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92
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 10. decembra 2012
bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými tátmi americkými o sociálnom
zabezpeèení.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením è. 521 z 20. marca 2013 a rozhodla
o tom, e ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má pod¾a èl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednos pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 25. apríla 2013.
Zmluva nadobudne platnos 1. mája 2014 v súlade s èlánkom 21 ods. 2.
Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky zároveò oznamuje, e 10. decembra
2012 bola v Bratislave podpísaná Vykonávacia dohoda na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými tátmi americkými o sociálnom zabezpeèení.
Vykonávacia dohoda nadobudne platnos 1. mája 2014 v súlade s èlánkom 8.
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K oznámeniu è. 92/2014 Z. z.

ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Spojenými tátmi americkými
o sociálnom zabezpeèení
Slovenská republika a Spojené táty americké (ïalej
len zmluvné táty)

týkajúce sa zárobkovej èinnosti, finanèného stavu
alebo ekonomického stavu.

v záujme úpravy vzahov medzi zmluvnými tátmi
v oblasti sociálneho zabezpeèenia dohodli sa takto:

2. Ostatné pojmy nedefinované v tomto èlánku majú
význam, ktorý im prináleí pod¾a pouívaných právnych predpisov.

PRVÁ ÈAS
VEOBECNÉ USTANOVENIA
Èlánok 1
Definície
1. Na úèely tejto zmluvy pojem:
a) Spojené táty znamená Spojené táty americké;
b) obèan znamená, vo vzahu k Slovenskej republike,
tátny obèan Slovenskej republiky a vo vzahu
k Spojeným tátom, obèan Spojených tátov, ako je
definovaný v oddiele 101 zákona o imigrácii a obèianstve v znení neskorích predpisov;
c) právne predpisy znamená zákony a predpisy uvedené v èlánku 2 tejto zmluvy;
d) prísluný orgán znamená vo vzahu k Slovenskej
republike, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vo vzahu k Spojeným
tátom, komisár pre sociálne zabezpeèenie;
e) intitúcia znamená vo vzahu k Slovenskej republike, intitúcia zodpovedná za vykonávanie právnych predpisov uvedených v èlánku 2 tejto zmluvy
a vo vzahu k Spojeným tátom, Správa sociálneho
zabezpeèenia;
f) obdobie poistenia znamená obdobie platenia príspevkov alebo obdobie príjmu zo zamestnania alebo
zo samostatnej zárobkovej èinnosti, tak ako obdobie
poistenia definujú alebo uznávajú právne predpisy,
pod¾a ktorých bolo toto obdobie získané alebo akéko¾vek iné obdobie, pokia¾ ho tieto právne predpisy
uznávajú ako rovnocenné obdobie poistenia;
g) dávka znamená dávka ustanovená právnymi predpismi uvedenými v èlánku 2 tejto zmluvy a
h) osobné údaje znamená informácie o totonosti
konkrétnej osoby, ako aj informácie, na základe ktorých je moné zisti alebo kontrolova totonos urèitej osoby. Patria sem okrem iného aj tieto informácie: identifikaèné údaje, tátne obèianstvo, stav bez
tátnej príslunosti alebo uteèenecký status, druh
dávky, vetky informácie o nároku na dávku, kontaktné informácie, lekárska dokumentácia alebo laické informácie pouívané na zistenie zdravotného
stavu, informácie o osobnom stave, o rodinných prísluníkoch alebo osobných vzahoch a informácie

Èlánok 2
Vecný rozsah
1. Táto zmluva sa vzahuje na tieto právne predpisy:
a) vo vzahu k Spojeným tátom sú to zákony upravujúce Federálny program starobných, pozostalostných a invalidných dôchodkov:
i) Hlava II Zákona o sociálnom zabezpeèení a predpisy, ktoré k nej prislúchajú okrem oddielov 226,
226A a 228 tejto hlavy a predpisov prislúchajúcich k týmto oddielom a
ii) Kapitola 2 a 21 Daòového zákonníka z roku 1986
a predpisy prislúchajúce k týmto kapitolám;
b) vo vzahu k Slovenskej republike je to:
i) zákon o sociálnom poistení v èasti týkajúcej sa
dôchodkových dávok (starobného dôchodku,
predèasného starobného dôchodku, invalidného
dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku),
ii) iba vo vzahu k druhej èasti tejto zmluvy zákon
o sociálnom poistení v èasti týkajúcej sa úèasti na
sociálnom poistení.
2. Ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, pri vykonávaní právnych predpisov uvedených v odseku 1 tohto èlánku sa neprihliada k zmluvám alebo iným medzinárodným dohodám alebo nadnárodnej úprave
týkajúcej sa sociálneho zabezpeèenia, ktoré boli uzavreté medzi zmluvnými tátmi a tretím tátom, ani k zákonom a predpisom prijatým a uverejneným na úèely
ich vykonávania.
3. iadne ustanovenia tejto zmluvy nemajú vplyv na
záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce zo zmlúv
o sociálnom zabezpeèení s tretími tátmi a ani z inej
nadnárodnej právnej úpravy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
4. S výnimkou skutoènosti uvedených v nasledujúcej vete sa táto zmluva vzahuje tie na právne predpisy, ktoré menia, alebo dopåòajú právne predpisy uvedené v odseku 1. Táto zmluva sa vzahuje aj na budúce
právne predpisy zmluvného tátu, ktorý urèí nové kategórie príjemcov dávok alebo nové dávky pod¾a právnych predpisov tohto zmluvného tátu, pokia¾ príslu-
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ný orgán tohto zmluvného tátu písomne do troch
mesiacov odo dòa úradného uverejnenia nových právnych predpisov neoznámi druhému zmluvnému tátu,
e o takomto rozírení zmluvy neuvauje.
Èlánok 3
Osobný rozsah
Táto zmluva sa vzahuje na:
a) osoby, ktoré podliehajú alebo podliehali právnym
predpisom jedného alebo oboch zmluvných tátov
a na
b) vetky ostatné osoby, ktoré odvodzujú svoje práva
od takýchto osôb pod¾a prísluných právnych predpisov jedného, alebo oboch zmluvných tátov.
Èlánok 4
Rovnos zaobchádzania a vývoz dávok
1. Osoby uvedené v èlánku 3 tejto zmluvy, ktoré majú bydlisko na území druhého zmluvného tátu, majú
rovnaké postavenie, ako tátni obèania druhého
zmluvného tátu pri uplatòovaní právnych predpisov
druhého zmluvného tátu, pokia¾ ide o nárok na dávky,
alebo nárok na ich výplatu.
2. Ak táto zmluva neustanovuje inak, akéko¾vek
ustanovenia právnych predpisov zmluvného tátu,
ktoré obmedzujú nárok na výplatu dávok výluène z dôvodu, e osoba má bydlisko alebo pobyt mimo územia
zmluvného tátu sa nevzahuje na osobu, ktorá má
bydlisko na území druhého zmluvného tátu.
DRUHÁ ÈAS
USTANOVENIA O UPLATÒOVANÍ
PRÁVNYCH PREDPISOV
Èlánok 5
Ustanovenia o poistení
1. Ak v tomto èlánku nie je ustanovené inak, osoba
zamestnaná na území jedného zmluvného tátu z dôvodu tohto zamestnania podlieha len právnym predpisom tohto zmluvného tátu.
2. Ak osobu, ktorá bene pracuje pre zamestnávate¾a na území jedného zmluvného tátu, tento zamestnávate¾ vyle na prechodné obdobie na územie druhého
zmluvného tátu, táto osoba podlieha iba právnym
predpisom prvého zmluvného tátu, tak akoby bola zamestnaná na území prvého zmluvného tátu za predpokladu, e obdobie zamestnania na území druhého
zmluvného tátu nepresiahne pä rokov. Na úèely
uplatòovania tohto odseku v prípade zamestnanca,
ktorého zamestnávate¾ vyle z územia Spojených tátov do Slovenskej republiky, tento zamestnávate¾ a sesterská spoloènos tohto zamestnávate¾a (pod¾a definície v zákonoch Spojených tátov) sa povaujú za jeden
subjekt za predpokladu, e v prípade neexistencie tejto
zmluvy by sa na toto zamestnanie vzahovali právne
predpisy Spojených tátov.
3. Odsek 2 tohto èlánku platí aj pre osoby, ktoré ich
zamestnávate¾ vyle z územia zmluvného tátu na úze-
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mie tretieho tátu, a ktoré sú povinne poistené pod¾a
právnych predpisov tohto zmluvného tátu poèas zamestnania na území tretieho tátu, ak následne ich zamestnávate¾ vyle z územia tohto tretieho tátu na územie druhého zmluvného tátu.
4. Osoba, ktorá obvykle vykonáva samostatnú zárobkovú èinnos na území jedného zmluvného tátu
a ktorá doèasne presunie svoju samostatnú zárobkovú
èinnos na územie druhého zmluvného tátu, podlieha
právnym predpisom len prvého zmluvného tátu, pokia¾ predpokladaná doba samostatnej zárobkovej èinnosti na území druhého zmluvného tátu nepresihne
pä rokov.
5.
a) Osoba zamestnaná ako dôstojník alebo èlen posádky na lodi plávajúcej pod vlajkou niektorého zmluvného tátu, ktorá by mala by poistená pod¾a právnych predpisov oboch zmluvných tátov, podlieha
právnym predpisom iba toho zmluvného tátu, pod
ktorého vlajkou sa loï plaví. Na úèely predchádzajúcej vety, loï plávajúca pod vlajkou Spojených tátov
je definovaná ako americká loï pod¾a zákonov Spojených tátov.
b) Cestujúci personál leteckých dopravcov vykonávajúci prácu na území oboch zmluvných tátov, ktorý
by bol poistený pod¾a právnych predpisov oboch
zmluvných tátov, s oh¾adom na danú prácu podlieha iba právnym predpisom toho zmluvného tátu,
na území ktorého má spoloènos svoje sídlo. Avak,
ak takíto zamestnanci majú bydlisko na území druhého zmluvného tátu, podliehajú právnym predpisom iba tohto tátu.
6.
a) Touto zmluvou nie sú dotknuté ustanovenia Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961, ani Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963.
b) tátni obèania jedného zmluvného tátu, ktorých
zamestnáva vláda jedného zmluvného tátu na území druhého zmluvného tátu a ktorí nie sú vyòatí
dohovorom uvedeným v písmene (a) z pôsobnosti
druhého zmluvného tátu, podliehajú právnym
predpisom iba prvého zmluvného tátu. Na úèely
tohto odseku zahròuje zamestnanie pre vládu Spojených tátov aj zamestnanie jej prostredníctvom.
7. Prísluné orgány oboch zmluvných tátov sa môu dohodnú na udelení výnimiek z ustanovení tohto
èlánku pre urèité osoby alebo kategórie osôb za predpokladu, e vetky dotknuté osoby podliehajú právnym predpisom jedného zo zmluvných tátov.
TRETIA ÈAS
USTANOVENIA O DÁVKACH
Èlánok 6
Dávky pod¾a právnych predpisov
Spojených tátov
Pre Spojené táty platia nasledujúce ustanovenia:
1. Ak osoba bola poistená minimálne es tvrrokov
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pod¾a právnych predpisov Spojených tátov, ale nezískala dostatoène dlhé obdobie poistenia na vznik nároku na dávky pod¾a právnych predpisov Spojených tátov, intitúcia Spojených tátov zoh¾adní, na úèely
urèenia nároku na dávky pod¾a tohto èlánku, obdobia
poistenia, ktoré vznikli pod¾a právnych predpisov Slovenskej republiky, a ak sa neprekrývajú s obdobiami
poistenia získanými v Spojených tátoch.
2. Pri urèovaní nároku na dávky pod¾a odseku 1 tohto èlánku pripoèíta intitúcia Spojených tátov jeden
tvrrok za kadých 90 dní poistného obdobia potvrdeného intitúciou Slovenskej republiky, avak za kalendárny tvrrok u zapoèítaný ako tvrrok poistenia
v Spojených tátoch nebude pripoèítaný iaden tvrrok poistenia. Celkový poèet tvrrokov poistenia zapoèítaných za jeden rok neprekroèí tyri. Intitúcia Spojených tátov neprihliada na obdobia poistenia, ktoré
nastali pred najskorím dátumom, za ktorý je moné
pripisova poistné obdobia pod¾a právnych predpisov.
Intitúcia Spojených tátov neprihliada na obdobia poistenia, za ktoré nebolo zaplatené poistné.
3. Ak vzniká nárok na dávku v Spojených tátoch
pod¾a ustanovení odseku 1 tohto èlánku, intitúcia
Spojených tátov vypoèíta pomernú výku bezprostredného poistného v súlade s právnymi predpismi
Spojených tátov, prièom bude vychádza z (a) priemerného zárobku osoby výluène pod¾a právnych predpisov Spojených tátov a (b) pomeru medzi obdobím
poistenia pod¾a právnych predpisov Spojených tátov
a celkovou dobou poistenia v priebehu ivota, ako je to
ustanovené pod¾a právnych predpisov Spojených tátov. Dávky splatné pod¾a právnych predpisov Spojených tátov sa vypoèítajú ako pomer zo základnej poistnej sumy.
4. Nárok na dávku zo Spojených tátov, ktorý vzniká
pod¾a odseku 1 tohto èlánku, zaniká získaním dostatoèného poètu období poistenia pod¾a právnych predpisov Spojených tátov potrebných pre urèenie nároku
na rovnakú alebo vyiu dávku bez potreby pouitia
odseku 1 tohto èlánku.
5. Intitúcia Spojených tátov vyplatí jednorazovú
dávku v prípade úmrtia pod¾a tejto zmluvy za predpokladu, e osoba, z ktorej poistenia vzniká nárok na dávky, zomrela po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy.
Èlánok 7
Dávky pod¾a právnych predpisov
Slovenskej republiky
Pre Slovenskú republiku platia nasledujúce ustanovenia:
1. Ak osoba nemá nárok na dávku preto, lebo nezískala potrebné obdobie poistenia pod¾a právnych predpisov Slovenskej republiky, intitúcia Slovenskej republiky prihliadne aj na obdobie poistenia získané
pod¾a právnych predpisov Spojených tátov za predpokladu, e sa tieto obdobia neprekrývajú.
2. Na úèely nároku na dávku pod¾a odseku 1 intitú-
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cia Slovenskej republiky zapoèíta za kadý tvrrok poistenia pod¾a právnych predpisov Spojených tátov 90
dní poistenia. Za tyri tvrroky poistenia v jednom kalendárnom roku intitúcia Slovenskej republiky zapoèíta plný poèet dní v kalendárnom roku.
3. Ak nie je moné urèi presne èas, v ktorom boli obdobia poistenia získané pod¾a právnych predpisov Spojených tátov v rámci jedného kalendárneho roku,
predpokladá sa, e sa tieto obdobia poistenia neprekrývajú s obdobiami poistenia pod¾a právnych predpisov
Slovenskej republiky. Tieto obdobia sa môu priradi
ku ktorémuko¾vek èasu tohto roku spôsobom, ktorý je
pre osobu najvýhodnejí.
4. Intitúcia Slovenskej republiky urèí sumu dávky
len s prihliadnutím na obdobie poistenia získané pod¾a
právnych predpisov Slovenskej republiky. To neplatí,
ak pod¾a právnych predpisov Slovenskej republiky
vznikne osobe nárok na dávku len s prihliadnutím na
obdobie poistenia získané pod¾a právnych predpisov
obidvoch zmluvných tátov, a vnútrotátne predpisy
neumoòujú urèi dávku len s prihliadnutím na obdobie poistenia získané pod¾a právnych prepisov Slovenskej republiky.
5. Dávka sa pod¾a odseku 4 druhá veta tohto èlánku
urèí nasledujúcim spôsobom:
a) intitúcia Slovenskej republiky najprv zistí, èi pod¾a
jej právnych predpisov spåòa osoba s prihliadnutím
na súèet období poistenia pod¾a právnych predpisov
oboch zmluvných tátov podmienky nároku na dávku,
b) ak vznikol nárok na dávku pod¾a písmena a) tohto
odseku, vypoèíta intitúcia v Slovenskej republike
najprv teoretickú sumu dávky, ktorá by jej patrila,
keby sa vetky obdobia poistenia získané pod¾a
právnych predpisov obidvoch zmluvných tátov
zoh¾adnili pod¾a právnych predpisov Slovenskej republiky,
c) na základe teoretickej sumy dávky vymeria intitúcia dávku v sume zodpovedajúcej pomeru medzi
skutoène získaným obdobím poistenia pod¾a právnych predpisov Slovenskej republiky a celkovým obdobím poistenia získaným pod¾a právnych predpisov obidvoch zmluvných tátov.
6. Ak obdobie poistenia získané pod¾a právnych
predpisov Slovenskej republiky nedosiahne 12 mesiacov, dávka sa v Slovenskej republike pod¾a zmluvy neposkytne. To neplatí, ak pod¾a právnych predpisov Slovenskej republiky vznikne nárok na dávku iba na
základe tohto obdobia poistenia. Obdobie poistenia
kratie ako es tvrrokov, získané pod¾a právnych
predpisov Spojených tátov zapoèíta intitúcia Slovenskej republiky na výpoèet sumy dávky, ktorá prislúcha
pod¾a právnych predpisov Slovenskej republiky,
7. Podmienkou nároku na invalidný dôchodok osoby, ktorej invalidita vznikla v èase nezaopatrenosti alebo poèas doktorandského túdia v dennej forme do dovàenia 26. roku veku, a ktorej nárok na invalidný
dôchodok vzniká aj bez obdobia poistenia, je bydlisko
na území Slovenskej republiky.
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TVRTÁ ÈAS
RÔZNE USTANOVENIA
Èlánok 8
Správne opatrenia
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alebo protizákonným prístupom, zmenou alebo zverejnením.
Èlánok 11
Ochrana poskytovaných údajov
o zamestnávate¾ovi

Prísluné orgány oboch zmluvných tátov:
a) uzatvoria vykonávaciu dohodu a prijmú vetky
správne opatrenia potrebné na vykonávanie tejto
zmluvy;
b) si poskytujú informácie o opatreniach prijatých na
uplatòovanie tejto zmluvy;
c) si bezodkladne poskytujú informácie o akýchko¾vek
zmenách vetkých právnych predpisov, ktoré by
mohli ma vplyv na vykonávanie tejto zmluvy.

Ak to nevyadujú vnútrotátne právne predpisy
zmluvného tátu, informácie zamestnávate¾ov prenáané medzi zmluvnými tátmi pod¾a tejto zmluvy sa pouívajú na úèely vykonávania tejto zmluvy a právnych
predpisov uvedených v èlánku 2 tejto zmluvy. Toto pouívanie sa riadi ustanoveniami tejto zmluvy a vnútrotátnymi právnymi predpismi na ochranu a utajovanie
informácií zamestnávate¾ov prijímajúceho zmluvného
tátu.

Èlánok 9

Èlánok 12

Vzájomná pomoc

Oslobodenie od poplatkov a dokumenty

Prísluné orgány a intitúcie zmluvných tátov,
v rámci svojej pôsobnosti, si pomáhajú pri vykonávaní
tejto zmluvy. Takáto pomoc sa poskytuje bezplatne
s výnimkami, na ktorých sa dohodnú vo vykonávacej
dohode.

1. Ak právne predpisy zmluvného tátu ustanovujú,
e urèitý dokument predkladaný príslunému orgánu
alebo intitúcii jedného zmluvného tátu je èiastoène
alebo úplne oslobodený od poplatkov, vrátane konzulárnych a správnych poplatkov, tak toto oslobodenie sa
vzahuje aj na obdobné dokumenty predkladané príslunému orgánu alebo intitúcii druhého zmluvného
tátu pri vykonávaní tejto zmluvy.

Èlánok 10
Ochrana poskytovaných osobných údajov
1. Ak vnútrotátne právne predpisy zmluvných tátov neustanovujú inak, osobné údaje zasielané pod¾a
tejto zmluvy medzi oboma zmluvnými tátmi sa vyuívajú na úèely vykonávania tejto zmluvy a právnych
predpisov uvedených v èlánku 2 tejto zmluvy. Vnútrotátne právne predpisy o ochrane osobných údajov prijímajúceho zmluvného tátu a ustanovenia tejto zmluvy sa vzahujú na takéto vyuívanie údajov.
2. Prísluné orgány zmluvných tátov sa navzájom
informujú o vetkých zmenách vnútrotátnych právnych predpisov týkajúcich sa ochrany súkromia a utajovania osobných údajov, ktoré ovplyvòujú prenos
osobných údajov.
3. Akýko¾vek subjekt môe iada, a prísluný orgán
alebo intitúcia poadujúca alebo prenáajúca osobné
údaje musí tomuto subjektu na poiadanie poskytnú,
informácie o obsahu, prijímajúcej intitúcii, dåke vyuívania jeho osobných údajov, úèele a zákonnom podklade pre ktorý sú tieto údaje vyuívané alebo poadované.
4. Intitúcie prijmú vetky potrebné opatrenia na zaruèenie presnosti prenáaných osobných údajov a obmedzenie ich rozsahu na splnenie iadosti prijímajúcej
intitúcie. V súlade s príslunými vnútrotátnymi
právnymi predpismi intitúcie opravia alebo vymaú
nesprávne osobné údaje, ako aj údaje nepotrebné na
splnenie poiadavky intitúcie a okamite informujú
intitúciu druhého zmluvného tátu o tejto oprave. Nemá to vplyv na právo subjektu poadova takéto opravy
priamo od intitúcií.
5. Poskytujúce aj prijímajúce intitúcie sú povinné
úèinne ochraòova osobné údaje pred nepovoleným

2. Dokumenty a potvrdenia predkladané na úèely
tejto zmluvy nepodliehajú overovaniu diplomatickými
alebo konzulárnymi úradmi.
3. Kópie dokumentov, ktorých pravos a presnos
potvrdí intitúcia jedného zmluvného tátu povauje
intitúcia druhého zmluvného tátu za pravé a presné
kópie bez ïalieho overovania. Intitúcie oboch zmluvných tátov majú právo posúdi hodnotu dôkazov
predkladaných z jednotlivých zdrojov.
Èlánok 13
Komunikácia a jazyk
1. Prísluné orgány a intitúcie zmluvných tátov
môu priamo komunikova navzájom medzi sebou aj
s akouko¾vek osobou bez oh¾adu na bydlisko, ak je to
potrebné na vykonávanie tejto zmluvy.
2. iados alebo dokument nemôe prísluný orgán
alebo intitúcia jedného zmluvného tátu odmietnu
iba z dôvodu, e sú napísané v tátnom jazyku druhého
zmluvného tátu.
Èlánok 14
iadosti
1. Písomná iados o dávky podaná v intitúcii jedného zmluvného tátu sa povauje za iados podanú
pod¾a právnych predpisov druhého zmluvného tátu
a chráni práva iadate¾ov pod¾a právnych predpisov
druhého zmluvného tátu, ak iadate¾:
a) iada, aby v èase podania, bola jeho iados povaovaná za iados podanú pod¾a právnych predpisov
druhého zmluvného tátu, alebo
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b) aj keï o to neiada v èase podania iadosti poskytne
informácie svedèiace o jeho obdobiach poistenia získaných pod¾a právnych predpisov druhého zmluvného tátu.
2. iadate¾ pod¾a právnych predpisov jedného
zmluvného tátu môe poiada, aby jeho iados nebola povaovaná za iados pod¾a právnych predpisov
druhého zmluvného tátu.
3. Ustanovenia tretej èasti sa vzahujú iba na dávky,
o ktoré sa poiada v deò nadobudnutia platnosti alebo
po dni nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
Èlánok 15
Opravné prostriedky a lehoty
1. Písomné opravné prostriedky proti rozhodnutiu
intitúcie jedného zmluvného tátu je moné poda aj
intitúcii druhého zmluvného tátu. O opravnom prostriedku sa rozhoduje pod¾a postupov a právnych
predpisov zmluvného tátu, proti ktorého rozhodnutiu
sa podáva opravný prostriedok.
2. Akáko¾vek iados, oznámenie alebo písomný
opravný prostriedok podaný pod¾a právnych predpisov
jedného zmluvného tátu musí by podaný intitúcii
tohto zmluvného tátu v urèenej lehote. Ak je podanie
predloené v druhom zmluvnom táte pri dodraní urèenej lehoty, povauje sa za vèas podané.
Èlánok 16
Zasielanie iadostí, oznámení
a opravných prostriedkov
Intitúcia prijímajúca iados, oznámenie alebo
opravný prostriedok, v prípadoch uvedených v èlánku 14 alebo 15 tejto zmluvy, uvedie dátum prijatia dokumentu a ihneï ho zale intitúcii druhého zmluvného tátu.
Èlánok 17
Mena
1. Platby pod¾a tejto zmluvy sa vyplácajú v mene
zmluvného tátu, ktorý platbu vykonáva.
2. V prípade prijatia ustanovení obmedzujúcich výmenu alebo vývoz meny jedným zo zmluvných tátov
prijmú zmluvné táty okamité opatrenia potrebné na
zabezpeèenie prevodu súm dlných zmluvnými tátmi
pod¾a tejto zmluvy.
Èlánok 18
Rieenie sporov
Akéko¾vek spory týkajúce sa výkladu alebo uplatòovania tejto zmluvy sa rieia dohodou medzi príslunými orgánmi.
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Èlánok 19
Dodatoèné dohody
Túto zmluvu je moné v budúcnosti meni a dopåòa
po nadobudnutí platnosti ïalími dohodami, ktoré sú
neoddelite¾nou súèasou tejto zmluvy.
PIATA ÈAS
PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
Èlánok 20
Prechodné ustanovenia
1. Táto zmluva nezakladá nárok na výplatu dávky za
obdobia pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy.
2. Pri rozhodovaní o nároku na dávky pod¾a tejto
zmluvy sa prihliada aj na obdobia poistenia pod¾a
právnych predpisov oboch zmluvných tátov, ako aj na
iné udalosti, ktoré nastali pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy.
3. Pri uplatòovaní èlánku 5 ods. 2 alebo ods. 4, ak sú
osoby vyslané vykonáva zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú èinnos na územie druhého zmluvného
tátu pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy, sa
predpokladá, e obdobie zamestnania a samostatnej
zárobkovej èinnosti uvedené v tomto odseku zaène plynú odo dòa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
4. Rozhodnutia o nároku na dávky, prijaté pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy nemajú vplyv na
nároky vznikajúce pod¾a tejto zmluvy.
5. Uplatòovanie tejto zmluvy nespôsobí zníenie sumy dávky, na ktorú vznikol nárok pred nadobudnutím
jej platnosti.
Èlánok 21
Nadobudnutie platnosti
1. Táto zmluva podlieha schváleniu pod¾a postupov
alebo vnútrotátnych právnych predpisov kadého
zmluvného tátu.
2. Táto zmluva nadobudne platnos prvého dòa tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si zmluvné táty vzájomne písomne oznámili, e boli splnené vetky nevyhnutné ústavné
a zákonné podmienky pre nadobudnutie platnosti tejto
zmluvy.
3. iadne ustanovenie tejto zmluvy neovplyvní výplatu dávok sociálneho zabezpeèenia, ktoré boli priznané pod¾a Dohody medzi vládou Èeskoslovenskej socialistickej republiky a vládou Spojených tátov
amerických o reciproènom poukazovaní dôchodkov
z 20. júna 1968 a z 12. júla 1968.
Èlánok 22
Platnos zmluvy a jej ukonèenie
1. Táto zmluva sa uzaviera na èas neurèitý.
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2. Táto zmluva môe by vypovedaná kadým zmluvným tátom doruèením písomného oznámenia o jej vypovedaní druhému zmluvnému tátu. V prípade vypovede zostane zmluva v platnosti a do doby uplynutia
jedného kalendárneho roka nasledujúceho po roku,
v ktorom bolo druhému zmluvnému tátu doruèené písomné oznámenie o tomto vypovedaní.
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tejto zmluvy zostanú zachované. Zmluvné táty príjmu
opatrenia o nárokoch poèas ich získavania.
NA DÔKAZ TOHO podpisujúce osoby, ktoré boli na to
oprávnené podpísali túto zmluvu.

3. Ak bude táto zmluva vypovedaná, práva týkajúce
sa nároku na dávky alebo výplatu dávok získané pod¾a

Dané v Bratislave dòa 10. decembra 2012 v dvoch
pôvodných vyhotoveniach kadé v slovenskom jazyku
a anglickom jazyku, prièom obidve znenia majú rovnakú platnos.

Za Slovenskú republiku:

Za Spojené táty americké:

Ján Richter v. r.

Theodore Sedgwick v. r.
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VYKONÁVACIA DOHODA
na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými tátmi americkými
o sociálnom zabezpeèení
Prísluný orgán Slovenskej republiky a prísluný orgán Spojených tátov amerických,
pod¾a èlánku 8 (a) Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými tátmi americkými o sociálnom zabezpeèení uzavretej dòa 10. decembra 2012, ïalej len
(zmluva), sa dohodli takto:

4. Intitúcia zmluvného tátu, ktorá vystaví potvrdenie uvedené v odseku 1 tohto èlánku, zale kópiu potvrdenia alebo dohodnuté informácie uvedené v potvrdení intitúcii druhého zmluvného tátu pod¾a potrieb
intitúcie tohto druhého zmluvného tátu.
TRETIA KAPITOLA

PRVÁ KAPITOLA

USTANOVENIA O DÁVKACH

VEOBECNÉ USTANOVENIA

Èlánok 4

Èlánok 1

1. iadosti o dávky pod¾a zmluvy sa predkladajú na
formulároch dohodnutých medzi intitúciami oboch
zmluvných tátov.

Výrazy pouité v tejto vykonávacej dohode, majú ten
istý význam ako v zmluve.
Èlánok 2
1. Intitúcie uvedené v èlánku 1 ods. 1 písm. e) zmluvy sú:
(a) za Slovenskú republiku Sociálna poisovòa
(b) za Spojené táty americké Správa sociálneho zabezpeèenia
2. Intitúcie sa dohodnú na spoloèných postupoch
a formulároch potrebných na vykonávanie zmluvy
a tejto vykonávacej dohody.
DRUHÁ KAPITOLA
USTANOVENIA O POISTENÍ
Èlánok 3
1. Ak sa uplatòujú právne predpisy jedného zmluvného tátu v súlade s akýmiko¾vek ustanoveniami
èlánku 5 zmluvy, intitúcia tohto zmluvného tátu vystaví na iados zamestnávate¾a, zamestnanca alebo
samostatne zárobkovo èinnej osoby potvrdenie, v ktorom bude uvedené, e zamestnávate¾/zamestnanec
alebo samostatne zárobkovo èinná osoba podlieha
týmto právnym predpisom a uvedie obdobie platnosti
tohto potvrdenia. Toto je potvrdením toho, e zamestnávate¾, zamestnanec alebo samostatne zárobkovo
èinná osoba je oslobodená od povinnosti platenia poistného pod¾a právnych predpisov druhého zmluvného
tátu.
2. Potvrdenie uvedené v odseku 1 tohto èlánku vystaví
a) v Slovenskej republike Sociálna poisovòa, poboèka
b) v Spojených tátoch amerických Správa sociálneho
zabezpeèenia
3. Výnimky pod¾a èlánku 5 ods. 7 zmluvy ude¾uje.
V Slovenskej republike  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a
V Spojených tátoch amerických Správa sociálneho zabezpeèenia..

2. Intitúcia jedného zmluvného tátu, u ktorej bola
iados o dávky skorie podaná v súlade s èlánkom 14
zmluvy, poskytne intitúcii druhého zmluvného tátu
vetky dokumenty a ostatné informácie, ktorými disponuje a ktoré sa môu vyadova na úèely vybavenia
tejto iadosti a urèenia nároku.
3. Intitúcia zmluvného tátu, ktorej sa doruèí iados, ktorá bola pôvodne podaná v intitúcii druhého
zmluvného tátu, bezodkladne poskytne intitúcii druhého zmluvného tátu dokumenty a ostatné dostupné
informácie, ktorými disponuje a ktoré môu by vyadované na úèely vybavenia iadosti a urèenia nároku.
4. Intitúcia zmluvného tátu, u ktorej bola iados
o dávky podaná, overí informácie týkajúce sa iadate¾a
a jeho/jej rodinných prísluníkov a pozostalých. Intitúcie oboch zmluvných tátov sa dohodnú na rozsahu
informácií, ktoré sa budú overova.
5. Intitúcie zmluvných tátov vyplácajú dávky pod¾a zmluvy priamo oprávneným osobám.
TVRTÁ KAPITOLA
RÔZNE USTANOVENIA
Èlánok 5
1. V súlade s postupmi dohodnutými pod¾a druhej
èasti tejto vykonávacej dohody, intitúcia jedného
zmluvného tátu na iados intitúcie druhého zmluvného tátu poskytne dostupné informácie týkajúce sa
nároku ktoréhoko¾vek oprávneného na úèely vykonávania zmluvy.
2. S cie¾om u¾ahèi vykonávanie zmluvy a tejto vykonávacej dohody sa intitúcie môu dohodnú na opatreniach týkajúcich sa poskytovania a prenosu prostredníctvom elektronickej výmeny údajov.
Èlánok 6
Intitúcie oboch zmluvných tátov si kadoroène
k 31. decembru vymenia tatistické údaje o platbách
vyplatených príjemcom dávok pod¾a zmluvy pod¾a sta-
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vu k 31. decembru kalendárneho roka. Tieto tatistické údaje obsahujú poèet príjemcov a celkovú sumu dávok v èlenení pod¾a druhu dávky vyplatenej pod¾a
zmluvy.
Èlánok 7
1. Ak sa vyaduje správna pomoc pod¾a èlánku 9
zmluvy, výdavky iné ne bené personálne a prevádzkové náklady intitúcie poskytujúcej pomoc sa refundujú, okrem prípadov dohodnutých príslunými orgánmi alebo intitúciami zmluvných tátov.
2. Intitúcia jedného zmluvného tátu poskytne na
iados intitúcie druhého zmluvného tátu bezplatne
vetky zdravotné informácie a dokumentáciu, týkajúce
sa zdravotného stavu iadate¾a alebo príjemcu dávky,
ktorými disponuje.
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hého zmluvného tátu pod¾a zmluvy podrobila lekárskej prehliadke, takúto lekársku prehliadku zabezpeèí
intitúcia druhého zmluvného tátu v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi zabezpeèujúcej intitúcie a na náklady intitúcie, ktorá o lekársku prehliadku iada.
4. Intitúcia zmluvného tátu uhradí dlné sumy
pod¾a odseku 1 alebo 3 tohto èlánku po predloení výkazu výdavkov intitúciou druhého zmluvného tátu.
Èlánok 8
Táto vykonávacia dohoda nadobudne platnos dòom
nadobudnutia platnosti zmluvy a bude plati poèas
platnosti zmluvy.

3. Ak intitúcia zmluvného tátu poaduje, aby sa
osoba, ktorá poberá alebo iada o dávky na území dru-

Dané v Bratislave dòa 10. decembra 2012 v dvoch
pôvodných vyhotoveniach kadé v slovenskom jazyku
a v anglickom jazyku, prièom obe znenia majú rovnakú
platnos.

Za kompetentný orgán
Slovenskej republiky:

Za kompetentný orgán
Spojených tátov amerických:

Ján Richter v. r.

Theodore Sedgwick v. r.

