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PSW, a.s.  Továrenská 4069/44,  018 41 Dubnica nad Váhom 
                   31.01.2019 

Vážený zákazník, 
 

Verzia  2.93.00 Ekonomického  informačného  systému  AMULET   pre   podsystém   PAM  

nadväzuje na predchádzajúcu verziu 2.92.01 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. 
 

 

 

 

 

Pred spracovaním miezd 01/2019 je potrebné vygenerovať “Kalendáre platné pre rok 2019” 

nasledovne: 
 

1) Menu: Číselníky | Personalistika a mzdy | Kalendár FPD | Sviatky 

→ opraviť veľkonočné sviatky a potvrdiť tlačítko <Generovať>, 

2) Menu: Číselníky | Personalistika a mzdy | Kalendár FPD | Rok 

→ potvrdiť tlačítko <Generovať> 
 

Obsah Aktualizácie 2.93.00 : 
1) Zmeny v parametroch výpočtu miezd 

2) Číselník mzdových zložiek 

3) Ostatné 

4) Záver 

…………………………………………………………………………………….................……………. 
1) Zmeny v parametroch výpočtu miezd 

Menu: Konfigurácia | Parametre výpočtu miezd 

Poznámka: bod 1.2 nastavuje užívateľ „SPRÁVCA“ 

 

1.1 Minimálna mzda 

→ Minimálna mzda (hodinová) = 2,9890 € 

→ Minimálna mzda (mesačná)  = 520,00 € 
 

UPOZORNENIE: 

Pri 38,75 hodinovom pracovnom týždni je potrebné opraviť minimálnu mzdu (hodinovú) na     hodnotu 

3,0854 € 
 

Pri 37,5 hodinovom pracovnom týždni je potrebné opraviť minimálnu mzdu (hodinovú)  na     hodnotu 

3,1883 € 

 

1.2 Príplatky 
 

V nadväznosti na minimálnu mzdu platnú od 01. januára 2019 je potrebné opraviť: 

Menu: Konfigurácia | Nastavenie programu | Parametre výpočtov | PAM → hodinové príplatky 

(príplatok za nočnú prácu, prácu v sobotu, prácu v nedeľu, prácu vo sviatok, prácu v sťaženom prostredí 

a pracovnú pohotovosť mimo pracoviska).  

 

Príplatky je potrebné nastaviť podľa internej smernice zamestnávateľa, avšak minimálne vo výške 

minimálnych sadzieb (viď. obrázok). 

 

 

 

 

 

! ! !  Aktualizáciu vykonajte po uzávierke za 12/2018 ! ! ! 
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1.3 Vymeriavacie základy (ďalej len VZ) 

→ Všeobecný vymeriavací základ  (ďalej len VVZ) 954,00 € (Priemerná mesačná mzda 

v hospodárstve za rok 2017) 

 Maximálny VZ pre SP (NP, StP, IP, PvN,GF,RFS) =  6678,00 € (7-násobok VVZ) 

 Maximálny VZ pre SP (ÚP) = nestanovený 

 Maximálny VZ pre ZP =  od 01.01.2017 NESTANOVENÝ 

 Strop VZ pre odvody do ZP z podielov na HV = 57240,00€ 

→ Maximálny DVZ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN = 62,7287 € (vypočítaný z 2-

násobku VVZ) 

 

1.4  Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných  (platí pre oba typy), do ktorej sa 

uplatní výnimka pri odvodoch pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2019, je suma vo výške 

639,18 €/ mes. (67% z 954 – VVZ pre rok 2019)  

        UPOZORNENIE:  

Pre pracovný pomer, ktorý vznikol v roku 2018 a pokračuje v roku 2019 ostáva hraničná suma 

611,04€ (67% z 912 – VVZ pre rok 2018)  

 

1.5 Daň  
→ Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 328,11 € / mesiac 

→ Sadzba dane 25% zo základu dane prevyšujúceho sumu 3021,37€ (1/12 zo 176,8 násobku    

     platného životného minima)   

→ Daňový bonus je 22,17 € / mesiac 
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1.6 Dohody  

→ Hranica príjmu pre uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia pre dohody o brigádnickej  

práci študenta/ dohody dôchodcov ostáva aj pre rok 2019 vo výške 200,00€/mesiac. 
 

UPOZORNENIE:  

Odmena zamestnanca pracujúceho na dohodu (pravidelný/nepravidelný príjem) musí byť od 

01.01.2019 vo výške novej minimálnej mzdy prislúchajúcej za odpracovaný čas. Program výšku 

odmeny z dohôd NEKONTROLUJE a ani na nedodržanie uvedenej povinnosti NEUPOZORNÍ. 

 

2) Číselník mzdových zložiek 
Menu: Číselníky | Personalistika a Mzdy | Mzdové zložky 

 

Do číselníka mzdových zložiek je doplnená nová mzdová zložka: 

→ kód 361 – Príspevok na rekreáciu OSLOB_§152aZP 

 

Mzdová zložka slúži pre peňažný príspevok na rekreáciu v zmysle § 152a Zákonníka práce. 

Tento príspevok je po splnení podmienok  oslobodený od dane a teda nepodlieha ani odvodom na 

sociálne a zdravotné poistenie. Maximálna výška príspevku je 55% oprávnených výdavkov, 

najviac však v sume 275 eur ročne. Pre zamestnanca s kratším pracovným úväzkom sa maximálna 

hodnota ročného príspevku kráti v pomerne k pracovnému úväzku. Vypočítaný príspevok sa 

zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.  

 

Podmienky pre poskytnutie takto oslobodeného príspevku na rekreáciu sú nasledovné: 

 Zamestnanec je zamestnaný na pracovný pomer 

 Pracovný pomer trvá ku dňu rekreácie nepretržite najmenej 24 mesiacov 

 Zamestnanec požiada o príspevok a preukáže oprávnené výdavky najneskôr do 30 

kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie 

 

UPOZORNENIE:  

Program netestuje a teda ani neupozorní na nesprávne vypočítaný príspevok na rekreáciu. 

Zároveň upozorňujeme, že mzdová zložka má nastavenú účtovnú predkontáciu 527.000/331.000. 

Pre správne účtovanie je potrebné vytvoriť analytické účty podľa svojich potrieb a následne 

upraviť predkontáciu aj na mzdovej zložke. 

 

3) Ostatné 
3.1 zmeny vo výstupných zostavách 

 
→ Na zápočtový list je doplnené oznámenie o vyplatení rekreačného príspevku resp. o vydaní rekreačného  

poukazu. 

→ Mzdový list je doplnený o riadok „57 – Príjmy oslobodené od dane“. Do uvedeného riadka sa 

napočítavajú kódy mzdových zložiek „351 – Podnikové štipendium žiaka“ a „361 – Príspevok na 

rekreáciu OSLOB_§152aZP“.    

→ Pre rok 2019 je v platnosti nový Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej 

činnosti. Po sprístupnení možnosti otestovania xml-súboru zo stany FS, bude možné odosielať prehľad 

v novej štruktúre. Zatiaľ je tlačítko „Generuj XML súbor“ nedostupné.  

 

4) Záver 
 

Do nasledovnej verzie pripravujeme: 

→ Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 

→ Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018 

 

kolektív PSW, a.s. 

 

Príloha: Minimálne mzdové nároky platné od 01.01.2019 

  Tabuľka mzdových zvýhodnení platná od 01.01.2019 


