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310
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 21. novembra 2014
bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpeèení.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením è. 1634 zo 17. marca 2015 a rozhodla,
e ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má pod¾a èl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednos pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 19. júna 2015.
Zmluva nadobudne platnos 1. decembra 2015 v súlade s èlánkom 37 ods. 2.
Dòom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vo vzájomných vzahoch medzi Slovenskou republikou a Macedónskou
republikou sa skonèí platnos Dohovoru medzi Èeskoslovenskou republikou a Federatívnou ¾udovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení podpísaného v Belehrade 22. mája 1957 (vyhláka è. 3/1958 Zb.) a Dohovoru o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Èeskoslovenskou republikou a Federatívnou ¾udovou republikou Juhosláviou
podpísaného v Belehrade 22. mája 1957 (vyhláka è. 2/1958 Zb.).
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K oznámeniu è. 310/2015 Z. z.

ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a macedónskou republikou o sociálnom zabezpeèení
Slovenská republika a Macedónska republika, (ïalej
len zmluvné táty),
s prianím posilni priate¾ské vzahy medzi oboma
krajinami a
s úmyslom upravi vzájomné vzahy v oblasti sociálneho zabezpeèenia,
sa dohodli takto:
Prvá èas
Veobecné ustanovenia
Èlánok 1
Pojmy
(1) Na úèely tejto zmluvy uvedené pojmy majú tento
význam:
1. právne predpisy
zákony a iné veobecne záväzné právne predpisy, týkajúce sa oblastí sociálneho zabezpeèenia uvedené
v èlánku 2 tejto zmluvy,
2. prísluný orgán
vo vzahu k Slovenskej republike:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
vo vzahu k Macedónskej republike:
Ministerstvo práce a sociálnej politiky a Ministerstvo
zdravotníctva,
3. intitúcia
intitúcia zodpovedná za vykonávanie právnych predpisov uvedených v èlánku 2 tejto zmluvy,
4. prísluná intitúcia
intitúcia, v ktorej bola osoba poistená v èase uplatnenia nároku na poskytnutie dávok alebo od ktorej je táto
osoba oprávnená pobera dávky,
5. bydlisko
miesto trvalého pobytu alebo miesto zvyèajného pobytu,
6. pobyt
miesto prechodného pobytu,
7. zamestnanec alebo samostatne zárobkovo èinná
osoba
zamestnaná osoba, samostatne zárobkovo èinná osoba, alebo osoba im na roveò postavená pod¾a právnych
predpisov zmluvných tátov,
8. rodinný prísluník
osoba, ktorá sa za rodinného prísluníka povauje
pod¾a právnych predpisov zmluvného tátu, ktorý
uhrádza vecné dávky poskytnuté druhým zmluvným
tátom,

9. obdobie poistenia
obdobie platenia príspevkov na sociálne zabezpeèenie
v súlade s právnymi predpismi zmluvného tátu, obdobie uznané ako obdobie poistenia pod¾a právnych
predpisov zmluvného tátu, ako aj obdobie, ktoré je
pod¾a právnych predpisov zmluvného tátu rovnocenné obdobiu poistenia,
10. dávky
vetky peòané dávky a vecné dávky, prislúchajúce zo
sociálneho zabezpeèenia, uvedené v èlánku 2 tejto
zmluvy,
11. peòané dávky a dôchodky
vetky peòané dávky a dôchodky vrátane vetkých ich
èastí, valorizácií, príplatkov, doplnkových platieb, ako
aj vetky jednorazové platby,
12. vecné dávky
zdravotná starostlivos okrem peòaných dávok,
13. prídavok na diea
peòaná dávka pre deti pod¾a právnych predpisov kadého zo zmluvných tátov,
14. dávky v nezamestnanosti
peòané dávky poskytované na úèely zabezpeèenia
hmotnej ochrany osôb, ktoré si h¾adajú zamestnanie.
(2) Iné pojmy pouité v tejto zmluve majú význam, ktorý im patrí pod¾a právnych predpisov zmluvných tátov.
Èlánok 2
Právne predpisy, na ktoré sa vzahuje táto zmluva
(1) Táto zmluva sa vzahuje na nasledujúce právne
predpisy:
1.1 právne predpisy Slovenskej republiky o
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

zdravotnom poistení a zdravotnej starostlivosti,
dôchodkovom poistení,
nemocenskom poistení,
úrazovom poistení,
poistení v nezamestnanosti,
prídavku na diea.

1.2 právne predpisy Macedónskej republiky o
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

dôchodkovom poistení a invalidnom poistení,
zdravotnom poistení, zdravotnej starostlivosti,
pracovných úrazoch a chorobách z povolania,
poistení v nezamestnanosti a
prídavku na diea.

(2) Táto zmluva sa vzahuje aj na budúce právne
predpisy, ktoré menia, dopåòajú alebo nahrádzajú
právne predpisy uvedené v odseku 1 tohto èlánku.
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Èlánok 3
Osoby, na ktoré sa vzahuje táto zmluva
Táto zmluva sa vzahuje na:
1. osoby, na ktoré sa vzahujú alebo vzahovali právne
predpisy jedného alebo oboch zmluvných tátov a
2. iné osoby, ktoré odvodzujú svoje práva od osôb uvedených v bode 1 tohto èlánku.
Èlánok 4
Rovnos zaobchádzania
(1) Pri uplatòovaní právnych predpisov jedného zo
zmluvných tátov majú tátni obèania druhého zmluvného tátu rovnaké postavenie ako jeho vlastní tátni
obèania.
(2) Odsek 1 tohto èlánku sa nevzahuje na záväzky
vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpeèení, ktoré uzatvorili zmluvné táty s tretími tátmi.
Èlánok 5
Export dávok
(1) Ak táto zmluva neustanovuje inak, dávky splatné
pod¾a právnych predpisov jedného zmluvného tátu sa
z dôvodu, e príjemca má bydlisko alebo pobyt na území druhého zmluvného tátu, nezníia, neupravia, nepozastavia ani nezruia.
(2) Výplata dávok uvedených v odseku 1 tohto èlánku sa tátnym obèanom druhého zmluvného tátu vykonáva za rovnakých podmienok, ako výplata dávok
tátnym obèanom tohto tátu, a to aj vtedy, ak majú
bydlisko v treom táte.
(3) Odsek 1 tohto èlánku sa nevzahuje na peòané
dávky v nezamestnanosti, na výplatu rozdielu medzi
dôchodkom a minimálnou sumou dôchodku a vo vzahu k Macedónskej republike ani na najniiu sumu dôchodku.
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právne predpisy prvého zmluvného tátu tak, akoby
bol stále zamestnaný na území tohto zmluvného tátu.
(2) Ak samostatne zárobkovo èinná osoba podliehajúca právnym predpisom jedného zmluvného tátu doèasne vykonáva svoju èinnos na území druhého
zmluvného tátu alebo na území oboch zmluvných tátov, táto osoba, pokia¾ ide o túto èinnos, podlieha iba
právnym predpisom prvého zmluvného tátu, najdlhie po obdobie 24 kalendárnych mesiacov.
(3) Ak je zamestnanec podniku leteckej, elezniènej,
cestnej alebo rieènej dopravy, ktorý vykonáva medzinárodné dopravné sluby na území oboch zmluvných
tátov, vyslaný svojím zamestnávate¾om so sídlom
v jednom zo zmluvných tátov na územie druhého
zmluvného tátu, na tohto zamestnanca sa naïalej
vzahujú právne predpisy prvého zmluvného tátu rovnako, akoby bol stále zamestnaný na území tohto tátu.
(4) tátni zamestnanci a osoby im na roveò postavené pod¾a právnych predpisov jedného zo zmluvných
tátov, vyslané na územie druhého zmluvného tátu,
podliehajú právnym predpisom vysielajúceho zmluvného tátu.
(5) Na posádky námorných lodí a iné osoby zamestnané na palubách námorných lodí sa vzahujú právne
predpisy toho zmluvného tátu, pod ktorého vlajkou
námorná loï pláva.
Èlánok 8
Diplomatické misie a konzulárne úrady
(1) Èlenovia diplomatických misií a konzulárnych
úradov, ktorí sú vyslaní z územia jedného zmluvného
tátu na územie druhého zmluvného tátu, podliehajú
právnym predpisom vysielajúceho zmluvného tátu.
(2) Zamestnanci diplomatických misií a konzulárnych úradov, ktorí neboli vyslaní, podliehajú právnym
predpisom zmluvného tátu, na ktorého území sú zamestnaní.

Druhá èas

Èlánok 9

Urèenie právnych predpisov

Výnimky

Èlánok 6

Na spoloènú iados zamestnanca a jeho zamestnávate¾a alebo na iados samostatne zárobkovo èinnej
osoby, sa môu prísluné orgány oboch zmluvných tátov dohodnú na udelení výnimky z èlánkov 6 a 8 tejto
zmluvy.

Veobecné pravidlo
Ak èlánky 7 a 9 tejto zmluvy neustanovujú inak, na
zamestnancov a samostatne zárobkovo èinné osoby sa
vzahujú právne predpisy zmluvného tátu, na ktorého
území sú osoby zamestnané, alebo samostatne zárobkovo èinné.
Èlánok 7

Tretia èas
Osobitné ustanovenia
Prvá kapitola

Vyslaní zamestnanci a iné osoby

Choroba a materstvo

(1) Ak je zamestnanec vyslaný svojím zamestnávate¾om so sídlom v jednom zo zmluvných tátov na územie
druhého zmluvného tátu, aby tam vykonal urèitú prácu pre tohto zamestnávate¾a, do ukonèenia 24 kalendárnych mesiacov od vyslania sa na neho vzahujú

Èlánok 10
Spoèítavanie období poistenia
Ak na vznik, trvanie alebo obnovenie nároku na dávku pod¾a právnych predpisov jedného zo zmluvných
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tátov sa vyadujú urèité obdobia poistenia, prísluná
intitúcia tohto zmluvného tátu zapoèíta v potrebnom
rozsahu aj prísluné obdobia, ktoré poistená osoba získala pod¾a právnych predpisov druhého zmluvného
tátu, ak sa tieto obdobia neprekrývajú.
Èlánok 11
Dávky
(1) Osobe, ktorá spåòa podmienky pre získanie nároku na vecné dávky pod¾a právnych predpisov jedného
zmluvného tátu a ktorej stav si vyaduje poskytnutie
neodkladných vecných dávok poèas pobytu na území
druhého zmluvného tátu, sa poskytnú neodkladné
vecné dávky v druhom zmluvnom táte v súlade s právnymi predpismi druhého zmluvného tátu, na náklady
príslunej intitúcie.
(2) Osoba, ktorá spåòa podmienky pre získanie nároku na peòané dávky pod¾a právnych predpisov jedného zmluvného tátu a má bydlisko alebo pobyt na území druhého zmluvného tátu, dostáva peòané dávky
priamo od príslunej intitúcie prvého zmluvného tátu pod¾a jeho právnych predpisov.
(3) Osoba, ktorá spåòa podmienky pre získanie nároku na vecné dávky pod¾a právnych predpisov jedného
zmluvného tátu a po získaní predchádzajúceho súhlasu príslunej intitúcie, môe by vyslaná na lieèenie na územie druhého zmluvného tátu s prihliadnutím na jej zdravotný stav a na náklady príslunej
intitúcie prvého zmluvného tátu.
(4) Ortopedické pomôcky a iné vecné dávky významnej hodnoty sú podmienené predchádzajúcim súhlasom príslunej intitúcie okrem prípadov, ak je ich
poskytnutie nutné z dôvodu ohrozenia ivota alebo
zdravia osoby.
(5) Osoba, ktorá spåòa podmienky pre získanie nároku na vecné dávky v súlade s právnymi predpismi jedného zmluvného tátu a má bydlisko na území druhého zmluvného tátu, uplatòuje si nárok na vecné
dávky na území druhého zmluvného tátu v súlade
s jeho právnymi predpismi po predchádzajúcom súhlase príslunej intitúcie a na jej náklady.
(6) Osoby uvedené v èlánku 7 odsek 1 a 4 a v èlánku 8 odsek 1 tejto zmluvy majú nárok na vecné dávky
na území zmluvného tátu, do ktorého boli vyslané
pod¾a právnych predpisov tohto tátu, na náklady príslunej intitúcie. Prvá veta sa rovnako vzahuje aj na
rodinných prísluníkov týchto osôb.
Èlánok 12
Poberatelia dôchodkov
(1) Na poberate¾a dôchodku od oboch zmluvných
tátov sa vzahujú právne predpisy o zdravotnom poistení toho zmluvného tátu, na ktorého území má bydlisko. Vecné dávky sú poskytované na náklady príslunej
intitúcie zmluvného tátu, na území ktorého má bydlisko.
(2) Poberate¾ dôchodku pod¾a právnych predpisov
jedného zmluvného tátu, ktorý má bydlisko v druhom

Príloha k èiastke 88

zmluvnom táte, má nárok na vecné dávky v zmluvnom
táte, v ktorom má bydlisko, na náklady príslunej intitúcie.
(3) Odseky 1 a 2 tohto èlánku sa vzahujú aj na rodinných prísluníkov poberate¾a dôchodku.
Èlánok 13
Náhrada nákladov
Náklady na vecné dávky pod¾a èlánkov 11 a 12 ods. 2
a 3 tejto zmluvy uhrádza prísluná intitúcia, v ktorej
je osoba poistená, prièom:
1. skutoèné náklady na vecné dávky vypoèíta intitúcia, ktorá poskytuje dávky, v rovnakých cenách ako
uplatòuje pre svojich poistencov,
2. prísluná intitúcia uhrádza skutoèné náklady za
poskytnuté vecné dávky pre kadý jednotlivý prípad
v súlade s ustanoveniami èlánkov 11 a 12 ods. 2 a 3
tejto zmluvy s výnimkou administratívnych nákladov,
3. kontaktné miesta zmluvných tátov si môu dohodnú aj iné spôsoby vyúètovania a úhrady nákladov
vecných dávok.
Druhá kapitola
Staroba, invalidita a úmrtie
Èlánok 14
Spoèítavanie období poistenia
(1) Ak vznik, trvanie alebo obnovenie nároku na dôchodok pod¾a právnych predpisov jedného zo zmluvných tátov vyaduje získanie urèitého obdobia poistenia, ak to je potrebné, prísluná intitúcia tohto
zmluvného tátu zapoèíta aj obdobia poistenia, ktoré
poistená osoba získala pod¾a právnych predpisov druhého zmluvného tátu, a to rovnako, akoby to bolo obdobie poistenia získané pod¾a právnych predpisov prvého zmluvného tátu, pod podmienkou, e obdobia
poistenia sa neprekrývajú.
(2) Ak nie sú splnené podmienky na získanie nároku
na dôchodok pod¾a odseku 1 tohto èlánku, tak prísluná intitúcia zoh¾adní aj obdobie poistenia získané
v treom táte, s ktorým majú obidva zmluvné táty
uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpeèení.
Èlánok 15
Plný dôchodok
Ak boli splnené podmienky nároku na dôchodok
pod¾a právnych predpisov jedného zmluvného tátu
bez oh¾adu na obdobia poistenia získané pod¾a právnych predpisov druhého zmluvného tátu, prísluná
intitúcia prvého zmluvného tátu vypoèíta dôchodok
len za obdobia poistenia získané pod¾a právnych predpisov prvého zmluvného tátu.
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Èlánok 16
Pomerná èas dôchodku
Ak pod¾a právnych predpisov jedného zmluvného
tátu vznikne nárok na dôchodok len zapoèítaním období poistenia získaných pod¾a právnych predpisov
druhého zmluvného tátu, prísluná intitúcia postupuje takto:
1. najprv vypoèíta teoretickú sumu dôchodku, ktorý
by osobe patril, ak by sa zapoèítali vetky obdobia
poistenia,
2. potom na základe sumy vypoèítanej spôsobom uvedeným v bode 1 tohto èlánku dôchodok pomerne
rozdelí pod¾a dåky obdobia poistenia získaného
pod¾a vlastných právnych predpisov a celkovým obdobím poistenia.
Èlánok 17
Osobitné ustanovenie týkajúce sa
Slovenskej republiky
Nárok na slovenský invalidný dôchodok osobe, ktorej
invalidita vznikla v období, v ktorom je nezaopatreným
dieaom alebo poèas doktorandského túdia v dennej
forme do dovàenia 26 rokov veku, vznikne aj bez oh¾adu na dåku obdobia poistenia, len ak ide o osobu, ktorá
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Èlánok 18
Výpoèet dôchodku
Na úèely výpoètu dôchodku zoh¾adní prísluná intitúcia len príjmy získané za obdobia poistenia pod¾a
právnych predpisov, ktoré uplatòuje.
Èlánok 19
Obdobia poistenia kratie ako 12 mesiacov
(1) Ak celkové obdobie poistenia rozhodujúce na
úèely výpoètu dôchodku pod¾a právnych predpisov
jedného zmluvného tátu nedosiahne 12 mesiacov, dôchodok sa neprizná. To neplatí za predpokladu, e nárok na dôchodok vznikne aj za obdobie poistenia kratie ako 12 mesiacov.
(2) Obdobie poistenia kratie ako 12 mesiacov, na základe ktorého nevznikne nárok na dôchodok pod¾a
právnych predpisov jedného zmluvného tátu, zapoèíta
prísluná intitúcia druhého zmluvného tátu na vznik,
trvanie alebo obnovenie nároku na dôchodok, ako aj na
úèely urèenia sumy dôchodku tak, ako keby toto obdobie poistenia bolo získané pod¾a právnych predpisov,
ktoré uplatòuje intitúcia druhého zmluvného tátu.
Tretia kapitola
Pracovné úrazy a choroby z povolania
Èlánok 20
Vecné dávky
(1) Osoba, ktorej vznikne na základe pracovného
úrazu alebo choroby z povolania nárok na vecné dávky
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v jednom zmluvnom táte pod¾a právnych predpisov
tohto zmluvného tátu, a ktorá má bydlisko alebo pobyt na území druhého zmluvného tátu, dostane tieto
dávky na náklady príslunej intitúcie, od intitúcie
v mieste jej bydliska alebo pobytu pod¾a právnych
predpisov uplatòovaných touto intitúciou tak, ako
keby bola osoba poistená pod¾a týchto právnych predpisov.
(2) Pri poskytovaní vecných dávok významnej hodnoty platí ustanovenie èlánku 11 ods. 4 tejto zmluvy.
(3) V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto
èlánku má osoba nárok na vecné dávky:
 v Slovenskej republike  v zdravotnej poisovni,
 v Macedónskej republike  na regionálnom pracovisku Fondu zdravotného poistenia Macedónskej republiky.
(4) Pri úhrade nákladov, ktoré vzniknú pod¾a odsekov 1 a 2 tohto èlánku, platí ustanovenie èlánku 13 tejto zmluvy.
Èlánok 21
Choroba z povolania
(1) Ak je poskytnutie dávky v prípade choroby z povolania pod¾a právnych predpisov jedného zmluvného
tátu podmienené skutoènosou, e táto choroba z povolania je po prvýkrát diagnostikovaná na území tohto
zmluvného tátu, takáto podmienka sa povauje za
splnenú, ak choroba je po prvýkrát diagnostikovaná na
území druhého zmluvného tátu.
(2) Ak je poskytnutie dávky v prípade choroby z povolania pod¾a právnych predpisov jedného zmluvného
tátu podmienené urèitým obdobím trvania povolania,
ktoré chorobu z povolania spôsobilo, prísluná intitúcia tohto zmluvného tátu v prípade potreby zoh¾adní
aj obdobia výkonu takéhoto povolania pod¾a právnych
predpisov druhého zmluvného tátu.
Èlánok 22
Peòané dávky
(1) Peòané dávky v prípade pracovného úrazu poskytuje osobe prísluná intitúcia zmluvného tátu,
ktorého právne predpisy sa vzahovali na osobu v èase
vzniku jej pracovného úrazu a ak ide o chorobu z povolania prísluná intitúcia zmluvného tátu, v ktorom
osoba naposledy vykonávala povolanie za podmienok,
z ktorých vzniká choroba z povolania.
(2) Ak osoba, ktorá na základe choroby z povolania
dostávala alebo dostáva peòané dávky na náklady príslunej intitúcie jedného zmluvného tátu, poiada
pre zhorenie choroby z povolania zapríèinenej vykonávaním povolania, ktoré pod¾a právnych predpisov
druhého zmluvného tátu mohlo zapríèini takúto chorobu z povolania, o priznanie dávky príslunú intitúciu druhého zmluvného tátu, intitúcia prvého
zmluvného tátu bude naïalej znáa náklady na takúto dávku v súlade s právnymi predpismi, ktoré
uplatòuje, bez oh¾adu na zhorenie choroby z povolania. Prísluná intitúcia druhého zmluvného tátu
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poskytne dávku v sume rozdielu medzi sumou dávky
stanovenou po zhorení choroby z povolania a sumou
dávky, ktorá by bola poskytnutá z titulu choroby z povolania pred jej zhorením pod¾a právnych predpisov,
ktoré táto intitúcia uplatòuje.
tvrtá kapitola

Príloha k èiastke 88

tu, sa pouijú výluène na úèely vykonávania tejto
zmluvy.
(2) Osobné údaje získané pod¾a odseku 1 tohto èlánku jedným zmluvným tátom sa spravujú pod¾a právnych predpisov o ochrane osobných údajov prijímajúceho zmluvného tátu.

Nezamestnanos

Èlánok 27

Èlánok 23

Vzájomná pomoc

Zapoèítanie období poistenia
(1) Obdobie poistenia získané pod¾a právnych predpisov jedného zmluvného tátu sa zoh¾adòuje na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti pod¾a právnych predpisov druhého zmluvného tátu, ak osoba získala v prvom
zmluvnom táte obdobie poistenia zodpovedajúce obdobiu poistenia v nezamestnanosti v druhom zmluvnom
táte pred uplatnením si vzniku nároku na dávku, pod
podmienkou, e sa obdobia poistenia neprekrývajú.
(2) Dávku v nezamestnanosti poskytuje intitúcia
pod¾a právnych predpisov zmluvného tátu, ktoré
uplatòuje.
Piata kapitola
Prídavok na diea
Èlánok 24
Nárok na dávku
(1) Nárok na prídavok na diea má osoba pod¾a právnych predpisov toho zmluvného tátu, na území ktorého má oprávnená osoba bydlisko alebo pobyt.
(2) Ak vznikne nárok na prídavok na diea pod¾a
právnych predpisov obidvoch zmluvných tátov, vykonávajú sa len právne predpisy toho zmluvného tátu,
na ktorého území má diea bydlisko.
tvrtá èas
Rôzne ustanovenia
Èlánok 25
Povinnosti prísluných orgánov
(1) Prísluné orgány zmluvných tátov prijmú nevyhnutné opatrenia na vykonávanie tejto zmluvy.
(2) Prísluné orgány najmä:
1. uzavrú vykonávaciu dohodu na vykonávanie tejto
zmluvy,
2. navzájom si poskytujú informácie o zmenách právnych predpisov zmluvných tátov,
3. urèia kontaktné miesta na úèely jednoduchej komunikácie medzi intitúciami oboch zmluvných
tátov.
Èlánok 26
Ochrana osobných údajov
(1) Osobné údaje, ktoré jeden zmluvný tát odovzdáva v súlade s touto zmluvou druhému zmluvnému tá-

(1) Prísluné orgány a intitúcie zmluvných tátov si
pri vykonávaní tejto zmluvy poskytujú vzájomnú pomoc tak, akoby ilo o vykonávanie ich vlastných právnych predpisov. Táto pomoc sa poskytuje bezplatne.
(2) Intitúcie si navzájom uznávajú doklady, vydané
príslunými orgánmi a príslunými intitúciami druhého zmluvného tátu. Zdravotný stav, pokles pracovnej schopnosti a stupeò invalidity posudzuje intitúcia
zmluvného tátu zodpovedná za dávky.
(3) Lekárske vyetrenia, potrebné výluène na úèely
vykonávania právnych predpisov jedného zmluvného
tátu, týkajúce sa osoby s bydliskom alebo pobytom na
území druhého zmluvného tátu, vykonáva na iados
a náklady príslunej intitúcie intitúcia v mieste bydliska alebo pobytu osoby. Lekárske vyetrenia potrebné na vykonávanie právnych predpisov obidvoch
zmluvných tátov vykoná na vlastné náklady intitúcia
zmluvného tátu, kde má osoba bydlisko alebo pobyt.
Èlánok 28
Oslobodenie od poplatkov a od overovania
(1) Oslobodenie a zníenie správnych poplatkov pod¾a právnych predpisov jedného zo zmluvných tátov
pri písomných a iných dokumentoch, ktoré sa predkladajú pod¾a právnych predpisov tohto tátu pri vykonávaní tejto zmluvy, sa vzahuje aj na obdobné písomnosti a iné dokumenty predloené pod¾a právnych predpisov
druhého zmluvného tátu.
(2) Prísluné orgány a prísluné intitúcie zmluvných tátov nevyadujú overovanie písomností a iných
dokumentov, ktoré je potrebné predloi pod¾a tejto
zmluvy, diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi.
Èlánok 29
tátne jazyky
(1) Prísluné orgány a prísluné intitúcie jedného
zo zmluvných tátov nemôu odmietnu podania ani
iné dokumenty, ktoré sú im predloené, len z dôvodu,
e sú napísané v tátnom jazyku druhého zmluvného
tátu alebo v anglickom jazyku.
(2) Poèas vykonávania tejto zmluvy môu prísluné
orgány a prísluné intitúcie navzájom komunikova aj
s dotknutými stranami, s ich splnomocnencami alebo
prostredníctvom kontaktných miest vo svojich tátnych jazykoch alebo v anglickom jazyku.
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Èlánok 30

Èlánok 33

Podávanie iadostí a lehoty

Refundácia preplatkov
peòaných dávok a dôchodkov

(1) iadosti, vyhlásenia a opravné prostriedky, ktoré
sú podané pod¾a právnych predpisov jedného zo
zmluvných tátov v urèenej lehote prísluným orgánom, súdom alebo príslunej intitúcii, sa povaujú za
vèas podané, ak sa podajú v urèenej lehote príslunému orgánu, súdu alebo príslunej intitúcii druhého
zmluvného tátu.
(2) iados o dávku podaná pod¾a právnych predpisov jedného zo zmluvných tátov, sa povauje za iados o dávku podanú pod¾a právnych predpisov druhého zmluvného tátu. To neplatí, ak iadate¾ výslovne
iada o odloenie priznania dávky v starobe pod¾a právnych predpisov druhého zmluvného tátu.
(3) V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto
èlánku prísluný orgán alebo intitúcia, ktorým boli
iadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky predloené, zale ich bez zbytoèného odkladu príslunému
orgánu alebo príslunej intitúcii druhého zmluvného
tátu priamo alebo prostredníctvom kontaktného
miesta.
Èlánok 31
Uznávanie vykonate¾ných rozhodnutí
(1) Vykonate¾né rozhodnutia prísluných orgánov
a prísluných intitúcií vydané jedným zo zmluvných
tátov, týkajúce sa dávok a iných poh¾adávok sociálneho zabezpeèenia, sú uznané aj v druhom zmluvnom
táte.
(2) Uznanie mono odmietnu len, ak je v rozpore
s právnym poriadkom zmluvného tátu, v ktorom sa
rozhodnutie má vykona.
(3) Rozhodnutia uznané pod¾a odseku 1 tohto èlánku sa vykonajú v druhom zmluvnom táte. Vykonanie
rozhodnutí sa realizuje pod¾a právnych predpisov
zmluvného tátu, na území ktorého sa výkon realizuje.
Kópia rozhodnutia musí obsahova doloku vykonate¾nosti.
(4) Vzájomná pomoc prísluných intitúcií pri vykonávaní odsekov 1 a 3 tohto èlánku nezahàòa zastupovanie v konaní pred súdmi.
Èlánok 32
Mena a platba
(1) Ak je prísluná intitúcia jedného zo zmluvných
tátov povinná plati peòané dávky osobe s pobytom
alebo bydliskom na území druhého zmluvného tátu,
suma dávky je vyjadrená v peòanej mene prvého
zmluvného tátu.

Ak prísluná intitúcia jedného zo zmluvných tátov
vyplatí peòané dávky alebo dôchodky neprávom priznané alebo v sume vyej ne je suma, na ktorú má
príjemca nárok, preplatok mono, na iados príslunej intitúcie prvého zmluvného tátu, refundova
z nevyplatených dávok alebo dôchodkov toho istého
druhu, priznaných pod¾a právnych predpisov druhého
zmluvného tátu.
Èlánok 34
Odkodnenie treou stranou
(1) Ak osoba, ktorá pod¾a právnych predpisov jedného zo zmluvných tátov má nárok na dávku z titulu
kody, ktorá vznikla na území druhého zmluvného tátu v súlade s jeho právnymi predpismi, takáto osoba
má nárok na prechod nároku na odkodnenie z tretej
osoby na príslunú intitúciu prvého zmluvného tátu,
ktorá je povinná splni povinnos v súlade s právnymi
predpismi; druhý zmluvný tát uzná takýto prechod
nároku.
(2) Ak pod¾a ustanovení odseku 1 tohto èlánku majú
prísluné intitúcie oboch zmluvných tátov nárok na
odkodnenie na základe rovnakého prípadu utrpenej
kody, sú povaované za spoluverite¾ov. Tretia osoba
môe prevedené nároky pod¾a odseku 1 tohto èlánku
odkodni obom prísluným intitúciám tak, e vykoná
platbu jednej z nich. Vo vzájomnom vzahu sú prísluné intitúcie povinné sa vzájomne vyrovna pod¾a súm
dávok, ktoré majú vyplati.
Èlánok 35
Rieenie sporov
(1) Ak pri vykonávaní tejto zmluvy nastanú akéko¾vek rozdiely alebo spory, prísluné orgány zmluvných
tátov ich vyrieia vzájomnou dohodou.
(2) Ak sa dohoda pod¾a odseku 1 tohto èlánku nedosiahne, spor sa vyriei diplomatickou cestou.
Piata èas
Prechodné a závereèné ustanovenia
Èlánok 36
Prechodné ustanovenia
(1) Táto zmluva nezakladá iadne nároky na dávky
za obdobie pred nadobudnutím jej platnosti.

(2) Ak je pod¾a tejto zmluvy prísluná intitúcia povinná uhrádza výdavky na dávky príslunej intitúcii druhého zmluvného tátu, suma záväzku sa vyjadrí v mene
druhého zmluvného tátu, ktorý dávku poskytol.

(2) Okrem odseku 1 tohto èlánku sa pri rozhodovaní
o nároku na dávku pod¾a tejto zmluvy zoh¾adòujú obdobia poistenia získané pred nadobudnutím platnosti
tejto zmluvy a iné udalosti, ktoré vznikli pred týmto dátumom.

(3) Platby pod¾a tejto zmluvy z jedného zmluvného
tátu do druhého zmluvného tátu sa vykonávajú
v konvertibilnej mene.

(3) Rozhodnutia týkajúce sa nároku na dávky vymerané pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy nemajú vplyv na nároky vzniknuté pod¾a tejto zmluvy.
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(4) Pri pouívaní èlánku 7 tejto zmluvy v prípade
osôb vyslaných do druhého zmluvného tátu pred
dòom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa má za to,
e obdobie vyslania uvedené v èlánku 7 tejto zmluvy zaèalo plynú odo dòa nadobudnutia platnosti tejto
zmluvy.
Èlánok 37
Nadobudnutie platnosti
(1) Táto zmluva podlieha ratifikácii.
(2) Táto zmluva nadobudne platnos prvého dòa tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si zmluvné táty vzájomne písomne diplomatickou cestou oznámili, e boli splnené vetky
nevyhnutné podmienky stanovené vnútrotátnym
právnym poriadkom na nadobudnutie platnosti tejto
zmluvy.
Èlánok 38
Platnos a ukonèenie platnosti
(1) Táto zmluva sa uzaviera na neurèitý èas.
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ného zmluvného tátu druhému zmluvnému tátu.
Vypovedanie nadobudne platnos posledný deò prísluného kalendárneho roka, prièom výpovedná lehota
nesmie by kratia ako es mesiacov.
(3) V prípade skonèenia platnosti zmluvy zostávajú
jej ustanovenia platné v prípadoch nadobudnutých nárokov, ako aj pre iadosti o nároky na dávky podané
pred skonèením platnosti zmluvy.
(4) Dòom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vo
vzájomných vzahoch medzi Slovenskou republikou
a Macedónskou republikou konèí platnos Dohovoru
medzi Èeskoslovenskou republikou a Federatívnou ¾udovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení
z 22. mája 1957 a Dohovoru o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Èeskoslovenskou republikou a Federatívnou ¾udovou republikou Juhosláviou z 22. mája
1957. Nadobudnuté nároky z týchto zmlúv zostávajú
nedotknuté. Na iadosti o dávky predloené do dòa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa vzahujú ustanovenia uvedených zmlúv.
Na potvrdenie tohto splnomocnenci, riadne splnomocnení, podpísali túto zmluvu.

(2) Túto zmluvu mono vypoveda vzájomnou dohodou zmluvných tátov alebo jednostranne, a to písomným oznámením zaslaným diplomatickou cestou jed-

Dané v Bratislave 21. novembra 2014 v dvoch pôvodných vyhotoveniach kadé v jazyku slovenskom a macedónskom, prièom obe znenia majú rovnakú platnos.

Za Slovenskú republiku:

Za Macedónsku republiku:

Ján Richter v. r.

Dime Spasov v. r.

