ňu jú sa na ten to účel len po rov na te¾ né
doby po is te nia pod ¾a práv nych pred pi sov dru hé ho
zmluv né ho štá tu.

(3) Roz sah dôb po is te nia, kto ré majú by� zoh ¾ad ne -
né, spra vu je sa práv ny mi pred pis mi toho zmluv né ho
štá tu, pod ¾a kto ré ho práv nych predpisov boli zís ka né.

(4) Vy po čí ta nie dô chod ku sa ria di práv ny mi pred pis -
mi, kto ré sa uplat ňu jú v prí sluš nom zmluv nom štá te,
ak v tej to zmlu ve nie je uve de né inak.

Člá nok 13

Osobitos ti pre ne mec ké ho no si te ¾a

(1) Zá kla dom na zis te nie osob ných mzdo vých bo dov
sú mzdo vé body vy plý va jú ce z ne mec kých práv nych
pred pi sov.

(2) Usta no ve nie o za po čí ta ní dôb po is te nia pod ¾a
člán ku 12 ods. 1 pla tí pri me ra ne na dáv ky, kto rých
pos kyt nu tie pod ¾a ne mec kých práv nych pred pi sov zá -
vi sí od zvá že nia no si te ¾a.

(3) Ak na ná rok na dáv ky pod ¾a ne mec kých práv nych 
pred pi sov je pot reb né, aby ur či té doby po is te nia boli
zís ka né v ur či tom ča so vom ob do bí, a ak práv ne pred pi -
sy ïa lej pred po kla da jú, že toto ča so vé ob do bie sa na
zá kla de ur či tých skut ko vých pod stát ale bo dôb po is te -
nia pre dĺ ži, tak sa na pre dĺ že nie zoh ¾ad nia aj doby po -
is te nia zís ka né pod ¾a práv nych pred pi sov dru hé ho
zmluv né ho štá tu ale bo po rov na te¾ né skut ko vé pod sta ty
v dru hom zmluv nom štá te. Za po rov na te¾ né skut ko vé
pod sta ty sa po va žu jú doby, po čas kto rých sa vy plá ca li
in va lid né ale bo sta ro bné dô chod ky ale bo ne mo cen ské,
pod po ra v ne za mest na nos ti ale bo dáv ky z dô vo du pra -
cov né ho úra zu (s vý nim kou úra zo vých dô chod kov)
pod ¾a slo ven ských práv nych pred pi sov a doby sta rost -
li vos ti o deti v Slo ven skej re pub li ke.

Člá nok 14

Osobitos ti pre slo ven ské ho no si te ¾a

(1) Ak pod ¾a slo ven ských práv nych pred pi sov vznik -
ne oso be ale bo jej po zos ta lým ná rok na dáv ku len za

dobu po is te nia zís ka nú pod ¾a slo ven ských práv nych
pred pi sov, slo ven ský no si te¾ vy me ria ta kú dáv ku bez
oh¾a du na dĺž ku doby po is te nia, zís ka nú pod ¾a ne mec -
kých práv nych pred pi sov. 

(2) Ak pod ¾a slo ven ských práv nych pred pi sov vznik -
ne oso be ale bo jej po zos ta lým ná rok na dáv ku len s pri -
hliad nu tím na doby po is te nia zís ka né pod ¾a práv nych
pred pi sov obi dvoch zmluv ných štá tov, určí sa dáv ka
na sledujúcim spô so bom.
1. Slo ven ský no si te¾ naj prv zis tí, či pod ¾a jeho práv -

nych pred pi sov spĺ ňa prí sluš ná oso ba s pri hliad nu -
tím na sú čet dôb po is te nia pod mien ky ná ro ku na
dáv ku.

2. Ak vzni kol ná rok na dáv ku pod ¾a bodu 1, slo ven ský
no si te¾ vy po čí ta naj prv te o re tic kú sumu dáv ky, kto -
rá by oso be pat ri la, keby sa všet ky doby po is te nia
zís ka né pod ¾a práv nych pred pi sov obi dvoch zmluv -
ných štá tov zoh ¾ad ni li pod ¾a slo ven ských práv nych
pred pi sov.

3. Na zá kla de te o re tic kej sumy dáv ky vy me ria no si te¾
dáv ku v sume zod po ve da jú cej po me ru me dzi sku -
toč ne zís ka nou do bou po is te nia pod ¾a slo ven ských
práv nych pred pi sov a cel ko vý mi do ba mi po is te nia
zís ka ný mi pod ¾a práv nych pred pi sov obi dvoch
zmluv ných štá tov.

(3) Ak slo ven ský no si te¾ môže vy po čí ta� sumu dáv ky
len s pri hliad nu tím na dobu po is te nia zís ka nú pod ¾a
slo ven ských práv nych pred pi sov, ne po u ži je usta no ve -
nie od se ku 2.

(4) Prie mer ný me sač ný zá ro bok, kto rý je pot reb ný na
ur če nie výš ky dô chod ku, sa vy po čí ta pod ¾a slo ven -
ských práv nych pred pi sov.

(5) Ak sa po be ra te ¾o vi dáv ky zo slo ven ské ho dô chod -
ko vé ho za bez pe če nia vy plá ca sú čas ne dáv ka iné ho
dru hu z ne mec ké ho so ciál ne ho po is te nia ale bo pod ¾a
iných ne mec kých vnút ro štát nych zá ko nov, zní že nie
dáv ky vy plá ca nej zo slo ven ské ho dô chod ko vé ho za bez -
pe če nia sa z dô vo du sú be hu ne vy ko ná.

D R U  H Á  K A  P I  T O  L A

ÚRA ZO VÉ PO IS TE NIE

Pra cov né úra zy  a  cho ro  by z  po vo la  nia

Člá nok 15

Zoh ¾ad ne nie pra cov ných úra zov
a cho rôb z po vo la nia

(1) Ak práv ne pred pi sy jed né ho zmluv né ho štá tu
usta no vu jú, že pri ur če ní stup ňa zní že nia pra cov nej
schop nos ti ale bo pri ur če ní ná ro ku na dáv ky v dô sled -
ku pra cov né ho úra zu ale bo cho ro by z po vo la nia je  po -
d¾a tých to práv nych pred pi sov pot reb né zoh ¾ad ni� iné
pra cov né úra zy ale bo cho ro by z po vo la nia, to pla tí aj
pre pra cov né úra zy a cho ro by z po vo la nia pod lie ha jú ce
práv nym pred pi som dru hé ho zmluv né ho štá tu, tak
ako keby pod lie ha li práv nym pred pi som pr vé ho zmluv -
né ho štá tu. Pra cov ným úra zom, kto ré tre ba zoh ¾ad ni�,
sú pos ta ve né na ro veň také úra zy, kto ré mu sia by�  zo -
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h¾adnené ako úra zy ale bo iné prí pa dy od škod ne nia
pod ¾a iných pred pi sov.

(2) No si te¾ prí sluš ný na od škod ne nie vznik nu tej po -
ist nej uda los ti určí svo je pl ne nie pod ¾a stup ňa zní že nia 
pra cov nej schop nos ti za prí či ne nej pra cov ným úra zom
ale bo cho ro bou z po vo la nia, kto rú je po vin ný zoh ¾ad ni�
pod ¾a práv nych pred pi sov, kto ré sa na neho vz�a hu jú.

Člá nok 16 

Zoh ¾ad ňo va nie za mest na ní ohroz u jú cich zdra vie

(1) Na ná rok na dáv ku z dô vo du cho ro by z po vo la nia
no si te¾ jed né ho zmluv né ho štá tu zoh ¾ad ňu je aj tie za -
mest na nia, kto ré boli vy ko ná va né pri uplat ňo va ní
práv nych pred pi sov dru hé ho zmluv né ho štá tu a kto ré
svo jím cha rak te rom moh li vy vo la� túto cho ro bu (za -
mest na nie ohroz u jú ce zdra vie). Ak v tom to prí pa de
pod ¾a práv nych pred pi sov obi dvoch zmluv ných štá tov
vzni kol ná rok na dáv ku, vec né a pe ňaž né dáv ky s vý -
nim kou dô chod ku sa budú pos ky to va� len pod ¾a práv -
nych pred pi sov toho zmluv né ho štá tu, na kto ré ho úze -
mí má oso ba tr va lý po byt. Ak pod ¾a práv nych
pred pi sov jed né ho zmluv né ho štá tu vzni kol ná rok na
dô cho dok z úra zo vé ho po is te nia, po tom no si te¾ toh to
zmluv né ho štá tu je po vin ný pos kyt nú� len takú čas�
dô chod ku, kto rá zod po ve dá po me ru tr va nia za mest na -
nia ohroz u jú ce ho zdra vie pri uplat ňo va ní práv nych
pred pi sov vlast né ho zmluv né ho štá tu k tr va niu za -
mest na nia ohroz u jú ce ho zdra vie pod ¾a práv nych pred -
pi sov obi dvoch zmluv ných štá tov.

(2) Od sek 1 pla tí tiež pri novom ur če ní ná ro ku na
dáv ku na zá kla de zhor še nia cho ro by z po vo la nia. Ak
toto zhor še nie vy plý va z opä tov né ho vy ko ná va nia zdra -
via ohroz u jú ce ho za mest na nia, po tom tu exis tu je ná -
rok na dô cho dok z dô vo du zhor še nia len pod ¾a práv -
nych pred pi sov toho zmluv né ho štá tu, pod ¾a kto ré ho
práv nych pred pi sov sa toto za mest na nie vy ko ná va lo.

(3) Od se ky 1 a 2 pla tia tiež na po zos ta lost né dáv ky.

TRE  T IA  ČASŤ

RÔZ NE USTA NO VE NIA

P R V Á  K A  P I  T O  L A

ÚRAD NÁ A PRÁV NA PO MOC

Člá nok 17

Úrad ná a práv na po moc a le kár ske vy šet re nia

(1) No si te lia, zdru že nia no si te ¾ov a iné úra dy zmluv -
ných štá tov si pri vy ko ná va ní tej to zmlu vy a práv nych
pred pi sov uve de ných vo vec nom roz sa hu v člán ku 2
ods. 1 vzá jom ne pos ky tu jú po moc tak, ako ke by iš lo
o uplat ňo va nie ich vlast ných práv nych pred pi sov. Tá to
po moc je bez plat ná. Vý dav ky v ho to vos ti sa uhrá dza jú
s vý nim kou poš to vých po plat kov.

(2) Prvá veta od se ku 1 pla tí aj na le kár ske vy šet re nia. 
Ná kla dy na vy šet re nie, uby to va nie na úče ly po zo ro va -
nia, ces tov né úhra dy, stra ta na zá rob ku a iné vý dav ky
vy pla te né v ho to vos ti s vý nim kou poš tov né ho uhrá dza
žia da te¾. Ná kla dy ne bu dú uhra de né, ak je le kár ske vy -

šet re nie v zá uj me prí sluš ných no si te ¾ov obi dvoch
zmluv ných štá tov. 

Člá nok 18

Uzná va nie vy ko na te¾ ných roz hod nu tí

(1) Vy ko na te¾ né roz hod nu tia no si te ¾ov ale bo iných
úra dov jed né ho zmluv né ho štá tu o prí spev koch a iných 
po h¾a dáv kach zo so ciál ne ho za bez pe če nia sú uzná va -
né dru hým zmluv ným štá tom.

(2) Uzna nie môže by� za miet nu té, len ak od po ru je ve -
rej né mu po riad ku zmluv né ho štá tu (or dre pub lic),
v kto rom má by� roz hod nu tie uzna né.

(3) Vy ko na te¾ né roz hod nu tia uzna né pod ¾a od se ku 1
sa vy ko na jú v dru hom zmluv nom štá te. Ko na nie o vý -
ko ne roz hod nu tia sa ria di práv ny mi pred pis mi, kto ré
pla tia v zmluv nom štá te, na kto rého úze mí majú by�
vy ko na né zod po ve da jú ce roz hod nu tia vy da né na vy ko -
na nie v tom to štá te. Vy ho to ve nie roz hod nu tia musí by�
opat re né do lož kou vy ko na te¾ nos ti.

(4) Po h¾a dáv ky no si te ¾ov na úze mí jed né ho zmluv né -
ho štá tu majú pri exe kuč nom, kon kurz nom a vy rov na -
com ko na ní na úze mí dru hé ho zmluv né ho štá tu rov na -
ké práv ne pos ta ve nie ako prí sluš né po h¾a dáv ky na
úze mí toh to zmluv né ho štá tu.

Člá nok 19

Ná ro ky no si te ¾a na ná hra du ško dy
voči tre tím oso bám

(1) Ak oso ba, kto rá má pod ¾a práv nych pred pi sov jed -
né ho zmluv né ho štá tu do sta� náhradu za ško du, kto rá
vznik la na úze mí dru hé ho zmluv né ho štá tu pod ¾a jeho
práv nych pred pi sov, má ná rok voči tre tej oso be na ná -
hra du ško dy, po tom pre chá dza ten to ná rok na ná hra -
du na no si te ¾a pr vé ho zmluv né ho štá tu pod ¾a práv nych 
pred pi sov plat ných pre neho; dru hý zmluv ný štát ten to 
pre chod ná ro ku na ná hra du ško dy uzná. 

(2) Ak má no si te¾ jed né ho zmluv né ho štá tu pod ¾a
jeho práv nych pred pi sov pô vod ný ná rok na ná hra du
ško dy voči tre tej oso be, po tom to dru hý zmluv ný štát
uzná.

(3) Ak ná ro ky na ná hra du ško dy tý ka jú ce sa dá vok
rov na ké ho dru hu z toho is té ho ško do vé ho prí pa du pat -
ria no si te ¾o vi jed né ho zmluv né ho štá tu aj no si te ¾o vi
dru hé ho zmluv né ho štá tu, po tom no si te¾ jed né ho
zmluv né ho štá tu na žia dos� no si te ¾a dru hé ho zmluv -
né ho štá tu uplat ní aj jeho ná rok na ná hra du ško dy.
Tre tia oso ba môže ná ro ky no si te ¾ov uspo ko ji� s oslo bo -
dzu jú cim účin kom plat bou jed né mu ale bo dru hé mu
no si te ¾o vi. No si te lia sú vo vnú tor nom vz�a hu po vin ní
vzá jom ne sa vy rov na� v po me re nimi pos ky to va né ho pl -
ne nia.

(4) Ak ná rok ur či tej oso by na ná hra du ško dy za hŕ ňa
aj ná rok na ná hra du prí spev kov na so ciál ne po is te nie,
aj ten to ná rok na ná hra du ško dy pre chá dza na no si te -
¾a pl ne nia pr vé ho zmluv né ho štá tu pod ¾a práv nych
pred pi sov plat ných pre neho.
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Člá nok 20

Po plat ky a le ga li zá cia

(1) Ak práv ne pred pi sy jed né ho zmluv né ho štá tu
usta no vu jú oslo bo de nie od daní, správ nych po plat kov
vrá ta ne kon zu lár nych po plat kov ale bo ich zní že nie
a úhra du vý dav kov za pí som nos ti ale bo do kla dy, kto ré
je pot reb né pred lo ži� pri vy ko ná va ní práv nych pred pi -
sov toh to zmluv né ho štá tu, to sa vz�a hu je aj na prí sluš -
né pí som nos ti a do kla dy, kto ré je pot reb né pred lo ži� pri 
vy ko ná va ní tej to zmlu vy ale bo práv nych pred pi sov
dru hé ho zmluv né ho štá tu uve de ných vo vec nom roz sa -
hu v člán ku 2 ods. 1.

(2) Do kla dy a pí som nos ti, kto ré je pot reb né pred lo ži�
pri vy ko ná va ní tej to zmlu vy ale bo práv nych pred pi sov
jed né ho zmluv né ho štá tu uve de ných vo vec nom roz sa -
hu v člán ku 2 ods. 1 vo vz�a hu k pra co vis kám dru hé ho
zmluv né ho štá tu, ne vy ža du jú le ga li zá ciu ale bo iný ob -
dob ný for mál ny úkon. 

Člá nok 21

Do ru čo va nie a do ro zu mie va cie ja zy ky

(1) No si te lia, zdru že nia no si te ¾ov a iné úra dy zmluv -
ných štá tov môžu pri vy ko ná va ní tej to zmlu vy a práv -
nych pred pi sov uve de ných vo vec nom roz sa hu v člán -
ku 2 ods. 1 pria mo me dzi se bou, ako aj so
zú čast ne ný mi oso ba mi a ich zá stup ca mi ko mu ni ko va�
vo svo jich štát nych ja zy koch. Práv ne pred pi sy o pri zý -
va ní tl moč ní kov tým to nie sú dotk nu té. Roz hod nu tia
ale bo iné pí som nos ti môžu by� do ru če né pria mo oso be
zdr žia va jú cej sa na úze mí dru hé ho zmluv né ho štá tu
do po ru če ne s ná vrat kou. Predchádzajúca veta pla tí aj
pre roz hod nu tia a iné do ru čo va né pí som nos ti, kto ré sa
vy dá va jú pri vy ko ná va ní ne mec ké ho zá ko na o za bez pe -
če ní obe tí voj ny a zá ko nov pri me ra ne upra vu jú cich po -
u ží va nie toh to zá ko na.

(2) No si te lia, zdru že nia no si te ¾ov a iné úra dy zmluv -
ných štá tov ne mô žu od miet nu� pri ja tie po da ní a do kla -
dov z dô vo du, že sú na pí sa né v štát nom ja zy ku dru hé -
ho zmluv né ho štá tu.

Člá nok 22

Rov nos� žia dos tí

(1) Ak bola žia dos� o dáv ku pod ¾a práv nych pred pi sov 
jed né ho zmluv né ho štá tu po da ná na mies te v dru hom
zmluv nom štá te, kto ré je prí sluš né pri ja� žia dos� o zod -
po ve da jú cu dáv ku pod ¾a jeho plat ných práv nych pred -
pi sov, po tom sa žia dos� po va žu je za po da nú prí sluš né -
mu no si te ¾o vi. To pla tí pri me ra ne pre iné žia dos ti, ako
aj vy hlá se nia a op rav né pros tried ky.

(2) Žia dos ti, vy hlá se nia a op rav né pros tried ky musí
in šti tú cia jed né ho zmluv né ho štá tu uve de ná v od se -
ku 1, kto rej boli po da né, bez meš ka nia po stú pi� prí -
sluš nej in šti tú cii dru hé ho zmluv né ho štá tu.

(3) Žia dos� o dáv ku po da ná pod ¾a práv nych pred pi -
sov jed né ho zmluv né ho štá tu sa po va žu je aj za žia dos�
o zod po ve da jú cu dáv ku pod ¾a práv nych pred pi sov dru -
hé ho zmluv né ho štá tu. To ne pla tí, ak žia da te¾ vý slov ne
po ža du je, aby ur če nie ná ro ku na dáv ku v prí pa de sta -

ro by pod ¾a práv nych pred pi sov dru hé ho zmluv né ho
štá tu bolo od lo že né.

Člá nok 23

Za stu po va nie dip lo ma tic kou mi siou
ale bo kon zu lár nym úra dom

Dip lo ma tic ká mi sia ale bo kon zu lár ny úrad jed né ho
zmluv né ho štá tu na úze mí dru hé ho zmluv né ho štá tu je 
opráv ne ný na žia dos� opráv ne nej oso by vy ko na�
nevyhnut né úko ny na za bez pe če nie a za cho va nie práv
štát nych ob ča nov pr vé ho zmluv né ho štá tu, pri čom sa
ne mu sí pre u ká za� pl nou mo cou. Tie môžu v zá uj me
štát nych ob ča nov naj mä po dá va� žia dos ti, vy dá va� vy -
hlá se nia ale bo po dá va� op rav né pros tried ky u no si te -
¾ov, zdru že ní no si te ¾ov a na iných úra doch a na sú doch
dru hé ho zmluv né ho štá tu. 

Člá nok 24

Ochra na úda jov

(1) Ak sa na zá kla de tej to zmlu vy pod ¾a usta no ve ní
vnút ro štát ne ho práv ne ho po riad ku pos ky tu jú osob né
úda je, uplat ňu jú sa pri do dr ža ní práv nych pred pi sov
plat ných pre kaž dý zmluv ný štát na sledujúce usta no -
ve nia.
1. Na úče ly vy ko ná va nia tej to zmlu vy a práv nych pred -

pi sov, na kto ré sa táto zmlu va vz�a hu je, môžu by�
úda je odo vzda né prí sluš ným mies tam v pri jí ma jú -
com štá te. Pri jí ma jú ci štát ich môže spra co va� a po -
u ži� na tie to úče ly. Ich odo vzdá va nie mies tam v pri -
jí ma jú com štá te ale bo ich vy u ži tie na iné úče ly
v pri jí ma jú com štá te je prí pust né len pod ¾a práv ne -
ho po riad ku pri jí ma jú ce ho štá tu, ak to slú ži na
účely so ciál ne ho za bez pe če nia vrá ta ne s tým sú vi -
sia cim súd nym ko na ním. To ne brá ni odo vzdá va niu
tých to úda jov v prí pa doch, ak exis tu je ta ká to po vin -
nos� pod ¾a zá ko nov a iných pred pi sov pri jí ma jú ce ho 
štá tu s pri hliad nu tím na zá uj my chrá ne né tres tno -
p ráv ny mi pred pis mi ale bo na da ňo vé úče ly. V iných
prí pa doch sa ná sled né odo vzdá va nie ïal ším mies -
tam môže usku toč ni� len s pred chá dza jú cim sú hla -
som pos ky tu jú ce ho mies ta. 

2. Prí jem ca v jed not li vých prí pa doch na po žia da nie in -
for mu je mies to, kto ré odo vzdá va nie usku toč ni lo,
o vy u ži tí pos ky to va ných úda jov, ako aj o vý sled -
koch, kto ré sa tým do siah li.

3. Mies to, kto ré odo vzdá va nie usku toč ni lo, je po vin né
do hlia da� na správ nos� pos ky to va ných úda jov, ako
aj na pot re bu a pri me ra nos� vzh¾a dom na účel, na
kto rý sa odo vzda nie usku toč ni lo. Pri tom je pot reb -
né zoh ¾ad ni� zá ka zy odo vzdá va nia úda jov, kto ré
pla tia pod ¾a vnút ro štát ne ho práv ne ho po riad ku
toho-ktorého štá tu. Ak sa pre u ká že, že boli pos kyt -
nu té ne správ ne úda je ale bo úda je, kto ré sa pod ¾a
práv ne ho po riad ku pos ky tu jú ce ho štá tu ne smú
odo vzdá va�, túto sku toč nos� je pot reb né bez meš ka -
nia ozná mi� pri jí ma jú ce mu mies tu. To je po vin né
vy ko na� ich op ra vu ale bo vy ma za nie.

4. Na žia dos� dotk nu tej oso by musí jej by� pos kyt nu té
ozná me nie, na aký pred po kla da ný účel sa vy u ží va jú 
pos ky to va né úda je, kto ré sa jej tý ka jú. Inak sa prá -
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vo dotk nu tej oso by na zís ka nie in for má cie o úda -
joch, kto ré o nej exis tu jú, ria di vnút ro štát nym práv -
nym po riad kom toho zmluv né ho štá tu, od kto ré ho
mies ta sa tie to in for má cie po ža du jú.

5. Ak ur či té mies to jed né ho zmluv né ho štá tu v sú la de
s to u to zmlu vou odo vzda lo ur či té osob né úda je, ne -
mô že sa pri jí ma jú ce mies to dru hé ho zmluv né ho
štá tu v rám ci svoj ho ru če nia pod ¾a vnút ro štát ne ho
práv ne ho po riad ku od vo lá va� pri svo jej ob ha jo be
voči po ško de né mu na to, že pos kyt nu té úda je ne bo li 
správ ne. Ak pri jí ma jú ce mies to pos kyt ne ná hra du
ško dy z dô vo du ško dy, ku kto rej do šlo v dô sled ku
po u ži tia ne správ ne pos kyt nu tých úda jov, v ta kom
prí pa de mies to, kto ré tie to úda je odo vzda lo, uhra dí
pri jí ma jú ce mu mies tu cel ko vú sumu pos kyt nu tej
ná hra dy.

6. Pos kyt nu té osob né úda je mu sia by� vy ma za né, ak
už nie sú pot reb né na účel, na kto rý boli odo vzda né,
a niet dô vo du dom nie va� sa, že by sa ich vy ma za ním
ob me dzi li zá uj my dotk nu tej oso by v ob las ti so ciál -
ne ho za bez pe če nia, kto ré je pot reb né chrá ni�.

7. Pos ky tu jú ce a pri jí ma jú ce mies ta sú po vin né evi do -
va� pos kyt nu tie i pri ja tie osob ných úda jov.

8. Pos ky tu jú ce a pri jí ma jú ce mies ta sú po vin né účin -
ne chrá ni� pos ky to va né osob né úda je pred ne po vo -
la ným prí stu pom, ne po vo la nou zme nou a ne po vo la -
ným zve rej ne ním.

(2) Usta no ve nia odseku 1 pla tia pri me ra ne pre pre -
vádz ko vé a ob chod né ta jom stvá.

D R U  H Á  K A  P I  T O  L A

VY KO NÁ VA NIE A VÝ KLAD ZMLU VY

Člá nok 25

Vy ko ná va nie zmlu vy a kon takt né mies ta

(1) Vlá dy ale bo prí sluš né úra dy môžu na úče ly vy ko -
ná va nia tej to zmlu vy uzav rie� pot reb né do ho dy. Prí -
sluš né úra dy sa in for mu jú o zme nách a do pln koch pre
ne plat ných práv nych pred pi sov uve de ných vo vec nom
roz sa hu v člán ku 2 ods. 1.

(2) Na úče ly vy ko ná va nia tej to zmlu vy sa 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, Bra ti sla va;
2. v Spol ko vej re pub li ke Ne mec ko

pre dô chod ko vé po is te nie ro bot ní kov
Kra jin ská po is �ov ňa Dol né Bavorsko-Horné Falc ko,
Lan dshut,
die Lan des ver si che run gsan stalt  Niederbayern-Ober- 
pfalz, Lan dshut,
pre dô chod ko vé po is te nie za mest nan cov
Spol ko vá po is �ov ňa pre za mest nan cov, Ber lín,
die Bun des ver si che run gsan stalt für An ges te ll te,
Ber lin,
pre dô chod ko vé po is te nie ba ní kov
Spol ko vé ban ské brat stvo, Bo chum,
die Bun des knap pschaft, Bo chum,
pre pri po is te nie hut ní kov
Kra jin ská po is �ov ňa pre Sár sko, Sa ar brücken,

die Lan des ver si che run gsan stalt für das Sa ar land,
Sa ar brücken,
pre úra zo vé po is te nie
Hlav ný zväz prie mys lo vých pro fes ných zdru že ní, re -
gis tro va ný spo lok, Sankt Au gus tin,
der Ha up tver band der ge wer bli chen Be ruf sge nos -
sen schaf ten e.V., Sankt Au gus tin,
ak sa na vy ko ná va ní tej to zmlu vy po die¾a jú ne mec kí 
no si te lia zá kon né ho ne mo cen ské ho po is te nia, je to 
Ne mec ké kon takt né mies to Ne mo cen ské po is te -
nie — za hra ni čie, Bonn,
die De ut sche Ver bin dun gsstel le Kran ken ver si che -
rung — Aus land, Bonn.

(3) Ak to už ne pred pi su jú ne mec ké práv ne pred pi sy,
kon takt né mies to, kto ré bolo ur če né v rám ci dô chod ko -
vé ho po is te nia ro bot ní kov na všet ky ko na nia vrá ta ne
vy me ra nia a pos ky to va nia dá vok, je prí sluš né, ak
1. sú doby po is te nia, kto ré boli zís ka né ale bo sa majú

za po čí ta� pod ¾a ne mec kých a slo ven ských práv nych 
pred pi sov, ale bo

2. sa iné doby po is te nia zís ka né na úze mí Slo ven skej
re pub li ky majú za po čí ta� pod ¾a ne mec kých práv -
nych pred pi sov o cu dzích dô chod koch, ale bo

3. má opráv ne ný tr va lý po byt na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky, ale bo

4. má opráv ne ný ako slo ven ský štát ny ob čan tr va lý
po byt mimo zmluv ných štá tov.

Pre dáv ky na re ha bi li tá ciu to pla tí iba vte dy, ak sa
pos ky tu jú v rám ci pre bie ha jú ce ho dô chod ko vé ho ko -
na nia.

(4) Prí sluš nos� Že lez ni čiar skej po is �ov ne a Ná mor -
níc kej pok lad ne pod ¾a ne mec kých práv nych pred pi sov
zos tá va ne do tknu tá. 

(5) Kon takt né mies ta a mies ta uve de né v od se ku 4 sa
spl no moc ňu jú, aby sa bez oh¾a du na usta no ve nie od -
se ku 1 spo lu s prí sluš ný mi úrad mi v rám ci svo jej pô -
sob nos ti do hod li na pot reb ných a účel ných ad mi nis -
tra tív nych opat re niach na úče ly vy ko ná va nia tej to
zmlu vy vrá ta ne po stu pu o ná hra de a vy plá ca ní pe ňaž -
ných dá vok. 

(6) Od sek 5 sa pri me ra ne vz�a hu je na in šti tú cie ur če -
né prí sluš ný mi úrad mi v člán ku 11 prvej vete tej to
zmlu vy.

Člá nok 26

Mena a pre po čí ta cie kur zy

No si te¾ jed né ho zmluv né ho štá tu môže oso be, kto rá
sa zdr žia va na úze mí dru hé ho zmluv né ho štá tu, pos ky -
to va� dáv ky v jeho mene s oslo bo dzu jú cim účin kom. Vo 
vz�a hu me dzi no si te ¾om a opráv ne nou oso bou je pre
pre po čet roz ho du jú ci kurz toho dňa, z kto ré ho sa vy -
chá dza lo pri pre vo de dáv ky. Ak má no si te¾ vy ko na�
plat by pre no si te ¾a dru hé ho zmluv né ho štá tu, mu sia
sa vy ko na� v mene dru hé ho zmluv né ho štá tu. 

Člá nok 27

Ná hra dy

(1) Ak no si te¾ jed né ho zmluv né ho štá tu ne opráv ne ne
pos ky tol oso be dáv ku, ne opráv ne ne pos kyt nutú čas�

Príloha k čiastke 205 Zbierka zákonov 2003 Strana 1043



dáv ky, na kto rú má oso ba ná rok pod ¾a práv nych pred -
pi sov dru hé ho zmluv né ho štá tu, možno za dr ža� v pro -
spech no si te ¾a pr vé ho zmluv né ho štá tu.

(2) Ak má oso ba ná rok na dáv ku pod ¾a práv nych
pred pi sov jed né ho zmluv né ho štá tu za ur či té ob do bie,
za kto ré jej ale bo jej ro din ným prí sluš ní kom boli  po -
skytované dáv ky no si te ¾om so ciál nej po mo ci dru hé ho
zmluv né ho štá tu, v ta kom prí pa de dáv ky mu sia by� na
po žia da nie a v pro spech opráv ne né ho no si te ¾a so ciál -
nej po mo ci pr vé ho zmluv né ho štá tu za dr ža né, ako by
išlo o no si te ¾a so ciál nej po mo ci so síd lom na úze mí pr -
vé ho zmluv né ho štá tu. Ak sa no si te¾ dru hé ho zmluv né -
ho štá tu doz ve del o vý pla te so ciál nej po mo ci no si te ¾om
so ciál nej po mo ci pr vé ho zmluv né ho štá tu až po vy pla -
te ní dá vok, nie je po vin ný vy pla te nú sumu uhra di�.

Člá nok 28

Rie še nie spo rov

(1) Spo ry me dzi obi dvo ma zmluv ný mi štát mi, ktoré
vzniknú pri vý kla de ale bo vy ko ná va ní tej to zmlu vy,
budú, ak je to mož né, rie ši� prí sluš né úra dy.

(2) Ak urov na nie spo ru takým to spô so bom nie je
mož né, ten to spor sa na žia dos� jed né ho zo zmluv ných
štá tov pred lo ží roz hod cov ské mu súdu.

(3) Roz hod cov ský súd sa vy tvá ra ad hoc tak, že kaž dý 
zmluv ný štát vy me nu je jed né ho čle na a oba ja čle no via
sa do hod nú na ob ča no vi tre tie ho štá tu ako na pred se -
do vi, kto ré ho vy me nu jú vlá dy obi dvoch zmluv ných štá -
tov. Čle nov  vy me nu jú v le ho te dvoch me sia cov, pred -
se du v le ho te troch me sia cov po dni, keï je den zo
zmluv ných štá tov ozná mil dru hé mu zmluv né mu štá tu, 
že chce vznik nu tý spor pred lo ži� roz hod cov ské mu
súdu.

(4) Ak le ho ty uve de né v od se ku 3 ne bu dú do dr ža né,
môže z dô vo du ne e xis ten cie inej do ho dy kaž dý zo
zmluv ných štá tov po žia da� pre zi den ta Eu róp ske ho
súd ne ho dvo ra pre ¾ud ské prá va o pot reb né vy me no va -
nia. Ak je pre zi dent štát nym ob ča nom jed né ho zo
zmluv ných štá tov ale bo ak z iné ho dô vo du ne mô že vy -
me no va nie vy ko na�, mal by vy me no va nie vy ko na� vi ce -
pre zi dent. Ak aj vi ce pre zi dent je štát nym ob ča nom jed -
né ho zo zmluv ných štá tov ale bo ak ani on ne mô že toto
vy me no va nie vy ko na�, vy me no va nie vy ko ná funk čne
na sle du jú ci člen súd ne ho dvo ra, kto rý nie je štát nym
ob ča nom ani jed né ho zo zmluv ných štá tov. 

(5) Roz hod cov ský súd roz ho du je väč ši nou hla sov na
zá kla de exis tu jú cich zmlúv me dzi zmluv ný mi štát mi
a pod ¾a me dzi ná rod né ho prá va. Jeho roz hod nu tia sú
zá väz né. Kaž dý zmluv ný štát hra dí ná kla dy za svoj ho
čle na, ako aj ná kla dy spo je né s jeho za stu po va ním
v ko na ní pred roz hod cov ským sú dom. Ná kla dy za
pred se du, ako aj ïal šie ná kla dy uhrá dza jú obi dva
zmluv né štá ty rov na kým die lom. Roz hod cov ský súd
môže ur či� inú úpra vu de le nia ná kla dov. Inak si roz -
hod cov ský súd ur ču je vlast né pro ces né pra vid lá.

ŠTVR  TÁ  ČASŤ

PRE CHOD NÉ A ZÁ VE REČ NÉ
USTA NO VE NIA

Člá nok 29

Ná ro ky na dáv ky na zá kla de tej to zmlu vy

(1) Táto zmlu va ne za kla dá ná rok na dáv ky
1. za čas pred na do bud nu tím jej plat nos ti,
2. v prí pa doch, keï exis tu je ná rok na dáv ky pod ¾a Do -

ho dy me dzi vlá dou Čes ko slo ven skej re pub li ky a vlá -
dou Ne mec kej de mo kra tic kej re pub li ky o spo lu prá -
ci na poli so ciál nej po li ti ky z 11. sep tem bra 1956,

3. oso bám, kto ré zís ka li doby po is te nia pod ¾a práv -
nych pred pi sov jed né ho zmluv né ho štá tu a v čase
na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy majú tr va lý po byt
na úze mí dru hé ho zmluv né ho štá tu, kde pod ¾a
práv nych pred pi sov toh to zmluv né ho štá tu po be -
ra jú dáv ky za doby po is te nia zís ka né pod ¾a práv -
nych pred pi sov pr vé ho zmluv né ho štá tu, ak ma jú
tr va lý po byt v dru hom zmluv nom štá te. To pla tí pri -
me ra ne aj v prí pa doch, keï doby po be ra nia dô chod -
kov rôz ne ho dru hu na seba bez pre ru še nia nad vä -
zu jú.

(2) Pri vy ko ná va ní tej to zmlu vy sa berú do úvahy aj
práv ne re le vant né sku toč nos ti, kto ré vznik li pod ¾a
práv nych pred pi sov zmluv ných štá tov pred na do bud -
nu tím plat nos ti tej to zmlu vy. 

(3) Pred chá dza jú ce roz hod nu tia ne brá nia uplat ňo -
va niu tej to zmlu vy.

(4) Ak sa žia dos� o pri zna nie dô chod ku, na kto rý
vzni kol ná rok len s pri hliad nu tím na túto zmlu vu, podá 
v le ho te 12 me sia cov odo dňa na do bud nu tia jej plat -
nos ti, dô cho dok sa bude pos ky to va� odo dňa ur če né ho
vnút ro štát ny mi práv ny mi pred pis mi prí sluš né ho
zmluv né ho štá tu bez oh¾a du na ne vý hod nej šie le ho ty
na po da nie žia dos ti, naj skôr odo dňa na do bud nu tia
plat nos ti zmlu vy. Vý hod nej šie vnút ro štát ne práv ne
pred pi sy zos tá va jú ne do tknu té.

(5) Dô chod ky, kto ré boli vy me ra né pred na do bud nu -
tím plat nos ti tej to zmlu vy, mož no s pri hliad nu tím na
túto zmlu vu zno va vy me ra� ex offo iba vte dy, ak na zá -
kla de usta no ve ní tej to zmlu vy do chá dza k zme ne. V ta -
kých prí pa doch bez oh¾a du na člá nok 22 ods. 3 pla tí
deň, kto rým za čal no si te¾ ko na nie, za deň po da nia žia -
dos ti pod ¾a práv nych pred pi sov dru hé ho zmluv né ho
štá tu.

(6) Ak by pod ¾a od se ku 5 ne vzni kol ná rok na dô cho -
dok ale bo no vo vy me ra ný dô cho dok bude niž ší ako ten,
kto rý sa na po sle dy vy plá cal bez pri hliad nu tia na túto
zmlu vu, dô cho dok sa bude na ïa lej vy plá ca� v do te raj -
šej výš ke.
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Člá nok 30

Zá ve reč ný pro to kol

Pri lo že ný zá ve reč ný pro to kol je sú čas �ou tej to
 zmluvy.

Člá nok 31

Ra ti fi ká cia a na do bud nu tie plat nos ti

(1) Táto zmlu va pod lie ha ra ti fi ká cii. Ra ti fi kač né lis ti -
ny boli vy me ne né v Bra ti sla ve.

(2) Táto zmlu va na do bud ne plat nos� v pr vý deň dru -
hé ho me sia ca na sle du jú ce ho po me sia ci, v kto rom boli
vy me ne né ra ti fi kač né lis ti ny.

Člá nok 32

Doba plat nos ti zmlu vy

(1) Táto zmlu va sa uza vie ra na ne ur či tý čas. Kaž dý
zmluv ný štát ju môže pí som ne vy po ve da� dip lo ma tic -
kou ces tou v le ho te troch me sia cov pred kon com ka len -
dár ne ho roka.

(2) V prí pa de skon če nia plat nos ti tej to zmlu vy v dô -
sled ku vy po ve da nia  jej usta no ve nia tý ka jú ce sa už na -
do bud nu tých ná ro kov na dáv ky zos tá va jú na ïa lej
v plat nos ti. Ob me dzu jú ce práv ne pred pi sy o vy lú če ní
ná ro ku na dávky ale bo o po za sta ve ní či od ňa tí dá vok
z dô vo du po by tu v za hra ni čí sa pri tých to ná ro koch ne -
berú do úva hy. 

Dané v Ber lí ne 12. sep tem bra 2002 v dvoch pô vod -
ných vy ho to ve niach, kaž dé v slo ven skom a ne mec kom
ja zy ku, pri čom obi dve zne nia majú rov na kú plat nos�.

Za Slo ven skú re pub li ku:

Peter Magvaši v. r.

Za Spol ko vú re pub li ku Ne mec ko:

Klaus Achenbach v. r.
Michael Schaefer v. r.
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ZÁVEREČNÝ  PROTOKOL
k Zmlu ve me dzi Slo ven skou re pub li kou a Spol ko vou re pub li kou Ne mec ko

o so ciál nom za bez pe če ní

Dnes pri pod pí sa ní Zmlu vy me dzi Slo ven skou re pub -
li kou a Spol ko vou re pub li kou Ne mec ko o so ciál nom za -
bez pe če ní vy hlá si li spl no moc ne ní zá stup co via obi -
dvoch zmluv ných štá tov, že 

sa do hod li tak to:

1. K člán ku 2 zmlu vy:

Pre dô chod ko vé po is te nie ro¾ ní kov a do pln ko vé po is -
te nie ba ní kov, kto ré exis tu jú v Spol ko vej re pub li ke Ne -
mec ko, ne pla tia oso bit né usta no ve nia o dô chod ko vom
po is te ní uve de né v dru hej čas ti pr vej ka pi to le.

2. K člán ku 4 zmlu vy:
a) Práv ne pred pi sy o po ist ných bre me nách usta no ve -

né v me dzi štát nych zmlu vách, kto ré boli uzav reté
zmluv ný mi štát mi, zos tá va jú ne do tknu té.

b) Práv ne pred pi sy zmluv né ho štá tu, kto ré za bez pe ču -
jú spo lu ú čas� po is ten cov a za mest ná va te ¾ov  v sa -
mo správ nych or gá noch no si te ¾ov a v ich zdru že -
niach, ako aj v súd nic tve v ob las ti so ciál ne ho
za bez pe če nia, zos tá va jú ne do tknu té.

c) Štát ni ob ča nia Slo ven skej re pub li ky, kto rí majú
 trvalý po byt mimo úze mia Spol ko vej re pub li ky Ne -
mec ko, majú prá vo na dob ro vo¾ né po is te nie v ne -
mec kom dô chod ko vom po is te ní, ak do toh to po is te -
nia od vá dza li plat né prí spev ky naj me nej 60
me sia cov. Vý hod nej šie vnút ro štát ne práv ne pred pi -
sy zos tá va jú ne do tknu té. To pla tí aj pre ute čen cov
a oso by bez štát ne ho ob čian stva uve de né v člán ku 3 
ods. 2 a 3 tej to zmlu vy, kto rí majú tr va lý po byt na
úze mí Slo ven skej re pub li ky.

3. K člán ku 5 zmlu vy:
a) Na oso by, kto ré majú tr va lý po byt na úze mí Slo ven -

skej re pub li ky, sa člá nok 5 zmlu vy s pri hliad nu tím
na dô cho dok z dô vo du zní že nej pra cov nej schop -
nos ti vz�a hu je len vte dy, ak exis tu je ná rok pod ¾a ne -
mec kých práv nych pred pi sov ne zá vis le od si tu á cie
na ne mec kom trhu prá ce.

b) Ne mec ké práv ne pred pi sy o dáv kach za pra cov né
úra zy a cho ro by z po vo la nia, ku kto rým ne do šlo na
úze mí Spol ko vej re pub li ky Ne mec ko, ako aj o dáv -
kach za doby po is te nia, kto ré ne bo li zís ka né na úze -
mí Spol ko vej re pub li ky Ne mec ko, zos tá va jú ne do -
tknu té.

c) Ne mec ké práv ne pred pi sy o dáv kach na re ha bi li tá -
ciu pos ky to vaných no si te ¾om dô chod ko vé ho po is te -
nia zos tá va jú ne do tknu té.

d) Ne mec ké práv ne pred pi sy, kto ré pred po kla da jú po -
za sta ve nie ná ro kov z dô chod ko vé ho po is te nia
osobám, kto ré sa po by tom v cu dzi ne vy hý ba jú trest -
né mu ko na niu ve de né mu pro ti nim, zos tá va jú ne -
do tknu té.

4. K člán kom 6 až 11 zmlu vy:
a) Ak oso ba pod ¾a člán kov 6 až 11 zmlu vy pod lie ha

práv nym pred pi som zmluv né ho štá tu o po vin nos ti
po is ti� sa, vz�a hu jú sa rov na kým spô so bom na túto
osobu a jej za mest ná va te ¾a aj práv ne pred pi sy toh to
zmluv né ho štá tu o po vin nos ti po is ti� sa pre prí pad
ne za mest na nos ti.

b) Za mest ná va te lia vy sla ných za mest nan cov sú po -
vin ní spo lu pra co va� v ob las ti bez peč nos ti prá ce
a pred chá dza nia úra zom s prí sluš ný mi no si te¾ mi
a or ga ni zá cia mi toho zmluv né ho štá tu, v kto rom je
za mest na nec za mest na ný. Vnút ro štát ne práv ne
pred pi sy, kto ré tie to vz�a hy upra vu jú v šir šom roz -
sa hu, zos tá va jú ne do tknu té.

5. K člán ku 7 zmlu vy:

Oso bám, kto ré sú ku dňu na do bud nu tia plat nos ti
zmlu vy za mest na né, za čí na tým to dňom ply nú� ur če ná 
le ho ta.

6. K člán ku 9 zmlu vy:

Ne mec ké práv ne pred pi sy úra zo vé ho po is te nia o po -
ist nej ochra ne pri pos kyt nu tí po mo ci a o iných od za -
mest na nia ne zá vis lých ko na niach v za hra ni čí zos tá va -
jú ne do tknu té.

7. K člán ku 10 zmlu vy:
a) Le ho ta sta no ve ná v odseku 2 za čí na ply nú� oso bám, 

kto ré sú za mest na né v deň na do bud nu tia plat nos ti
zmlu vy, tým to dňom.

b) Od se ky 1 a 2 pla tia pri me ra ne pre tam uve de ných
za mest nan cov, kto rí sú za mest na ní iným ne mec -
kým za mest ná va te ¾om ve rej nej služ by na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky.

8. K člán ku 10 ods. 1 a k člán ku 11 zmlu vy:

Ak pri uplat ňo va ní člán ku 10 ods. 1 a člán ku 11
zmlu vy dotk nu tá oso ba pod lie ha ne mec kým práv nym
pred pi som, po va žu je sa za za mest na nú ale bo zá rob ko -
vo čin nú tam, kde bola na po sle dy za mest na ná ale bo
zá rob ko vo čin ná, pri čom na ïa lej pla tí iná úpra va za -
kla da jú ca sa na pred chá dza jú com uplat ňo va ní člán ku
7 zmlu vy. Ak táto oso ba ne bo la pred tým za mest na ná
ale bo zá rob ko vo čin ná na úze mí Spol ko vej re pub li ky
Ne mec ko, po va žu je sa za oso bu za mest na nú ale bo zá -
rob ko vo čin nú v tom mies te, v kto rom má síd lo prí sluš -
ný ne mec ký úrad.

9. Ne mec ké práv ne pred pi sy o dáv kach za pra cov né
úra zy a cho ro by z po vo la nia, kto ré sa od škod ňu jú  po -
d¾a práv nych pred pi sov o cu dzích dô chod koch, a o dáv -
kach za doby po is te nia, kto ré sa za po čí ta va jú pod ¾a
práv nych pred pi sov o cu dzích dô chod koch, zos tá va jú
ne do tknu té.
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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  Spol ko vou re pub li kou Ne mec ko

o so ciál nom za bez pe če ní 

Vlá da Slo ven skej re pub li ky a  vlá da Spol ko vej re pub -
li ky Ne mec ko,

na zá kla de člán ku 25 ods. 1 Zmlu vy me dzi Slo ven -
skou re pub li kou a Spol ko vou re pub li kou Ne mec ko
o so ciál nom za bez pe če ní z 12. sep tem bra 2002 (ïa lej
len „zmlu va“), 

do hod li sa tak to:

PRVÁ  ČASŤ

VŠE OBEC NÉ USTA NO VE NIA

Člá nok 1

De fi no va nie poj mov

Po jmy po u ži té v usta no ve niach tej to do ho dy majú
taký istý výz nam, ako je sta no ve ný v zmlu ve.

Člá nok 2

In for mo va nie

Kon takt ným mies tam uve de ným v člán ku 25 ods. 2
zmlu vy a prí sluš ným ne mec kým no si te ¾om uve de ným
v člán ku 25 ods. 4 zmlu vy pri ná le ží v roz sa hu ich pô -
sob nos ti vše obec né in for mo va nie dotk nu tých osôb
o prá vach a po vin nos tiach vy plý va jú cich zo zmlu vy.

Člá nok 3

Ozna mo va cia po vin nos�

(1) In šti tú cie uve de né v člán ku 25 ods. 2 a 4 a v člán -
ku 17 zmlu vy sú po vin né v roz sa hu svo jej pô sob nos ti
ozná mi� si na vzá jom a dotk nu tým oso bám sku toč nos ti
a pos kyt nú� dô ka zo vé pros tried ky pot reb né na za bez -
pe če nie práv a po vin nos tí vy plý va jú cich zo zmlu vy,
z tej to do ho dy, ako aj z práv nych pred pi sov uve de ných
v člán ku 2 ods. 1 zmlu vy.

(2) V prí pa de, ak je oso ba pod ¾a zmlu vy, tej to do ho dy
ale bo pod ¾a práv nych pred pi sov uve de ných v člán ku 2
ods. 1 zmlu vy po vin ná ozná mi� no si te ¾o vi ale bo in šti tú -
cii ur či té sku toč nos ti, táto po vin nos� sa vz�a hu je aj na
prí sluš né sku toč nos ti, kto ré sú dané na úze mí dru hé -
ho zmluv né ho štá tu ale bo vy plý va jú z jeho práv nych
pred pi sov. Toto pla tí aj vte dy, ak je oso ba po vin ná  po -
skytnú� ur či té dô ka zo vé pros tried ky. 

Člá nok 4

Po tvr de nie o uplatnených práv nych pred pi soch

(1) V prí pa doch uve de ných v člán koch 7, 10 a 11
zmlu vy vo vz�a hu k da né mu za mest na niu vydá na žia -

dos� prí sluš ný no si te¾ zmluv né ho štá tu, kto ré ho
práv ne pred pi sy sa majú uplatni�, po tvr de nie o tom, že
za mest na nec a za mest ná va te¾ pod lie ha jú jeho práv -
nym pred pi som. V tom to po tvr de ní sa musí v prí pa -
doch uve de ných v  člán koch 7 a 11 zmlu vy sta novi� ur -
či tá doba plat nos ti.

(2) Ak sa majú uplatni� ne mec ké práv ne pred pi sy,
v prí pa doch uve de ných v člán koch 7 a 10 zmlu vy vydá
toto po tvr de nie no si te¾ ne mo cen ské ho po is te nia, kto -
ré mu boli od vá dza né prí spev ky na dô chod ko vé po is te -
nie, inak Spol ko vá po is �ov ňa pre za mest nan cov, Ber -
lín. V prí pa doch uve de ných v člán ku 11 zmlu vy
po tvr de nie vydá Ne mec ké kon takt né mies to Ne mo cen -
ské po is te nie — za hra ni čie, Bonn.

(3) Ak sa majú uplatni� slo ven ské práv ne pred pi sy,
vydá toto po tvr de nie So ciál na po is �ov ňa, Bra ti sla va.

Člá nok 5

Pla tob ný styk

Prí jem com na úze mí dru hé ho zmluv né ho štá tu sa
môžu vy plá ca� pe ňaž né dáv ky pria mo ale bo pros tred -
níc tvom kon takt ných miest ale bo prí sluš ných ne mec -
kých no si te ¾ov uve de ných v člán ku 25 ods. 4 zmlu vy.

Člá nok 6

Šta tis ti ky

Kon takt né mies ta ur če né v člán ku 25 ods. 2  zmlu vy
a prí sluš ní ne mec kí no si te lia uve de ní v člán ku 25
ods. 4 zmlu vy vy pra cu jú kaž dý rok šta tis ti ky o plat -
bách dô chod kov usku toč ne ných na území dru hé ho
zmluv né ho štá tu, a to pod ¾a sta vu k 31. de cem bru,
a tie to si budú na vzá jom za sie la�. Úda je majú pod ¾a
mož nos ti ob sa ho va� dru hy dô chod kov, po čet a cel ko vú
sumu vy pla te ných dô chod kov a jed no razo vé ho vy rov -
na nia.

DRU HÁ  ČASŤ

OSO BIT NÉ USTA NO VE NIA

P R V Á  K A  P I  T O  L A

DÔ CHOD KO VÉ ZA BEZ PE ČE NIE

Člá nok 7

Pre po čet dôb po is te nia

(1) Pri za po čí ta va ní dôb po is te nia pre ná rok na dáv ky 
pod ¾a ne mec kých práv nych pred pi sov sa pod ¾a člán ku
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12 zmlu vy doby po is te nia získané pod ¾a slo ven ských
práv nych pred pi sov pre po čí ta va jú tak to:

— 30 dní zod po ve dá jed né mu me sia cu a

— 360 dní zod po ve dá 12 me sia com.

Ten to pos tup ne smie vies� k tomu, že sa v jed nom ka -
len dár nom roku be rie do úva hy doba po is te nia v tr va ní
viac než 12 me sia cov.

(2) Dni, kto ré pod ¾a od se ku 1 zod po ve da jú čas ti me -
sia ca, sa po va žu jú za celý me siac.

(3) Pri za po čí ta va ní dôb po is te nia pre ná rok na dáv ky 
pod ¾a slo ven ských práv nych pred pi sov sa pod ¾a člán -
ku 12 zmlu vy doby po is te nia získané pod ¾a ne mec kých 
práv nych pred pi sov pre po čí ta va jú tak to:

— 12 me sia cov zod po ve dá 365 dňom,

— pri lehotách krat ších ako 12 me sia cov zod po ve dá
je den me siac 30 dňom.

D R U  H Á  K A  P I  T O  L A

ÚRA ZO VÉ PO IS TE NIE

Člá nok 8

Ozna mo va nie pra cov ných úra zov

(1) Pri ozna mo va ní pra cov né ho úra zu ale bo cho ro by
z po vo la nia pla tia práv ne pred pi sy zmluv né ho štá tu,
pod ¾a kto rých exis tu je po is te nie.

(2) Ozná me nie sa ad re su je prí sluš né mu no si te ¾o vi.
V prí pa de, že ozná me nie dostane no si te¾ mies ta po by -
tu, za šle ho bez od klad ne prí sluš né mu no si te ¾o vi.

TRE  T IA  ČASŤ

ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIE

Člá nok 9

Na do bud nu tie plat nos ti a tr va nie do ho dy

(1) Táto do ho da na do bud ne plat nos� dňom, keï si
obe zmluv né stra ny na vzá jom ozná mia, že sú spl ne né
pot reb né vnút ro štát ne pred po kla dy na na do bud nu tie
plat nos ti. Roz ho du jú ci je deň do ru če nia po sled né ho
ozná me nia.

(2) Do ho da sa bu de vy ko ná va� odo dňa na do bud nu -
tia plat nos ti zmlu vy a pla tí po čas plat nos ti zmlu vy.

Dané v Ber lí ne 12. ap rí la 2002 v dvoch pô vod ných
vy ho to ve niach, kaž dé v slo ven skom a ne mec kom ja zy -
ku, pri čom obi dve zne nia majú rov na kú plat nos�.

Za vlá du
Slo ven skej re pub li ky:

Peter Magvaši v. r.

Za vlá du
Spol ko vej re pub li ky Ne mec ko:

Klaus Achenbach v. r.
Michael Schaefer v. r.
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480

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky
a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky vy da li
pod ¾a  § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1995 Z. z. o po tra vi nách

vý nos  z 27. ok tób ra 2003 č. 2986/2003-100,  kto rým sa vy dá va hla va Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re -
pub li ky upra vu jú ca hl bo koz mra ze né po tra vi ny a mra ze né po tra vi ny.

Vý no som sa  usta no vu jú vše obec né po žia dav ky na vý ro bu hl bo koz mra ze ných po tra vín ur če ných na ¾ud skú spot re -
bu, ma ni pu lá ciu s nimi a na ich uvá dza nie do obe hu.

Vý nos na do bú da účin nos� 1. de cem bra 2003.

Vý nos je uve rej ne ný v čiast ke  24/2003 Ves tní ka Mi nis ter stva  pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a v čiast ke 
30/2003  Ves tní ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky  a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve  pô do hos -
po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
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