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PSW, a.s.  Továrenská 4069/44,  018 41 Dubnica nad Váhom 
                   16.01.2019 
Vážený zákazník, 
 
Verzia  2.92.00 Ekonomického  informačného  systému  AMULET   pre   podsystém   PAM  
nadväzuje na predchádzajúcu verziu 2.90.00 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 2.92.00 : 

1) Zmeny vo výstupných zostavách 
2) Oprava chyby z verzie 2.90.00 
3) Záver 

 
1) Zmena vo výstupných zostavách 

 
1.1  NOVÉ Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti za rok 2018 

Menu: Výpisy | Mzdy | Ročné zúčtovanie dane | Potvrdenie ... 
 

Vo výpisoch je zapracované NOVÉ Potvrdenie o príjme zo ZČ platné pre rok 2018, ktoré bolo 
zverejnené 21.12.2018. Potvrdenie sa uloží do priečinka „KM\DU“ v tvare: 
Potvrdenie_2018_2_PriezviskoMeno.xfdf 
 
V potvrdení 2018 pribudol nový 13. riadok. Program 13.riadok nevyplní. Údaje 13.riadku je potrebné 
vyplniť ručne v zmysle poučenia. Poučenie k novému riadku je prílohou sprievodného listu. 

 
1.2   Štatistický výkaz Trexima o cene práce ISCP (1-04) 

Menu: Výpisy | Mzdy | Štvrťročné výkazy | Príprava údajov pre ISCP 
 
Pre štvrtý štvrťrok 2018 bola vykonaná úprava štatistického výkazu  o cene práce ISCP (1-04) 
v zmysle nového metodického pokynu (viď. príloha sprievodného listu). 
 
 

2) Oprava chyby z verzie 2.90.00 
Po aktualizácii 2.90.00 program automaticky zmenil prioritu zrážky pre doplatok mzdy na účet z hodnoty 
„9“ na hodnotu „99“. Do „xml“ súboru pre banku po tejto zmene bola nesprávne napĺňaná poznámka 
úhrady. Do poznámky sa napĺňal text „sporenie“. Správny text mal byť „doplatok mzdy“. Za chybu sa 
ospravedlňujeme. 
 
 
 
 
 
 

1) Pokiaľ aktualizáciu spustíte PRED UZÁVIERKOU za 12/2018, SPUSTITE 
VÝPOČET za podnik obdobia 12/2018 a vykonajte kontrolu výstupných zostáv: 
“Rekapitulácia, Kódovník za podnik, Príkaz na úhradu – ODVODY”…Všetky 
zostavy musia ostať bez zmeny 

 
2) Pokiaľ aktualizáciu spustíte PO  UZÁVIERKE 12/2018, nie je potrebná kontrola 

zostáv za obdobie 12/2018 
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3) Záver 
Do nasledujúcej verzie pripravujeme  
- zmeny platné od 01/2019 

 
 
S pozdravom, 

 
 
 
kolektív PSW, a.s. 

Prílohy: 
 -  poučenie k vyplneniu potvrdenia 2018 
 -  metodický pokyn pre ISCP (1-04) 
 


	Vážený zákazník,

