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PSW, a.s.  Továrenská 4069/44,  018 41 Dubnica nad Váhom 
                   27.11.2019 

Vážený zákazník, 
Verzia  3.02.00 Ekonomického  informačného  systému  AMULET   pre   podsystém   PAM  

nadväzuje na predchádzajúcu verziu 2.98.00 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 3.02.00 : 
1) Odmena pri príležitosti vianočných sviatkov (14.plat) 

2) Zmeny vo výstupných zostavách 

 

1) Odmena pri príležitosti vianočných sviatkov (ďalej len 14. plat) 

 

S účinnosťou od 1.5.2018 môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom odmenu – 14. plat, ktorý je po 

splnení podmienok v roku 2019 oslobodený od dane,  sociálneho a zdravotného poistenia. Maximálna 

výška oslobodenia 14. platu je 500€. Pre vyplatenie 14. platu je potrebné použiť kód mzdovej zložky 

„316 – Odmena pri prílež. vianočných sv.-14.plat“. 

 

POZOR: Mzdová zložka č. 316 je prednastavená pre nápočet priemeru PPÚ (viď. obrázok). Ak 14.plat 

poskytujete za dlhšie obdobie ako je jeden štvrťrok, je potrebné vybrať správny nápočet priemeru PPÚ. 

 

 
 

Pre účely oslobodenia musia byť splnené nasledovné podmienky: 

 

- Zamestnávateľ zúčtoval v mzde za máj (vyplatenej v júni) daného roka 13.plat, na ktorý sa 

vzťahovalo oslobodenie od zdravotného poistenia a dani z príjmu. 

 

- Zamestnávateľ musí vyplatiť 14.plat v mesiaci december, tzn. že musí byť zúčtovaný v mzde za 

november. V prípade zadania 14. platu v inom období program vypíše nasledovnú chybu: 

AKTUALIZÁCIU 3.02.00  VYKONAJTE   PO UZÁVIERKE 10/2019  ! ! ! 
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- Výška 14. platu musí byť zamestnancovi vyplatená minimálne vo výške priemerného mesačného 

zárobku. Program uvedenú hranicu testuje. Výpočet priemerného zárobku je nasledovný: 

konštanta 4,348214 * týždenný fond * priemer PPÚ. V prípade, že zamestnanec nemá 

v kmeňových údajoch vyplnený priemer pre PPÚ, program vypíše nasledovnú chybu: 

 

 
 

- Zamestnanec musí byť u zamestnávateľa k 31.10. daného roka nepretržite v pracovnoprávnom 

vzťahu minimálne 48 mesiacov. Do splnenia podmienky sa započítavajú aj bezprostredne 

nadväzujúce pracovné pomery, ale aj dohody o mimopracovnej činnosti. U zamestnanca, 

ktorému bude zadaný 14. plat a od dátumu nástupu do 31.10. daného roka na jeho osobnom čísle 

neuplynulo 48 mesiacov, program si vyžiada nasledovné potvrdenie: 

 

 
 

Potvrdením tlačítka „ÁNO“ bude program považovať podmienku 48 mesiacov za splnenú a ak 

je výška 14.platu minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku, bude 14. plat do výšky 

500€  oslobodený od SP, ZP a dani z príjmu. 

Potvrdením tlačítka „NIE“ 14. plat oslobodený NEBUDE. 

Uvedené je nutné potvrdiť pri výpočte jednotlivca aj pri výpočte za podnik!!! 

 

2) Zmena vo výstupných zostavách 

 

2.1 Mzdový list 

 Menu: Výpisy | Mzdy | Mzdový list... 

 

Na druhej strane mzdového listu sme doplnili výšku oslobodeného 13./14. platu pre sociálne poistenie. 

 

kolektív PSW, a.s 


