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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že 21. de cem bra 2001 bola v Bra ti sla ve pod pí sa ná
Zmlu va me dzi Slo ven skou re pub li kou a Ra kú skou re pub li kou 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 Ra kú skou re pub li kou 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. 146 zo 14. ja nu 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 21. feb ru ára 2003.

Zmlu va na do bud ne plat nos� 1. júna 2003 na zá kla de člán ku 35 ods. 2 a vy ko ná va cia do ho da k zmlu ve na do bud ne
plat nos� 1. júna 2003 na zá kla de člán ku 17.
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ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou

o sociálnom zabezpečení

Slo ven ská re pub li ka a Ra kú ska re pub li ka

v sna he upra vi� vzá jom né vz�a hy me dzi obi dvo mi
štát mi v ob las ti so ciál ne ho za bez pe če nia

do hod li sa tak to:

PRVÁ  ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície pojmov

(1) Na úče ly tej to zmlu vy majú uve de né po jmy ten to
výz nam:
a) „práv ne pred pi sy“ — zá ko ny, na ria de nia a iné vše -

obec ne zá väz né práv ne pred pi sy tý ka jú ce sa od vet ví
so ciál ne ho za bez pe če nia uve de né v člán ku 2 ods. 1,

b) „prí sluš ný úrad“ —
vo vz�a hu k Slo ven skej re pub li ke
mi nis ter stvá, kto ré zod po ve da jú za uplat ňo va nie
práv nych pred pi sov uve de ných v člán ku 2 ods. 1
písm. b),
vo vz�a hu k Ra kú skej re pub li ke
spol ko ví mi nis tri, kto rí zod po ve da jú za uplat ňo va -
nie práv nych pred pi sov uve de ných v člán ku 2 ods. 1 
písm. a),

c) „no si te¾ “ — in šti tú cia ale bo or gán, kto rým pat rí vy -
ko ná va nie práv nych pred pi sov uve de ných v člán ku
2 ods. 1 ako cel ku ale bo ich čas ti,

d) „prí sluš ný no si te¾ “ — no si te¾, u kto ré ho je oso ba po -
is te ná v čase po da nia žia dos ti o dáv ku ale bo voči
kto ré mu má ale bo by mala ná rok na dáv ku, ak by sa
zdr žia va la na úze mí zmluv né ho štá tu, v kto rom bola 
na po sle dy po is te ná,

e) „byd li sko“ — mies to ob vyk lé ho po by tu,
 f) „po byt“ — pre chod ný po byt,
g) „doby po is te nia“ — doby pla te nia prí spev kov, doby

za mest na nia a doby im pos ta ve né na ro veň, kto ré sa 
za také po va žu jú pod ¾a práv nych pred pi sov obi -
dvoch zmluv ných štá tov,

h) „pe ňaž ná dáv ka“, „dô cho dok“ ale bo „ren ta“ — pe ňaž -
ná dáv ka, dô cho dok ale bo ren ta vrá ta ne všet kých
ich čas tí z ve rej ných pros tried kov, všet kých prí plat -
kov, vy rov ná va cích prí spev kov a prí dav kov, ako aj
ka pi tá lo vých vy rov na ní a pla tieb, kto ré sa vy plá ca jú 
ako úhra da prí spev kov.

(2) Ďal šie po jmy v tej to zmlu ve majú výz nam, kto rý
im pri slú cha pod ¾a prí sluš ných práv nych pred pi sov
obi dvoch zmluv ných štá tov.

Článok 2

Vecný rozsah

(1) Táto zmlu va sa vz�a hu je na
a) ra kú ske práv ne pred pi sy o

1. ne mo cen skom po is te ní,
2. úra zo vom po is te ní,
3. dô chod ko vom po is te ní s vý nim kou oso bit né ho po -

is te nia pre no ta riát,
4. prí spev ku v ne za mest na nos ti,

b) slo ven ské práv ne pred pi sy o 
1. ne mo cen skom po is te ní,
2. zdra vot nom po is te ní,
3. dô chod ko vom za bez pe če ní s vý nim kou usta no ve -

ní o bez prí spev ko vom za po čí ta ní doby za mest na -
nia v za hra ni čí,

4. pra cov nop ráv nych vz�a hoch,
5. za mest na nos ti.

(2) Táto zmlu va sa vz�a hu je aj na všet ky práv ne pred -
pi sy, kto ré za hŕ ňa jú, me nia a do pĺ ňa jú práv ne pred pi -
sy uve de né v od se ku 1.

Článok 3

Osobný rozsah

Táto zmlu va sa vz�a hu je na
a) oso by, na kto ré sa vz�a hu jú ale bo vz�a ho va li práv ne

pred pi sy jed né ho zmluv né ho štá tu ale bo obi dvoch
zmluv ných štá tov,

b) iné oso by, ak svo je prá va od vo dzu jú od osôb uve de -
ných v pís me ne a). 

Článok 4

Rovnaké zaobchádzanie

(1) Ak táto zmlu va ne us ta no vu je inak, pri uplat ňo va -
ní práv nych pred pi sov jed né ho zmluv né ho štá tu sú
jeho štát ni ob ča nia pos ta ve ní na ro veň štát nym ob ča -
nom dru hé ho zmluv né ho štá tu.

(2) Od sek 1 sa ne vz�a hu je na
a) práv ne pred pi sy obi dvoch zmluv ných štá tov, kto ré sa

tý ka jú pô so be nia po is ten cov a za mest ná va te ¾ov v or -
gá noch no si te ¾ov a ich zvä zov, ako aj pri vy ko ná va ní
súd nej prá vo mo ci v ob las ti so ciál ne ho za bez pe če nia,

b) usta no ve nia o po ist nom bre me ne v me dzi štát nych
zmlu vách zmluv ných štá tov s iný mi štát mi,

c) práv ne pred pi sy obi dvoch zmluv ných štá tov, kto ré
sa tý ka jú po is te nia osôb za mest na ných na za stu pi -
te¾ skom úra de jed né ho z oboch zmluv ných štá tov
v tre tích kra ji nách ale bo u čle nov ta kýchto za stu pi -
te¾ stiev.
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(3) Od sek 1 vo vz�a hu k ra kú skym práv nym pred pi -
som o za po čí ta va ní dôb za mest na nia po čas voj ny ale bo 
im na ro veň pos ta ve ných dôb pla tí len pre tých slo ven -
ských štát nych ob ča nov, kto rí boli bez pros tred ne pred
13. mar com 1938 ra kú sky mi štát ny mi ob čan mi.

Článok 5

Rovnos� území

(1) Ak táto zmlu va ne us ta no vu je inak, ne smú sa ren -
ty, dô chod ky a iné pe ňaž né dáv ky s vý nim kou  dávok
v ne za mest na nos ti, na kto ré je ná rok pod ¾a práv nych
pred pi sov jed né ho zmluv né ho štá tu, krá ti�, me ni�, po -
za sta vi�, od ňa� ale bo zha ba� z dô vo du, že opráv ne ná
oso ba má byd li sko na úze mí dru hé ho zmluv né ho štá -
tu.

(2) Od sek 1 sa ne vz�a hu je na
a) vy rov ná va cí prí spe vok pod ¾a ra kú skych práv nych

pred pi sov,
b) so ciál ny dô cho dok, dô cho dok man žel ky a zvý še nie

dô chod ku z dô vo du je di né ho zdro ja príj mu pod ¾a
slo ven ských práv nych pred pi sov.

DRUHÁ  ČASŤ

USTANOVENIA O UPLATŇOVANÍ
PRÁVNYCH PREDPISOV

Článok 6

Všeobecné ustanovenia

(1) Ak sa v člán koch 7 a 8 ne us ta no vu je inak, po vin -
nos� po is ti� sa ria di sa u zá rob ko vo čin ných osôb práv -
ny mi pred pis mi toho zmluv né ho štá tu, na kto ré ho úze -
mí vy ko ná va jú zá rob ko vú čin nos�. Pri vy ko ná va ní
zá vis lej zá rob ko vej čin nos ti 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.

(2) Na štát nych za mest nan cov a im na ro veň pos ta -
ve né oso by sa vz�a hu jú práv ne pred pi sy toho zmluv né -
ho štá tu, kto ré ho sú štát ny mi za mest nan ca mi.

Článok 7

Osobitné ustanovenia

(1) Ak je za mest na nec vy sla ný pod ni kom so síd lom
na úze mí jed né ho zmluv né ho štá tu na úze mie dru hé ho
zmluv né ho štá tu, vz�a hu jú sa na neho až do kon ca
24. ka len dár ne ho me sia ca iba práv ne pred pi sy pr vé ho
zmluv né ho štá tu tak, ako by bol za mest na ný na jeho
úze mí.

(2) Ak je za mest na nec le tec kej spo loč nos ti so síd lom
na úze mí jed né ho zmluv né ho štá tu vy sla ný na úze mie
dru hé ho zmluv né ho štá tu, po tom sa na neho vz�a hu jú
práv ne pred pi sy pr vé ho zmluv né ho štá tu tak, ako by
bol za mest na ný na jeho úze mí.

(3) Po sád ka ná mor nej lode, ako aj iné, nie do čas ne
za mest na né oso by na ná mor nej lodi pod lie ha jú práv -
nym pred pi som toho zmluv né ho štá tu, pod kto ré ho
vlaj kou sa loï pla ví.

Článok 8

Diplomatickí a konzulárni zamestnanci

(1) Na čle nov dip lo ma tic kých za stu pi te¾ stiev ale bo
kon zu lár nych úra dov a na súk rom né slu žob né oso by
v služ bách čle nov tých to dip lo ma tic kých za stu pi te¾ -
stiev ale bo kon zu lár nych úra dov, kto rí boli vy sla ní na
úze mie dru hé ho zmluv né ho štá tu, sa vz�a hu jú práv ne
pred pi sy vy sie la jú ce ho zmluv né ho štá tu.

(2) Na za mest nan cov uve de ných v od se ku 1, kto rí
nie sú vy sla ní na úze mie dru hé ho zmluv né ho štá tu, sa
vz�a hu jú práv ne pred pi sy toho zmluv né ho štá tu, na
kto ré ho úze mí sú za mest na ní. Ak sú štát ny mi ob čan mi 
dru hé ho zmluv né ho štá tu, môžu sa v prie be hu troch
me sia cov po ná stu pe do za mest na nia roz hod nú�, že sa
na nich budú vz�a ho va� práv ne pred pi sy dru hé ho
zmluv né ho štá tu.

Článok 9

Výnimky

(1) Na žia dos� za mest nan ca a jeho za mest ná va te ¾a
môžu po vzá jom nej do ho de prí sluš né úra dy obi dvoch
zmluv ných štá tov do hod nú� vý nim ky z člán kov 6 až 8,
pri čom sa zoh ¾ad ňu jú druh a okol nos ti za mest na nia.

(2) Ak sa na za mest nan ca uve de né ho v od se ku 1
vz�a hu jú práv ne pred pi sy jed né ho zmluv né ho štá tu, aj
keï za mest na nie vy ko ná va na úze mí dru hé ho zmluv -
né ho štá tu, práv ne pred pi sy sa po u ži jú tak, ako by za -
mest na nie vy ko ná val na úze mí pr vé ho zmluv né ho štá -
tu.

TRETIA  ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

P R V Á  K A P I T O L A

CHOROBA A MATERSTVO

Článok 10

Sčítavanie poistných dôb

Ak oso ba zís ka la doby po is te nia pod ¾a práv nych
pred pi sov obi dvoch zmluv ných štá tov, na úče ly po sú -
de nia ná ro ku na dáv ku a na ob do bie pos ky to va nia
dáv ky sa tie to doby spo čí ta jú, ak sa ne pre krý va jú.

Článok 11

Vecné dávky a peňažné dávky

(1) Oso ba, kto rá sa pri vy ko ná va ní zá rob ko vej čin -
nos ti zdr žia va na úze mí dru hé ho zmluv né ho štá tu
a spĺ ňa pod mien ky na vznik ná ro ku na dáv ku, ako aj
jej ro din ní prí sluš ní ci, kto rí ju spre vá dza jú, majú ná -
rok na vec né dáv ky na �ar chu prí sluš né ho no si te ¾a od
no si te ¾a v mies te po by tu pod ¾a práv nych pred pi sov
plat ných pre toh to no si te ¾a tak, ako by boli u neho po -
is te ní, ak si ich stav vy ža du je oka mžité pos kyt nu tie ta -
kejto dáv ky.

(2) V prí pa de pod ¾a od se ku 1 pos kyt nu tie te le sných
ná hrad, väč ších po mô cok a iných vec ných dá vok znač -
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né ho výz namu zá vi sí od sú hla su prí sluš né ho no si te ¾a.
Sú hlas nie je pot reb ný, ak pos kyt nu tie dáv ky ne zne sie
od klad bez toho, aby sa tým váž ne ne ohro zil ži vot
a zdra vie pos tih nu tej oso by.

(3) V prí pa de pod ¾a od se ku 1 pos ky tu je pe ňaž né dáv -
ky prí sluš ný no si te¾ pod ¾a pre neho plat ných práv nych
pred pi sov.

(4) Od se ky 1 až 3 sa pri me ra ne po u ži jú aj pre ra kú s -
kych po is ten cov a ich ro din ných prí sluš ní kov, kto rí
spĺ ňa jú pod mien ky ne vy hnut né na vznik ná ro ku na
dáv ku pod ¾a ra kú skych práv nych pred pi sov a zdr žu jú
sa na úze mí Slo ven skej re pub li ky.

(5) Na úče ly od se ku 1 sa za ro din né ho prí sluš ní ka
pod ¾a slo ven ských práv nych pred pi sov po va žu je man -
žel ský part ner od ká za ný vý ži vou na opráv ne nú oso bu
a ne za o pat re né deti do 25. roku veku.

(6) Od sek 1 pla tí pri me ra ne pre oso by, kto ré majú
byd li sko na úze mí Slo ven skej re pub li ky a sú žiak mi
ale bo štu dent mi pod ¾a ra kú skych práv nych pred pi sov,
ak sa na úze mie Slo ven skej re pub li ky vra ca jú spra vid la 
den ne, naj me nej však je den krát týž den ne.

Článok 12

Nosite¾ v mieste pobytu

Vec né dáv ky pos ky tu je pod ¾a člán ku 11

v Slo ven skej re pub li ke
Vše obec ná zdra vot ná po is �ov ňa ale bo in šti tú cia, kto rú
ur čia slo ven ské práv ne pred pi sy,

v Ra kú skej re pub li ke
územ ná ne mo cen ská pok lad ni ca prí sluš ná pre mies to
po by tu opráv ne nej oso by.

 Článok 13

Náhrada nákladov

(1) Prí sluš ný no si te¾ uhra dí no si te ¾o vi, kto rý pos ky -
tol vec né dáv ky pod ¾a člán ku 11, vy na lo že né sumy
s vý nim kou ad mi nis tra tív nych ná kla dov.

(2) Prí sluš né úra dy sa môžu v zá uj me zjed no du še nia
ad mi nis tra tív nej čin nos ti do hod nú� na tom, že pre
všet ky prí pa dy ale bo ur či té sku pi ny prí pa dov na mies to
jed not li vých vy úč to va ní ná kla dov po u ži jú pa u šál ne
plat by.

D R U H Á  K A P I T O L A

PRACOVNÉ ÚRAZY A CHOROBY Z POVOLANIA

Článok 14

Choroby z povolania

Ak práv ne pred pi sy jed né ho zmluv né ho štá tu pred -
po kla da jú, že dáv ky za cho ro bu z po vo la nia sa pos kyt -
nú len vte dy, ak sa čin nos�, kto rá moh la cho ro bu spô -
so bi�, vy ko ná va la ur či tú mi ni mál nu dobu, po tom
prí sluš ný no si te¾ toh to zmluv né ho štá tu, ak to bude
pot reb né, zoh ¾ad ní aj doby vy ko ná va nia ta kejto čin -
nos ti, po čas kto rej sa na oso bu vz�a ho va li práv ne pred -
pi sy dru hé ho zmluv né ho štá tu.

Článok 15

Odškodnenie chorôb z povolania

(1) Ak by sa malo od škod ne nie za cho ro bu z po vo la -
nia pos kyt nú� pod ¾a práv nych pred pi sov obi dvoch
zmluv ných štá tov, pl ne nia sa budú pos ky to va� s vý -
nim kou dô chod kov v prí pa de skle ro gén nej pne u mo ko -
nió zy len pod ¾a práv nych pred pi sov toho zmluv né ho
štá tu, na kto ré ho úze mí na po sle dy opráv ne ná oso ba
vy ko ná va la za mest na nie, kto ré moh lo ta kú to cho ro bu
z po vo la nia spô so bi�, ak opráv ne ná oso ba spĺ ňa pod -
mien ky uve de né v tých to práv nych pred pi soch.

(2) V prí pa de skle ro gén nej pne u mo ko nió zy pos kyt ne 
prí sluš ný no si te¾ kaž dé ho zmluv né ho štá tu len tú čas�
dô chod ku, kto rá zod po ve dá po me ru dôb po is te nia za -
po čí ta va ných pod ¾a člán ku 17 ods. 1 pod ¾a práv nych
pred pi sov toh to zmluv né ho štá tu k cel ko vej dobe po is -
te nia za po čí ta va nej pod ¾a práv nych pred pi sov obi -
dvoch zmluv ných štá tov.

(3) Ak po be ra la ale bo po be rá oso ba, kto rá má cho ro -
bu z po vo la nia, dáv ky na �ar chu no si te ¾a jed né ho
zmluv né ho štá tu a uplat ňu je si ná rok na dáv ky v dô -
sled ku zhor še nia cho ro by z po vo la nia od no si te ¾a dru -
hé ho zmluv né ho štá tu, po tom, ako vy ko ná va la čin nos� 
pod ¾a práv nych pred pi sov dru hé ho zmluv né ho štá tu,
kto rá moh la spô so bi� cho ro bu z po vo la nia, v ta kom prí -
pa de no si te¾ pr vé ho zmluv né ho štá tu ne sie na ïa lej ná -
kla dy na dáv ky bez oh¾a du na zhor še ný stav pod ¾a pre
neho plat ných práv nych pred pi sov. Prí sluš ný no si te¾
dru hé ho zmluv né ho štá tu pos kyt ne dáv ky vo výš ke
roz die lu me dzi dáv kou, na kto rú vzni kol opráv ne nej
oso be ná rok po zhor še ní zdra vot né ho sta vu, a dáv kou,
na kto rú by mala ná rok pod ¾a pre neho plat ných práv -
nych pred pi sov pred zhor še ním zdra vot né ho sta vu, ak
by cho ro ba vznik la pod ¾a tých to práv nych pred pi sov.

(4) Pos ky to va nie dá vok pod ¾a tre tej ka pi to ly zos tá va
ne do tknu té.

Článok 16

Vecné dávky a peňažné dávky

Na oso bu, kto rej vznik ne ná rok na dáv ku v dô sled ku
pra cov né ho úra zu ale bo cho ro by z po vo la nia, sa pri me -
ra ne po u ži jú usta no ve nia člán kov 11 až 13. 

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

STAROBA, INVALIDITA A SMRŤ
(DÔCHODKY)

Článok 17

Sčítanie dôb poistenia

(1) Ak pod ¾a práv nych pred pi sov jed né ho zmluv né ho
štá tu vznik, tr va nie ale bo ob no ve nie ná ro ku na dáv ku
zá vi sí od zís ka nia ur či tých dôb po is te nia, prí sluš ný no -
si te¾ toh to zmluv né ho štá tu, ak je to pot reb né, za po čí ta
doby po is te nia zís ka né pod ¾a práv nych pred pi sov dru -
hé ho zmluv né ho štá tu tak, ako by boli zís ka né pod ¾a
ním uplat ňo va ných práv nych pred pi sov, ak sa ne pre -
krý va jú.
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(2) Ak pod ¾a práv nych pred pi sov jed né ho zmluv né ho
štá tu pos ky to va nie ur či tých dá vok zá vi sí od zís ka nia
ur či tých dôb po is te nia pri vy ko ná va ní ur či té ho po vo la -
nia, na kto ré exis tu je oso bit ný sys tém, ale bo po vo la nia
ale bo ur či té ho za mest na nia, po tom sa doby po is te nia
zís ka né pod ¾a práv nych pred pi sov dru hé ho zmluv né ho 
štá tu zoh ¾ad nia pri pos ky to va ní tých to dá vok len vte -
dy, ak boli zís ka né v ur či tom sys té me, pri vy ko ná va ní
toho is té ho po vo la nia ale bo toho is té ho za mest na nia.

Článok 18

Doby poistenia kratšie ako jeden rok

(1) Ak doby po is te nia, na kto ré sa pri vý po čte dáv ky
pri hlia da pod ¾a práv nych pred pi sov jed né ho zmluv né -
ho štá tu, ne do siah nu spo lu 12 me sia cov, pod ¾a tých to
práv nych pred pi sov sa dáv ka ne po skyt ne. To ne pla tí,
ak pod ¾a tých to práv nych pred pi sov ná rok na dáv ku
vzni ká len na zá kla de tých to dôb po is te nia.

(2) Doby po is te nia uve de né v od se ku 1 v pr vej vete
sa no si te ¾om dru hé ho zmluv né ho štá tu zoh ¾ad nia pri
po su dzo va ní vzni ku, tr va nia a ob no ve nia ná ro ku na
dáv ku a jeho roz sa hu tak, ako by to boli doby po is te nia
zís ka né pod ¾a ním uplat ňo va ných práv nych pred pi sov.

Prvý diel

Dávky pod¾a rakúskych právnych predpisov

Článok 19

Určenie nárokov na dávky

Ak si oso ba, kto rá zís ka la doby po is te nia pod ¾a práv -
nych pred pi sov obi dvoch zmluv ných štá tov, ale bo jej
po zos ta lí uplat ňu jú ná rok na dáv ky, prí sluš ný ra kú s -
ky no si te¾ je po vin ný pod ¾a ra kú skych práv nych pred -
pi sov zis ti�, či má opráv ne ná oso ba ná rok na dáv ku po
sčí ta ní dôb po is te nia pod ¾a člán ku 17 s pri hliad nu tím
na tie to usta no ve nia:
a) ak sa pod ¾a ra kú skych práv nych pred pi sov pre dl žu -

je doba po be ra nia dô chod ku o ob do bie, po čas kto ré -
ho mu sia ply nú� doby po is te nia, pre dl žu je sa toto
ob do bie aj o zod po ve da jú ce doby po be ra nia dô chod -
ku pod ¾a slo ven ských práv nych pred pi sov,

b) doby po is te nia vy jad re né v dňoch pod ¾a slo ven -
ských práv nych pred pi sov sa pre po čí ta jú na me sia -
ce, pri čom 30 dní sa po va žu je za je den me siac, zvyš -
né dni sa po va žu jú za celý me siac.

Článok 20

Výpočet výšky dávky

(1) Ak pod ¾a ra kú skych práv nych pred pi sov vznik ne
ná rok na dáv ku aj bez po u ži tia člán ku 17, prí sluš ný ra -
kú sky no si te¾ musí výš ku dáv ky sta no vi� vý luč ne na
zá kla de dôb po is te nia za po čí ta ných pod ¾a ra kú skych
práv nych pred pi sov.

(2) Ak pod ¾a ra kú skych práv nych pred pi sov vzni ká
ná rok na dáv ku len s po u ži tím člán ku 17, prí sluš ný ra -
kú sky no si te¾ musí výš ku dáv ky sta no vi� vý luč ne na
zá kla de dôb po is te nia za po čí ta ných pod ¾a ra kú skych

práv nych pred pi sov s pri hliad nu tím na tie to usta no ve -
nia:
a) dáv ky ale bo čas ti dá vok, kto rých suma nie je zá vis lá 

od zís ka nej doby po is te nia, sa ur čia v po me re dôb
po is te nia k 30 ro kom zoh ¾ad ňo va ných pri vý po čte
dáv ky pod ¾a ra kú skych práv nych pred pi sov, ma xi -
mál ne však do výš ky pl nej sumy,

b) ak sa pri vý po čte dá vok v in va li di te ale bo pre  pozo -
stalých zoh ¾ad ňu jú doby po vzni ku po ist nej uda los -
ti, tie to doby sa berú do úva hy len v po me re dôb  zo -
h¾adňovaných pri vý po čte výš ky dáv ky pod ¾a
ra kú skych práv nych pred pi sov k dvom tre ti nám ce -
lých ka len dár nych me sia cov po do vŕ še ní 16. roku
veku opráv ne nej oso by až po vznik po ist nej uda los -
ti, ma xi mál ne však v pl nom roz sa hu,

c) pís me no a) sa ne vz�a hu je na
1. dáv ky z pri po is te nia,
2. dáv ky ale bo čas ti dá vok zá vis lých od príj mov, kto -

rých úče lom je za bez pe či� mi ni mál ny prí jem.

Druhý diel

Dávky pod¾a slovenských právnych predpisov

Článok 21

Určenie nárokov na dávky a výpočet dávky

(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 to dáv ku bez
oh¾a du na dĺž ku doby po is te nia zís ka nú pod ¾a ra kú s -
kych 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, dáv ka sa určí
tak to:
a) 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,

b) ak vzni kol ná rok na dáv ku pod ¾a pís me na a), 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,

c) na zá kla de te o re tic kej sumy dáv ky no si te¾ vy me ria
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 doby po is te nia zís ka né 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 dáv ky, sa vy po čí ta pod ¾a slo ven ských
práv nych pred pi sov.
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(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 ra kú ske ho dô chod ko vé ho po is te nia ale bo  po -
d¾a iných ra kú skych 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.

Š T V R T Á  K A P I T O L A

NEZAMESTNANOSŤ

Článok 22

Sčítanie dôb poistenia

(1) Doby po is te nia zís ka né pod ¾a práv nych pred pi sov 
jed né ho zmluv né ho štá tu sa zoh ¾ad ňu jú pri po su dzo -
va ní ná ro ku na dáv ky v ne za mest na nos ti pod ¾a práv -
nych pred pi sov dru hé ho zmluv né ho štá tu, ak ne za -
mest na ný v zmluv nom štá te, v kto rom si uplat ňu je
ná rok na ta kú to dáv ku, za po sled ných 12 me sia cov
pred po da ním žia dos ti o túto dáv ku bol cel ko vo naj me -
nej 26 týž dňov po is te ný ako za mest na nec bez po ru še -
nia pred pi sov o za mest ná va ní cu dzin cov. 

(2) Pod mien ka mi ni mál ne ho pra cov né ho po me ru
v dĺž ke 26 týž dňov, kto rá je sta no ve ná v od se ku 1, sa
ne vz�a hu je na ne za mest na ných, kto rým bolo pri s¾ú be -
né za mest na nie na dlh šiu dobu, ale ich pra cov ný po -
mer sa skon čil skôr ako po 26 týž dňoch bez ich vlast né -
ho za vi ne nia, ale bo kto rí sú štát ny mi ob čan mi toho
zmluv né ho štá tu, v kto rom po žia da li o pri zna nie dáv -
ky.

Článok 23

Doba poberania dávky

Doba po be ra nia dáv ky sa skrá ti o čas, v kto rom ne -
za mest na ný po be ral v dru hom zmluv nom štá te v prie -
be hu po sled ných 12 me sia cov pred dňom po da nia žia -
dos ti dáv ku v ne za mest na nos ti.

ŠTVRTÁ  ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 24

Úlohy príslušných úradov,
administratívna pomoc

a právna pomoc

(1) Prí sluš né úra dy upra via vo vy ko ná va cej do ho de
pot reb né ad mi nis tra tív ne opat re nia.

(2) Prí sluš né úra dy obi dvoch zmluv ných štá tov sa
budú na vzá jom in for mo va� o
a) všet kých opat re niach pri ja tých na úče ly vy ko ná va -

nia tej to zmlu vy,
b) všet kých zme nách ich práv nych pred pi sov do tý ka -

jú cich sa vy ko ná va nia tej to zmlu vy.

(3) Pri vy ko ná va ní tej to zmlu vy si budú úra dy a no si -
te lia zmluv ných štá tov vzá jom ne po má ha� a ko na� tak
ako pri vy ko ná va ní svo jich vlast ných práv nych pred pi -
sov. Táto po moc je bez plat ná.

(4) No si te lia a úra dy zmluv ných štá tov na úče ly vy ko -
ná va nia tej to zmlu vy sa môžu pria mo kon tak to va� me -
dzi se bou, ako aj so zú čast ne ný mi oso ba mi ale bo ich
zá stup ca mi.

(5) No si te lia a úra dy zmluv né ho štá tu ne mô žu od -
mie ta� im pred lo že né žia dos ti a iné pí som nos ti z dô vo -
du, že sú vy ho to ve né v štát nom ja zy ku dru hé ho zmluv -
né ho štá tu.

(6) Le kár ske vy šet re nia, kto ré sa vy ko ná va jú len
pod ¾a práv nych pred pi sov jed né ho zmluv né ho štá tu
a tý ka jú sa osôb, kto ré sa zdr žu jú na úze mí dru hé ho
zmluv né ho štá tu ale bo tam majú svo je byd li sko, vy ko -
ná va na žia dos� prí sluš né ho no si te ¾a na jeho ná kla dy
no si te¾ v mies te po by tu ale bo byd li ska. Ak sa le kár ske
vy šet re nia vy ko ná va jú pod ¾a práv nych pred pi sov obi -
dvoch zmluv ných štá tov, vy ko ná ich no si te¾ v mies te
po by tu ale bo byd li ska prí sluš nej oso by na svo je ná kla -
dy.

(7) Na práv nu po moc sú dov sa vz�a hu jú pred pi sy
plat né pre práv nu po moc v ob čian sko práv nych zá le ži -
tos tiach.

Článok 25

Kontaktné miesta

Prí sluš né úra dy zria dia kon takt né mies ta na úče ly
u¾ah če nia vy ko ná va nia tej to zmlu vy, a to pre do všet -
kým na úče ly za bez pe če nia jed no du ché ho a rých le ho
kon tak tu me dzi no si te¾ mi obi dvoch zmluv ných štá tov.

Článok 26

Poplatky a overovanie

(1) Kaž dé oslo bo de nie od daní, kol kov, súd nych po -
plat kov a re gis trač ných po plat kov za pred kla da né pí -
som nos ti ale bo lis ti ny ale bo ich zní že nie, kto ré sú sta -
no ve né práv ny mi pred pis mi jed né ho zmluv né ho štá tu,
sa vz�a hu je aj na prí sluš né pí som nos ti a do ku men ty,
kto ré sa pred kla da jú pri vy ko ná va ní tej to zmlu vy ale bo
pri vy ko ná va ní práv nych pred pi sov dru hé ho zmluv né -
ho štá tu.

(2) Lis ti ny, do kla dy a pí som nos ti aké ho ko¾ vek dru -
hu, kto ré sa mu sia pred lo ži� pri vy ko ná va ní tej to zmlu -
vy, si ne vy ža du jú ove re nie.

Článok 27

Ochrana údajov

(1) Ak sa na zá kla de tej to zmlu vy ale bo vy ko ná va cej
do ho dy spro stred kú va jú me dzi úrad mi ale bo no si te¾ mi
obi dvoch zmluv ných štá tov osob né úda je, na spro -
stred kú va nie tých to úda jov sa vz�a hu je práv na ochra -
na úda jov pos ky tu jú ce ho štá tu. Na kaž dé ïal šie po stú -
pe nie, ako aj na uk la da nie do pa mä �o vé ho mé dia, na
zme nu a vy ma zá va nie tých to úda jov pri jí ma jú cim štá -
tom sa vz�a hu jú práv ne pred pi sy o ochra ne úda jov pri -
jí ma jú ce ho štá tu. Pri jí ma jú ci štát je pri tom po vin ný
usi lo va� sa o to, aby v zá sa de za bez pe čil takú úro veň
ochra ny, aká v kon krét nom prí pa de zod po ve dá úrov ni
ochra ny po u ží va nej v pos ky tu jú com štá te.
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(2) Po u ži tie osob ných úda jov na iné úče ly ako na
úče ly so ciál ne ho za bez pe če nia je prí pust né len so sú -
hla som dotk nu tej oso by.

Článok 28

Podávanie písomností

(1) Žia dos ti, vy hlá se nia ale bo op rav né pros tried ky,
kto ré sa po dá va jú v sú la de s to u to zmlu vou ale bo
s práv ny mi pred pis mi jed né ho zmluv né ho štá tu úra -
dom, no si te ¾om ale bo iným prí sluš ným in šti tú ciám
jed né ho zmluv né ho štá tu, po va žu jú sa za žia dos ti, vy -
hlá se nia ale bo op rav né pros tried ky, kto ré boli po da né
úra du, no si te ¾o vi ale bo inej prí sluš nej in šti tú cii dru hé -
ho zmluv né ho štá tu.

(2) 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, kto rá pri chá dza do úva hy pod ¾a 
tej to zmlu vy; to ne pla tí, ak žia da te¾ vý slov ne po žia da,
aby sa vy me ra nie dáv ky pri do siah nu tí veku ur če né ho
práv ny mi pred pis mi jed né ho zmluv né ho štá tu od lo ži lo.

(3) Žia dos ti, vy hlá se nia ale bo op rav né pros tried ky,
kto ré sa mu sia poda� pod ¾a práv nych pred pi sov jed né -
ho zmluv né ho štá tu úra du, no si te ¾o vi ale bo inej prí -
sluš nej in šti tú cii toh to zmluv né ho štá tu v ur či tej le ho -
te, mož no v tej is tej le ho te poda� na prí sluš nom mies te
dru hé ho zmluv né ho štá tu.

(4) Žia dos ti, vy hlá se nia ale bo op rav né pros tried ky
v prí pa doch uve de ných v od se koch 1 až 3 po stú pi bez -
od klad ne mies to, kto ré ich pri ja lo, buï pria mo, ale bo
pros tred níc tvom kon takt ných miest zmluv ných štá tov, 
prí sluš né mu mies tu dru hé ho zmluv né ho štá tu.

Článok 29

Platobný styk

(1) No si te lia pos ky tu jú ci dáv ky pod ¾a tej to zmlu vy
ich môžu pos ky to va� opráv ne ným oso bám v dru hom
zmluv nom štá te s oslo bo dzu jú cim účin kom vo vnút ro -
štát nej mene.

(2) Úhra dy ná kla dov vy ko ná va né pod ¾a tej to zmlu vy
sa usku toč ňu jú v pe ňaž nej mene toho zmluv né ho štá -
tu, v kto rom má síd lo no si te¾, kto rý dáv ky pos ky tol.

(3) Pre vo dy pla tieb pod ¾a tej to zmlu vy sa vy ko ná va jú
v sú la de s prí sluš ný mi pla tob ný mi do ho da mi plat ný mi 
me dzi obi dvo mi zmluv ný mi štát mi v čase pre vo du.

Článok 30

Výkon rozhodnutí

(1) Vy ko na te¾ né roz hod nu tia vy da né no si te¾ mi ale bo
iný mi úrad mi jed né ho zmluv né ho štá tu tý ka jú ce sa
prí spev kov a iných po h¾a dá vok zo so ciál ne ho za bez pe -
če nia, ako aj pla tob né vý me ry na dlž né po ist né lis ti ny
sa uzná va jú v dru hom zmluv nom štá te.

(2) Uzna nie mož no odo prie�, len ak by to od po ro va lo
ve rej né mu po riad ku toho zmluv né ho štá tu, v kto rom
sa má roz hod nu tie ale bo do ku ment uzna�.

(3) Vy ko na te¾ né roz hod nu tia a lis ti ny 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 kon roz hod nu tia sa ria di práv ny mi pred pis -
mi, kto ré pla tia v zmluv nom štá te, na kto ré ho úze mí sa
majú vy ko na� 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 ale -
bo lis ti ny musí by� opat re né do lož kou vy ko na te¾ nos ti.

Článok 31

Vyúčtovanie zálohových platieb

Ak no si te¾ jed né ho zmluv né ho štá tu vy pla til zá lo hu
na dáv ku, môže za dr ža� do pla tok prí sluš nej dáv ky za
rov na ké ob do bie, na kto rý vzni kol ná rok pod ¾a práv -
nych pred pi sov dru hé ho zmluv né ho štá tu. Ak no si te¾
jed né ho zmluv né ho štá tu za dobu, za kto rú má no si te¾
dru hé ho zmluv né ho štá tu do da toč ne pos kyt nú� zod po -
ve da jú cu dáv ku a túto pos ky tol vo vyš šej sume, než
aká pat ri la, suma pre kra ču jú ca túto dáv ku až do výš ky 
do plá ca nej sumy sa po va žu je za zá lo hu v zmys le pr vej
vety.

Článok 32

Náhrada škody

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

(2) 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 pod ¾a od se ku 1 tak no si te ¾o vi jed né ho zmluv né ho
štá tu, ako aj no si te ¾o vi dru hé ho zmluv né ho štá tu, tre -
tia oso ba môže ná ro ky obi dvoch 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.

Článok 33

Riešenie sporov

Spo ry me dzi obi dvo ma zmluv ný mi štát mi tý ka jú ce
sa vý kla du ale bo vy ko ná va nia tej to zmlu vy rie šia, ak je
to mož né, prí sluš né úra dy zmluv ných štá tov.

P IATA  ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 34

Prechodné ustanovenia

(1) Táto zmlu va ne za kla dá žiad ny ná rok na dáv ky za
ob do bie pred na do bud nu tím jej plat nos ti.

(2) Na ur če nie ná ro ku na dáv ku pod ¾a tej to zmlu vy
sa zoh ¾ad nia aj tie doby po is te nia, kto ré boli zís ka né
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pod ¾a práv nych pred pi sov jed né ho zmluv né ho štá tu
pred na do bud nu tím plat nos ti tej to zmlu vy.

(3) Pri po u ži tí od se ku 2 sa doby po is te nia zís ka né na
úze mí Slo ven skej re pub li ky pred 27. no vem brom 1961
po va žu jú pod ¾a ra kú skych práv nych pred pi sov o ná ro -
koch na dáv ku a ča ka te¾ stve v dô chod ko vom po is te ní
na zá kla de za mest na nia v za hra ni čí vý luč ne za  ra -
kúske doby po is te nia.

(4) Táto zmlu va sa vz�a hu je aj na po ist né prí pa dy,
kto ré vznik li pred na do bud nu tím jej plat nos ti, ak sa už
skôr vy me ra né ná ro ky ne vy rov na li ka pi tá lo vý mi plat -
ba mi, pri čom od sek 1 zos tá va ne do tknu tý.

(5) Dáv ky, na kto ré vzni kol ná rok pod ¾a tej to zmlu vy,
sa vy me ra jú na žia dos� opráv ne nej oso by po na do bud -
nu tí plat nos ti zmlu vy. Ak bude žia dos� po da ná do
dvoch ro kov po na do bud nu tí plat nos ti tej to zmlu vy,
dáv ky sa pos kyt nú dňom na do bud nu tia jej plat nos ti,
inak odo dňa, kto rý ur čia práv ne pred pi sy kaž dé ho
z oboch zmluv ných štá tov.

(6) Dáv ky vy me ra né pred na do bud nu tím plat nos ti
tej to zmlu vy sa zno va ne vy me ra jú.

(7) Od sek 6 sa ne vz�a hu je na prí pa dy, v kto rých sa
pri vy me ra ní dáv ky pod ¾a slo ven ských práv nych pred -
pi sov zoh ¾ad ni li bez prí spev ko vé doby za mest na nia na
úze mí Ra kú skej re pub li ky ako slo ven ské doby po is te -
nia a tie to doby za mest na nia sa pri vy me ra ní ra kú skej
dáv ky pod ¾a od se ku 5 zoh ¾ad nia ako ra kú ske doby po -
is te nia. V tých to prí pa doch sa musí slo ven ská dáv ka
zno vu vy me ra� pod ¾a usta no ve ní tej to zmlu vy. Ak je sú -
čet tak to vy po čí ta nej slo ven skej dáv ky a ra kú skej dáv -
ky niž ší ako pred tým vy me ra ná slo ven ská dáv ka, slo -
ven ský no si te¾ je po vin ný vy po čí ta nú dáv ku zvý ši�
o sumu zod po ve da jú cu to mu to roz die lu.

(8) V prí pa doch uve de ných v od se ku 7 sa pri me ra ne
po u ži je člá nok 31.

Článok 35

Doba platnosti

(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 vo Vied ni.

(2) Táto zmlu va na do bú da plat nos� pr vým dňom tre -
tie ho me sia ca po dni vý me ny ra ti fi kač ných lis tín.

(3) Člá nok 11 sa vz�a hu je na oso by po is te né pod ¾a
slo ven ských práv nych pred pi sov, kto ré na úze mí Ra -
kú skej re pub li ky vy ko ná va jú zá rob ko vú čin nos�, a na
ich ro din ných prí sluš ní kov, kto rí ich spre vá dza jú, ako
aj na žia kov a štu den tov ma jú cich byd li sko na úze mí
Slo ven skej re pub li ky naj skôr od toho pr vé ho ka len dár -
ne ho dňa v me sia ci, kto rý na sle du je po dá tu me, keï
slo ven ská stra na dip lo ma tic kou ces tou ozná mi la, že
spl ni la vnút ro štát ne le gis la tív ne pod mien ky na jeho
vy ko ná va nie.

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

(5) V prí pa de vy po ve da nia zmlu vy na ïa lej zos ta nú
v plat nos ti usta no ve nia tý ka jú ce sa na do bud nu tých
ná ro kov.

Na znak sú hla su spl no moc nen ci obi dvoch zmluv -
ných štá tov pod pí sa li túto zmlu vu a opat ri li pe ča �a mi.

Dané v Bra ti sla ve 21. de cem bra 2001 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 obe zne nia majú rov na kú plat nos�.

Za Slovenskú republiku:

Peter Magvaši v. r.

Za Rakúsku republiku:

Herbert Haupt v. r.
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VYKONÁVACIA  DOHODA
k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou

o sociálnom zabezpečení

Pod ¾a člán ku 24 ods. 1 Zmlu vy me dzi Slo ven skou re -
pub li kou a Ra kú skou re pub li kou o so ciál nom za bez pe -
če ní z 21. de cem bra 2001 (ïa lej len „zmlu va“) sa prí -
sluš né úra dy oboch zmluv ných štá tov do hod li na tej to
vy ko ná va cej do ho de:

PRVÁ  ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definícia pojmov

Vý ra zy po u ži té v tej to do ho de majú rov na ký výz nam
ako v člán ku 1 zmlu vy.

Článok 2

Kontaktné miesta

Kon takt ný mi mies ta mi pod ¾a člán ku 25 zmlu vy sú:
a) v Ra kú skej re pub li ke

pre zdra vot né, úra zo vé a dô chod ko vé po is te nie
Hlav ný zväz ra kú skych so ciál nych po is �ov ní,
pre pod po ru v ne za mest na nos ti
Kra jin ské pra co vi sko Slu žieb trhu prá ce v Dol nom
Ra kú sku,

b) v Slo ven skej re pub li ke
pre ne mo cen ské po is te nie a dô chod ko vé za bez pe če -
nie
So ciál na po is �ov ňa,
pre zdra vot né po is te nie
Vše obec ná zdra vot ná po is �ov ňa ale bo in šti tú cia,
kto rú ur čia slo ven ské práv ne pred pi sy,
pre dáv ky v ne za mest na nos ti
Ná rod ný úrad prá ce.

Článok 3

Úlohy kontaktných miest

(1) Kon takt né mies ta pl nia úlo hy usta no ve né v tej to
do ho de. Kon takt né mies ta môžu pri vy ko ná va ní zmlu -
vy nad vä zo va� kon tak ty na vzá jom, ako aj so zú čast ne -
ný mi oso ba mi ale bo ich spl no moc nen ca mi. Kon takt né
mies ta si pri vy ko ná va ní zmlu vy vzá jom ne po má ha jú.

(2) Kon takt né mies ta do hod nú for mu lá re pot reb né
na vy ko ná va nie tej to do ho dy.

DRUHÁ  ČASŤ

USTANOVENIA O UPLATŇOVANÍ
PRÁVNYCH PREDPISOV

Článok 4

Vysielanie zamestnancov,
vo¾ba právnych predpisov vysielajúceho štátu

(1) V prí pa doch uve de ných v člán ku 7 a 8 zmlu vy no -

si te¾ zmluv né ho štá tu, kto ré ho práv ne pred pi sy sa
uplat ňu jú, na zá kla de žia dos ti vy sta ví po tvr de nie o tom, 
že na za mest nan ca sa vo vz�a hu k da né mu za mest na niu 
vz�a hu jú práv ne pred pi sy vy sie la jú ce ho štá tu.

(2) Po tvr de nia pod ¾a od se ku 1 vy sta ví,
a) ak sa uplat ňu jú ra kú ske práv ne pred pi sy,

prí sluš ná zdra vot ná po is �ov ňa,
b) ak sa uplat ňu jú slo ven ské práv ne pred pi sy,

So ciál na po is �ov ňa. 

TRETIA  ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

P R V Á  K A P I T O L A

CHOROBA A MATERSTVO

Článok 5

Sčítavanie poistných dôb

(1) Na úče ly člán ku 10 zmlu vy opráv ne ná oso ba
pred lo ží no si te ¾o vi jed né ho zmluv né ho štá tu po tvr de -
nie o do bách po is te nia, kto ré zís ka la pod ¾a práv nych
pred pi sov dru hé ho zmluv né ho štá tu. Na žia dos� opráv -
ne nej oso by toto po tvr de nie vydá
a) v Ra kú skej re pub li ke

prí sluš ná zdra vot ná po is �ov ňa,
b) v Slo ven skej re pub li ke

pre ne mo cen ské po is te nie
So ciál na po is �ov ňa,
pre zdra vot né po is te nie
Vše obec ná zdra vot ná po is �ov ňa ale bo in šti tú cia,
kto rú ur čia slo ven ské práv ne pred pi sy.

(2) Ak opráv ne ná oso ba po tvr de nie ne pred lo ží, prí -
sluš ný no si te¾ môže po žia da� no si te ¾a dru hé ho zmluv -
né ho štá tu uve de né ho v od se ku 1 o vy sta ve nie a za sla -
nie po tvr de nia.

Článok 6

Poskytovanie vecných dávok

(1) Na úče ly člán ku 11 zmlu vy opráv ne ná oso ba na
pre u ká za nie ná ro ku pred lo ží no si te ¾o vi uve de né mu
v člán ku 12 zmlu vy po tvr de nie prí sluš né ho no si te ¾a.
Ak opráv ne ná oso ba po tvr de nie ne pred lo ží, prí sluš ný
no si te¾ na zá kla de žia dos ti no si te ¾a uve de né ho v člán -
ku 12 zmlu vy ta ké to po tvr de nie vy sta ví do da toč ne.

(2) No si te¾ uve de ný v člán ku 12 zmlu vy vy ko ná kon -
tro lu cho ré ho tak, ako by išlo o jeho vlast né ho po is ten -
ca. Prí sluš ný no si te¾ má by� in for mo va ný o vý sled ku
kon tro ly, ako aj o dni pri ja tia do ne moc ni ce, o pred po -
kla da nej dĺž ke hos pi ta li zá cie a o dni pre pus te nia.

(3) Vec né dáv ky pod ¾a člán ku 11 ods. 2 zmlu vy, ak sa 
pos ky tu jú pod ¾a práv nych pred pi sov no si te ¾a uve de né -
ho v člán ku 12 zmlu vy, sú:
  1. pro té zy, or to pe dic ké prí stro je a pod por né prí stro je
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vrá ta ne or to pe dic kých kor ze tov po tiah nu tých tka ni -
nou, ïa lej do pln ko vé diel ce, prí slu šen stvo a ná stro -
je,

  2. or to pe dic ká obuv zho to ve ná na mie ru, prí pad ne
k nej pat ria ca nor mál na ne or to pe dic ká to pán ka,

  3. če ¾ust né a tvá ro vé ná hra dy, pa roch ne,
  4. mo de lo vé od tlač ky roz lič ných čas tí tela, po mo cou

kto rých sa pri spô so bu jú po môc ky uve de né v bo -
doch 1 až 3,

  5. očné pro té zy, kon takt né šo šov ky, zväč šo va cie oku -
lia re, ïa le ko h¾a do vé oku lia re,

  6. na čú va cie prí stro je,
  7. zub né pro té zy (fix né a sní ma te¾ né), uzat vá ra cie pro -

té zy úst nej du ti ny,
  8. vo zí ky na pre pra vu cho rých, in va lid né vo zí ky, ako aj

iné me cha nic ké po hy bo vé pros tried ky,
  9. ná hra da a op ra va pred me tov uve de ných v bo doch 1

až 8,
10. vo dia ce psy pre ne vi dia cich,
11. zdra vot ná sta rost li vos� pos ky to va ná v ozdra vov -

niach a zo ta vov niach a lie čeb ných ús ta voch ale bo
v kú pe ¾och,

12. funk čná re ha bi li tá cia ale bo re ha bi li tá cia na vý kon
za mest na nia,

13. všet ky ostat né zdra vot níc ke po môc ky, po moc né
pros tried ky a po dob né pred me ty, kto rých ob sta rá -
va cia cena pre vy šu je 250 eur ale bo pro ti hod no tu
v ná rod nej mene.

(4) Ak sa pos ky tli dáv ky pod ¾a od se ku 3 z dô vo du ne -
vy hnut nej na lie ha vos ti, má to no si te¾ uve de ný v člán -
ku 12 zmlu vy ne od klad ne ozná mi� prí sluš né mu no si -
te ¾o vi.

Článok 7

Úhrada vecných dávok pri nedodržaní
ustanoveného postupu

Prí sluš ný no si te¾ uhra dí vznik nu té ná kla dy na žia -
dos� opráv ne nej oso by pod ¾a sa dzieb plat ných pre no -
si te ¾a uve de né ho v člán ku 12 zmlu vy, ak sa ne mo hol
do dr ža� usta no ve ný pos tup pod ¾a člán ku 6 ods. 1. No -
si te¾ uve de ný v člán ku 12 zmlu vy pos kyt ne prí sluš né -
mu no si te ¾o vi na jeho žia dos� pot reb né in for má cie.

Článok 8

Poskytovanie peňažných dávok

Pe ňaž né dáv ky vy plá ca prí sluš ný no si te¾ pria mo
opráv ne nej oso be; člá nok 6 ods. 2 pla tí ob dob ne.

D R U H Á  K A P I T O L A

PRACOVNÉ ÚRAZY A CHOROBY Z POVOLANIA

Článok 9

Pri pos ky to va ní vec ných dá vok pod ¾a člán ku 16
zmlu vy sa ob dob ne po u ži jú člán ky 6 a 7.

Článok 10

Poskytovanie peňažných dávok

Prí sluš ní no si te lia vy plá ca jú dô chod ky a iné pe ňaž né 
dáv ky pria mo opráv ne ným oso bám.

Článok 11

Štatistiky

Prí sluš ní no si te lia za sie la jú prí sluš né mu kon takt né -
mu mies tu raz roč ne šta tis ti ku o dô chod koch vy pla te -
ných na úze mie dru hé ho zmluv né ho štá tu pod ¾a člán -
ku 10. Tie to šta tis ti ky si kon takt né mies ta vy me nia.

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

STAROBA, INVALIDITA A SMRŤ
(DÔCHODKY)

Článok 12

Spracovanie žiadostí o dávku

(1) Prí sluš ní no si te lia sa vzá jom ne bez od klad ne in -
for mu jú o žia dos ti o dáv ku, na kto rú sa vz�a hu je tre tia
ka pi to la tre tej čas ti a usta no ve nie člán ku 28 ods. 2
zmlu vy.

(2) Prí sluš ní no si te lia sa ïa lej vzá jom ne in for mu jú aj 
o ostat ných sku toč nos tiach roz ho du jú cich na pri zna -
nie ná ro ku na dáv ku; v prí pa de pot re by pri lo žia le kár -
ske po sud ky.

(3) Prí sluš ní no si te lia sa vzá jom ne in for mu jú o roz -
hod nu tiach o pri zna ní ná ro ku na dáv ku.

Článok 13

Vyplácanie dávok

Prí sluš ní no si te lia vy plá ca jú dô chod ky a iné pe ňaž né 
dáv ky pria mo opráv ne ným oso bám.

Článok 14

Štatistiky

Na dô chod ky sa ob dob ne vz�a hu je člá nok 11.

Š T V R T Á  K A P I T O L A

NEZAMESTNANOSŤ

Článok 15

Poskytovanie dávok

V prí pa doch uve de ných v člán koch 22 a 23 zmlu vy
pred lo ží opráv ne ná oso ba prí sluš né mu no si te ¾o vi jed -
né ho zmluv né ho štá tu po tvr de nie od prí sluš né ho no si -
te ¾a dru hé ho zmluv né ho štá tu, v kto rom sú uve de né
doby po is te nia zís ka né pod ¾a práv nych pred pi sov dru -
hé ho zmluv né ho štá tu a doby po be ra nia pod po ry v ne -
za mest na nos ti vy pla te nej dru hým zmluv ným štá tom.
Ak opráv ne ná oso ba po tvr de nie ne pred lo ží, kon takt né
mies to jed né ho zmluv né ho štá tu môže po žia da� o vy -
sta ve nie a za sla nie ta ké ho to po tvr de nia kon takt né
mies to dru hé ho zmluv né ho štá tu.
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ŠTVRTÁ  ČASŤ

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 16

Náhrada nákladov

(1) V prí pa doch uve de ných v člán koch 13 a 16 zmlu -
vy sa ná rok na ná hra du ná kla dov vec ných dá vok
uplat ňu je po ukon če ní pl ne nia ale bo kaž dý ka len dár ny 
štvr� rok pros tred níc tvom kon takt ných miest; ná hra da
sa vy ko ná v le ho te dvoch me sia cov od pri ja tia žia dos ti.

(2) Ná hra da ná kla dov za le kár ske vy šet re nia uve de -

né v člán ku 24 ods. 6 zmlu vy sa re fun du je po pred lo že -
ní vy úč to va nia.

P IATA  ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Nadobudnutie platnosti

Táto do ho da na do bud ne plat nos� sú čas ne so zmlu -
vou a bude plat ná po čas plat nos ti zmlu vy.

Dané v Bra ti sla ve 21. de cem bra 2001 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 obe zne nia majú rov na kú plat nos�.

Za príslušné úrady
Slovenskej republiky:

Peter Magvaši v. r.

Za príslušné úrady
Rakúskej republiky:

Herbert Haupt v. r.
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