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

                   30.05.2018 

Vážený zákazník, 

 
Verzia  2.98.00 Ekonomického  informačného  systému  AMULET   pre   podsystém   PAM  

nadväzuje na predchádzajúcu verziu 2.97.00 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 2.98.00 : 

1) Mzdové zvýhodnenia platné od 01.05.2019 

2) Odmena pri príležitosti letných dovoleniek (ďalej len 13.plat)  

3) Záver 

 

1) Mzdové zvýhodnenia za prácu v noci/v sobotu/ v nedeľu 

 

Od 01.05.2019 vstúpila do platnosti druhá etapa zvýšenia mzdových zvýhodnení za prácu 

v sobotu, v nedeľu a v noci. Na nové zvýhodnenia majú nárok zamestnanci v pracovnom 

pomere, ale aj zamestnanci vykonávajúci práce pre zamestnávateľa na základe dohôd 

o mimopracovnej činnosti. Výšku jednotlivých mzdových zvýhodnení nájdete v prílohe č. 1. 

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

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

minimálnych sadzieb. Nastaviť ich môže iba užívateľ – SPRÁVCA (viď. obrázok). 

 

 
 

 

1) Aktualizáciu vykonajte po uzávierke 04/2019 
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2) Odmena pri príležitosti letných dovoleniek (ďalej len 13.plat) – mzdová zložka číslo 315 

Pre účely oslobodenia  13.platu vo výške 500€ od zdravotného poistenia a od dane z príjmu musia 

byť splnené nasledovné podmienky: 

 

2.1 Zamestnávateľ musí vyplatiť 13. plat v mesiaci jún, tzn. že 13. plat musí byť zúčtovaný v 

mesiaci máj.  

 

2.2 Výška 13.platu musí byť zamestnancovi vyplatená minimálne vo výške 500€. 

 

2.3 Zamestnanec musí byť u zamestnávateľa k 30.04. daného roka nepretržite v pracovno-právnom 

vzťahu minimálne 24 mesiacov. Do splnenia tejto podmienky sa započítavajú aj bezprostredne 

nadväzujúce pracovné pomery, ale aj dohody. U zamestnanca, ktorému bude zadaný 13.plat 

a od dátumu nástupu do 30.04. daného roka na jeho osobnom čísle neuplynulo 24 mesiacov, si 

program vyžiada potvrdiť splnenie tejto podmienky. Uvedené potvrdenie si program vyžiada  

a je nutné ho potvrdiť aj pri spustení výpočtu za podnik.  

 

POZOR: Mzdová zložka 315 sa započítava do priemeru pre pracovnoprávne účely na jeden štvrťrok. Ak 

túto odmenu poskytujete za viac štvrťrokov,  je nutné v číselníku mzdových zložiek, na mzdovej zložke 

315 opraviť nápočet pre výpočet priemeru PPÚ podľa svojich potrieb.  
 

 

 

S pozdravom, 

     

   

     kolektív PSW, a.s. 

 

 

Príloha: Príloha č_1_Mzdové zvýhodnenia_052019 


