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PSW, a.s.  Továrenská 4069/44,  018 41 Dubnica nad Váhom 
   
                   31.07.2018 
Vážený zákazník, 
Verzia  2.86.00 Ekonomického  informačného  systému  AMULET   pre   podsystém   PAM  
nadväzuje na predchádzajúcu verziu 2.84.00 a vyššie Ekonomického informačného systému AMULET pre 
podsystém PAM. 
 

Zákazník, ktorý si po vykonaní aktualizácie nastavuje v príplatkoch iný spôsob výpočtu, musí, ako po 
každej aktualizácii, opraviť v číselníku mzdových zložiek  ich spôsob výpočtu. Napríklad mzdová zložka 
207 – Príplatok za prácu v noci. 
 
 
 
 
 
Obsah Aktualizácie 2.86.00 : 

1) Dohody dôchodcov 01.07.2018 
2) Zmena životného minima – zákonné zrážky zo mzdy 
3) Zmeny vo výstupných zostavách 
4) Záver 

 
1) Dohody dôchodcov od 07/2018 

 
S účinnosťou od 1.7.2018 sa zavádzajú nové pravidlá pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne                            
z dohôd dôchodcov. Dôchodcovia pracujúci na dohodu si môžu určiť jednu dohodu, na ktorú si uplatnia 
výnimku z platenia dôchodkového poistenia (starobné, invalidné poistenie a platenie príspevku do 
rezervného fondu solidarity), obdobne ako študenti na dohodu o brigádnickej práci študenta. Výnimka sa 
nevzťahuje na ÚP a GP. Ak si dôchodca výnimku neuplatní, do SP sa platí poistné z plného 
vymeriavacieho základu na starobné, prípadne invalidné poistenie, úrazové  a garančné poistenie                            
a príspevok do rezervného fondu solidarity. 

 
Uvedenú výnimku si môžu uplatniť poberatelia nasledovných dôchodkov: 
- poberateľ starobného dôchodku, 
- poberateľ predčasného starobného dôchodku, 
- poberateľ invalidného dôchodku, 
- poberateľ výsluhového dôchodku v dôchodkovom veku, 
- poberateľ invalidného výsluhového dôchodku. 
 

Pre správny výpočet poistného nových  typov dohôd boli do programu doplnené: 
 
• Nové druhy PPV: 
MENU:  Podsystém| Personalistika| Evidencia| okno Pracovné zaradenie (druh PPV) 
74 = Doh. o vyk. práce – PP (výnimka) 
76 = Doh o prac. činn. – PP (výnimka) 
 
• Nové typy dohody pre nepravidelné príjmy: 
MENU:  Podsystém| Personalistika| Evidencia| okno Pracovné zaradenie (Typ nepravidelnej dohody) 
5 = Dohoda o vykon. práce – výnimka 
7 = Dohoda o prac. činnosti –  výnimka 
 
• Nové mzdové zložky: 
MENU:  Číselníky| Personalistika a mzdy| Mzdové zložky 
510 = Dohoda o VP bez DP – PP 
512 = Dohoda o PČ bez DP – PP 
540 = Dohoda o VP bez DP – NP 
542 = Dohoda o PČ bez DP – NP 

AKTUALIZÁCIU 2.86.00  VYKONAJTE   PO UZÁVIERKE 06/2018  ! ! ! 
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• Zdravotné poistenie pre dohody poberateľov predčasného starobného dôchodcu (ďalej len 
poberateľ PSD) 

Poberateľ PSD, ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti 
a Sociálna poisťovňa mu pozastaví výplatu dôchodku, je povinný platiť zdravotné poistenie. 
 

Pre výpočet poistného do ZP je potrebné v mesiaci, kedy vznikne povinnosť poberateľovi PSD platiť 
poistné do zdravotnej poisťovne, doplniť do kmeňových údajov ˂ ˃ (viď. obrázok) 
 

 
 
Pozor: program zatiaľ nevypočíta ZP alikvotne k dátumu pozastavenia predčasného starobného 
dôchodku, ale iba za celý kalendárny mesiac. 
 
 

2) Zmena životného minima – zákonné zrážky zo mzdy 
 
Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 196/2018 Z.z. sa upravuje výška životného 
minima (§2 písmeno a) zákona 601/2003 Z. z.) na sumu 205,07 €. Na základe aktuálneho právneho stavu sa 
menia nepostihnuteľné  sumy pre výpočet zákonných zrážok nasledovne: 

 
• Základná suma na povinného: 205,07 € (100% životného minima). Pri zrážke výživného na maloleté 

dieťa je nepostihnuteľná suma na povinného 86,13 € (70% zo 60% základnej sumy na povinného). Pri 
pokutách za priestupky je nepostihnuteľná suma 102,53 € (50% životného minima). 

 
• Základná suma na vyživovanú osobu: 51,26 € (25% životného minima). Ak povinný je poberateľ 

dôchodku, tak pre vyživovanú osobu platí nepostihnuteľná suma vo výške 102,53  € (50% životného 
minima. Pri zrážke výživného na maloleté dieťa je nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu 35,88 € 
(70% základnej sumy na vyživovanú osobu). Pri pokutách za priestupky je nepostihnuteľná suma na 
vyživovanú osobu 51,26 € (25% životného minima). 
 

• Suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy zrazí  bez obmedzenia: 307,60 € (150% životného minima). 
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3) Zmena vo výstupných zostavách 
 
3.1 Zostavy pre Sociálnu poisťovňu + xml-súbory 
 
 V nadväznosti na zmeny v 1. bode sú upravené nasledovné zostavy: 

 
• Registračný list FO 
• Mesačný výkaz 
• Výkaz poistného a príspevkov 

 
 
3.2 Zostavy z Personalistiky 
 
•  Z pracovnej zmluvy, z dodatku k PZ, z dohôd (DoVP, DoPČ, DoBPŠ) je odstránená formulácia súhlasu 

so spracovaním osobných údajov. 
•  Doplnili sme zápočtový list pre dohodárov, ktorý je zamestnávateľ povinný vydávať zamestnancom po 

skončení  dohody o mimopracovnej činnosti. 
 
 

4) Záver 
 
Do nasledujúcich verzií pripravujeme  
- úpravu mzdového listu v zmysle aktualizácie 2.84.00 a 2.86.00 
- potvrdenie o príjme za rok 2018 

 
 
 
 

S pozdravom, 
     
   
     kolektív PSW, a.s. 

 
 
 
 
Príloha – Odvody poistného pre nové typy dohôd a ich vykazovanie do SP (pravidelný + nepravidelný príjem) 
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