
Dohoda  

o aplikácii článku 20 Zmluvy medzi Slovenskou a republikou a Českou republikou 

o sociálnom zabezpečení z 29. októbra 1992 

 

 

MPSVR SR oznamuje, že od 22. 8. 2013 je platná dohoda ministra práce sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky a ministra práce a sociálnych vecí Českej republiky. 

Účelom dohody je vyriešiť nevyjasnenú situáciu pri určovaní sídla zamestnávateľa, ktoré je 

rozhodujúce pri rozhodovaní o nároku na dôchodok za doby zamestnania pred dňom 

rozdelenia ČSFR, to je k 31. 12. 1992. Znenie dohody je nasledovné:  

       

 

1. Na účely aplikácie článku 20 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou a republikou 

a Českou republikou o sociálnom zabezpečení z 29. októbra 1992 obe strany po 

vzájomnej zhode považujú za miesto sídla zamestnávateľa, 

 

- Českú republiku u zamestnancov Kompresorová stanica č. 4 Ivanka pri Nitre, 

 

- Slovenskú republiku u zamestnancov ČSD – Správa prepravných tržieb, 

Bratislava. 

 

2. Ustanovenie bodu 1 o určenie miesta sídla zamestnávateľa sa uplatní len na 

prípady, 

 

- ktoré neboli doteraz definitívne  rozhodnuté (to je na nové žiadosti o dôchodok 

a na dôchodky predbežne priznané), a tiež na prípady, 

 

- ak osoba s už riadne priznaným dôchodkom požiada o citované ustanovenie to 

je o revíziu príslušnosti k poskytovaniu dôchodku v súlade s s touto dohodou 

(ak tak neurobí, budú už priznané dôchodky naďalej vyplácané doterajším 

spôsobom). 

 

V uvedených prípadoch žiadna strana nepožiada vyrovnanie za dávky už priznané 

a vyplácané rozdielne od dohodnutých pravidiel s výnimkou tých pohľadávok, ktoré môžu 

v budúcnosti vzniknúť v bežných prípadoch, ak z dôvodu zmeny príslušnosti  k poskytovaniu 

dôchodku jedna strana prizná dôchodok od určitého dátumu a druhá strana  svoj dôchodok 

zastaví až s menším oneskorením.  

 

Touto dohodou nie je dotknutý článok 20 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou 

a republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení z 29. októbra 1992 doby 

zabezpečenia získané pred dňom rozdelenia ČSFR sa považujú za doby zabezpečenia toho 

zmluvného štátu, na ktorého území mal zamestnávateľ občana sídlo ku dňu rozdelenia ČSFR.  

    

 


