
Oświadczenie Republiki Słowackiej stosownie do art. 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z
14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego dla pracow-
ników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin

przemieszczających się we Wspólnocie

(2006/C 40/03)

I. USTAWODAWSTWO I SYSTEMY, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 4 UST. 1 I 2 ROZPORZĄDZENIA (EWG) nr 1408/71

1. Ubezpieczenie na wypadek choroby i macierzyństwa

— Ustawa nr 140/1998 Zb. z dnia 21 maja 1998 r. o lekach i
środkach pomocy medycznej, zmieniająca ustawę
nr 455/1991 Zb. o małych przedsiębiorstwach (ustawa o
licencjonowaniu handlu) z późniejszymi zmianami oraz
zmieniająca i uzupełniająca ustawę Rady Narodowej Repu-
bliki Słowackiej nr 220/1996 Zb. o reklamie

— Ustawa nr 73/1998 Zb. z dnia 17 lutego 1998 r. o służbie
publicznej członków sił policyjnych, słowackiej służby
wywiadowczej, strażników pracujących w sądach i więzie-
niach oraz straży ochrony kolei, z późniejszymi zmianami

— Ustawa nr 461/2003 Zb. z dnia 30 października 2003 r. o
ubezpieczeniu społecznym, z późniejszymi zmianami, lub
ustawa nr 328/2002 Zb. z dnia 29 maja 2002 r. o zabez-
pieczeniu społecznym dla policjantów i żołnierzy, zmie-
niająca i uzupełniająca pewne ustawy, z późniejszymi zmia-
nami

— Ustawa nr 462/2003 Zb. z dnia 30 października 2003 r. o
rekompensacie zarobków podczas tymczasowej niezdol-
ności osoby zatrudnionej do pracy, zmieniająca i uzupeł-
niająca pewne ustawy

— Ustawa nr 576/2004 Zb. z dnia 21 października 2004 r. o
opiece zdrowotnej i usługach związanych z opieką zdro-
wotną, zmieniająca i uzupełniająca pewne ustawy

— Ustawa nr 577/2004 Zb. z dnia 21 października 2004 r. o
zakresie, w jakim opieka zdrowotna objęta jest
powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym i o zwrocie
wydatków na usługi związane z opieką zdrowotną, zmie-
niona późniejszymi regulacjami

— Ustawa nr 578/2004 Zb. z dnia 21 października 2004 r. o
dostawcach usług zdrowotnych, pracownikach służby
zdrowia i organizacjach zawodowych w służbie zdrowia,
zmieniająca i uzupełniająca pewne ustawy, zmieniona
późniejszymi regulacjami

— Ustawa nr 579/2004 Zb. z dnia 21 października 2004 r. o
usługach medycznych świadczonych w nagłych wypadkach,
zmieniająca i uzupełniająca pewne ustawy

— Ustawa nr 580/2004 Zb. z dnia 21 października 2004 r. o
ubezpieczeniu zdrowotnym, zmieniająca i uzupełniająca
ustawę nr 95/2002 Zb. o sektorze ubezpieczeniowym,
zmieniającą i uzupełniającą pewne ustawy, z późniejszymi
zmianami

— Ustawa nr 581/2004 Zb. z dnia 21 października 2004 r. o
zakładach opieki zdrowotnej i nadzorze opieki zdrowotnej,
zmieniająca i uzupełniająca pewne ustawy, z późniejszymi
zmianami

2. Świadczenia z tytułu inwalidztwa

— Ustawa nr 461/2003 Zb. z dnia 30 października 2003 r. o
ubezpieczeniu społecznym, z późniejszymi zmianami, lub
ustawa nr 328/2002 Zb. z dnia 29 maja 2002 r. o zabez-
pieczeniu społecznym dla policjantów i żołnierzy, zmie-
niająca i uzupełniająca pewne ustawy, z późniejszymi zmia-
nami

3. Świadczenia z tytułu starości

— Ustawa nr 461/2003 Zb. z dnia 30 października 2003 r. o
ubezpieczeniu społecznym, z późniejszymi zmianami, lub
ustawa nr 328/2002 Zb. z dnia 29 maja 2002 r. o zabez-
pieczeniu społecznym dla policjantów i żołnierzy, zmie-
niająca i uzupełniająca pewne ustawy, z późniejszymi zmia-
nami

— Ustawa nr 43/2004 Zb. z dnia 20 stycznia 2004 r. o
oszczędnościach na świadczenia emerytalne, zmieniająca i
uzupełniająca pewne ustawy

— Ustawa nr 410/2004 Zb. z dnia 25 czerwca 2004 r. o
jednorazowym świadczeniu dla emerytów w 2004 r., zmie-
niająca ustawę o poziomie minimum socjalnego

— Ustawa nr 100/1988 Zb. z dnia 16 czerwca 1988 r. o
zabezpieczeniu społecznym, z późniejszymi zmianami,
uchylona ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2004 r.; dotyczy
ona emerytur przyznanych przed dniem 1 stycznia 2004 r.
będących wyłącznym źródłem dochodu, co przedstawiono
w załączniku II część A do rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1408/71

4. Świadczenia dla osób pozostałych przy życiu

— Ustawa nr 461/2003 Zb. z dnia 30 października 2003 r. o
ubezpieczeniu społecznym, z późniejszymi zmianami, lub
ustawa nr 328/2002 Zb. z dnia 29 maja 2002 r. o zabez-
pieczeniu społecznym dla policjantów i żołnierzy, zmie-
niająca i uzupełniająca pewne ustawy, z późniejszymi zmia-
nami

— Ustawa nr 43/2004 Zb. z dnia 20 stycznia 2004 r. o
oszczędnościach na świadczenia emerytalne, zmieniająca i
uzupełniająca pewne ustawy

5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

— Ustawa nr 461/2003 Zb. z dnia 30 października 2003 r. o
ubezpieczeniu społecznym, z późniejszymi zmianami, lub
ustawa nr 328/2002 Zb. z dnia 29 maja 2002 r. o zabez-
pieczeniu społecznym dla policjantów i żołnierzy, zmie-
niająca i uzupełniająca pewne ustawy, z późniejszymi zmia-
nami

— Ustawa nr 73/1998 Zb. z dnia 17 lutego 1998 r. o służbie
publicznej członków sił policyjnych, słowackiej służby
wywiadowczej, strażników pracujących w sądach i więzie-
niach oraz straży ochrony kolei, z późniejszymi zmianami
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6. Zasiłki dla bezrobotnych

— Ustawa nr 461/2003 Zb. z dnia 30 października 2003 r. o
ubezpieczeniu społecznym, z późniejszymi zmianami

— Ustawa nr 5/2004 Zb. z dnia 4 grudnia 2003 r. o usługach
związanych z zatrudnianiem, zmieniająca i uzupełniająca
pewne ustawy, z późniejszymi zmianami

— Ustawa nr 73/1998 Zb. z dnia 17 lutego 1998 r. o służbie
publicznej członków sił policyjnych, słowackiej służby
wywiadowczej, strażników pracujących w sądach i więzie-
niach oraz straży ochrony kolei, z późniejszymi zmianami

7. Świadczenia rodzinne

— Ustawa nr 235/1998 Zb. z dnia 17 lipca 1998 r. o zasiłku
porodowym i o świadczeniach przyznawanych rodzicom,
którzy mają troje lub więcej dzieci urodzonych w tym
samym czasie lub dwie pary bliźniąt urodzone w okresie
dwóch lat, z późniejszymi zmianami

— Ustawa nr 236/1998 Zb. z dnia 1 lipca 1998 r. o świad-
czeniu dla dzieci personelu wojskowego, z późniejszymi
zmianami

— Ustawa nr 265/1998 Zb. z dnia 1 lipca 1998 r. o przy-
branym rodzicielstwie i świadczeniach z tytułu przybranego
rodzicielstwa, z późniejszymi zmianami

— Ustawa nr 280/2002 Zb. z dnia 16 maja 2002 r. o świad-
czeniu rodzicielskim, z późniejszymi zmianami

— Ustawa nr 600/2003 Zb. z dnia 6 listopada 2003 r. o
zasiłku rodzinnym, zmieniająca i uzupełniająca ustawę
nr 461/2003 Zb. o ubezpieczeniu społecznym, z później-
szymi zmianami

8. Świadczenia z tytułu śmierci

— Ustawa nr 238/1998 Zb. z dnia 1lipca 1998 r. o świad-
czeniu z tytułu pogrzebu, z późniejszymi zmianami, lub
ustawa nr 328/2002 Zb. z dnia 29 maja 2002 r. o zabez-
pieczeniu społecznym dla policjantów i żołnierzy, zmie-
niająca i uzupełniająca pewne ustawy, z późniejszymi zmia-
nami

II. ŚWIADCZENIA MINIMALNE, O KTÓRYCH MOWA W ART.
50 ROZPORZĄDZENIA (EWG) nr 1408/71

Nie dotyczy

III. ŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 77 I 78
ROZPORZĄDZENIA (EWG) nr 1408/71

1. Świadczenia, o których mowa w art. 77

— Ustawa nr 235/1998 Zb. z dnia 1 lipca 1998 r. o zasiłku
porodowym i o świadczeniach przyznawanych rodzicom,
którzy mają troje lub więcej dzieci urodzonych w tym
samym czasie lub dwie pary bliźniąt urodzone w okresie
dwóch lat, z późniejszymi zmianami

— Ustawa nr 600/2003 Zb. z dnia 6 listopada 2003 r. o
zasiłku rodzinnym, zmieniająca i uzupełniająca ustawę
nr 461/2003 Zb. o ubezpieczeniu społecznym, z później-
szymi zmianami

2. Świadczenia, o których mowa w art. 78

— Ustawa nr 461/2003 Zb. z dnia 30 października 2003 r. o
ubezpieczeniu społecznym, z późniejszymi zmianami, lub
ustawa nr 328/2002 Zb. a dnia 29 maja 2002 r. o zabez-
pieczeniu społecznym dla policjantów i żołnierzy, zmie-
niająca i uzupełniająca pewne ustawy, z późniejszymi zmia-
nami

— Ustawa nr 235/1998 Zb. z dnia 1 lipca 1998 r. o zasiłku
porodowym i o świadczeniach przyznawanych rodzicom,
którzy mają troje lub więcej dzieci urodzonych w tym
samym czasie lub dwie pary bliźniąt urodzone w okresie
dwóch lat, z późniejszymi zmianami

— Ustawa nr 600/2003 Zb. z dnia 6 listopada 2003 r. o
zasiłku rodzinnym, zmieniająca i uzupełniająca ustawę
nr 461/2003 Zb. o ubezpieczeniu społecznym, z później-
szymi zmianami

IV. SPECJALNE ŚWIADCZENIA NIESKŁADKOWE, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 4 UST. 2a ROZPORZĄDZENIA (EWG)

nr 1408/71

Nie dotyczy

17.2.2006 C 40/5Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


