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1. Identifikácia spoločnosti

1.1. Základné údaje
1.1.1. Obchodné meno a právna forma spoločnosti: PW Logistics Slovakia, s.r.o., r. s. p. 
1.1.2. Identifikačné číslo: 44 714 866
1.1.3. Sídlo spoločnosti: Vŕbová 2746/12 

924 01 Galanta
1.1.4. Dátum založenia a registrácie spoločnosti:

Spoločnosť bola založená dňa 10.04.2009 a zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava.

1.1.5. Základné imanie                                                5000,- EUR
1.1.6. Štatutárny orgán spoločnosti  :                          konateľ – Marek Matonog



2. Podnikateľská činnosť spoločnosti
2.1. Predmet podnikania spoločnosti 

2.1.1. Spoločnosť „PW“ sa orientuje hlavne v oblasti logistiky. Sme 
pripravení realizovať takmer všetky činnosti z tejto oblasti od finálneho 
zabalenia produktov, jeho skladovanie, dopravu ku klientovi, zabezpečenie 
obalového materiálu. Samostatnou kategóriou sú naše ECO produkty určené 
pre logistiku a predaj vašich produktov. 

- Balenie tovaru

- Skladovanie

- Doprava

- ECO produkty
- Kartónové palety
- Ekologické boxy
- Predajné stojany



Kontraktačné balenie
• Balenie tovaru, rozbaľovanie / prebaľovanie tovaru

• Triedenie vráteného tovaru z predajní

• Výroba predajných stojanov a ich plnenie

• Fulfillment

• Štítkovanie tovaru (návrh štítkov, výroba & aplikácia) 

• Ink-jet tlač na produkty (šarže / dátum spotreby / …)

• Kontrola kvality

Možnosti balenia:
• Kartónové krabice / ECO BOXY

• Zmrštovacia fólia

• Blistrovanie produktov

• Sáčkovanie

• Paletizácia



Montáž
produktov



LOGISTICKÉ SLUŽBY

• Skladovanie tovaru

• Manipulácia & Cross docking

• Pikovanie

• Doprava & distribúcia



Tlačové služby &     
obalový dizajn



ECO PRODUKTY
• Kartónové palety

• XANITA patentované ECO BOXy

• XANITA POP Displays



REFERENCIE



2.1.2. V roku 2012 získala naša spoločnosť štatút
Chránená dielňa. Našim cieľom je ponúknuť
uplatnenie ľuďom so znííženou pracovnou
schopnosťou a dať im možnosť zaradiť sa do bežného
pracovného procesu a medzi kolektív. Z tohto dôvodu
sa snažíme hľadať projekty, pri ktorých by sme tento
typ zamestnancov vedeli využiť.



2.1.3. Od roku 2020 sa náš štatút zmenil na
Registrovaný sociálny podnik a v našich aktivitách
naďalej pokračujeme. Aktuálne zamestnávame 25
zamestnancov na hlavný pracovný pomer a z toho
10 zamestnancov je zo skupiny so zníženou
zdravotnou schopnosťou.



2.2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti

2.2.1. Aktuálny stav

Spoločnosť „PW“ sa v roku 2020 pretransformovala z 
chránenej dielne na tzv. Registrovaný sociálny podnik. 

Firma prevádzkuje svoju činnosť v prenajatých 
priestoroch o ploche cca 1.500 m2. 

Za rok 2020 sme zrealizovali zákazky v objeme cca 
24.000 hodín, čo je v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom nárast o 25%. 

Celkové výnosy spoločnosti sa za obdobie posledných 
troch rokov stabilizovali na úrovni cca 1,3 milióna Eur 
ročne (viď. graf).

V roku 2020 spoločnosť uzatvorila nový kontrakt so 
spoločnosťou PKZ Slovakia spol. s r.o., čo viedlo k 
nevyhnutnému kroku zvýšiť skladovú kapacitu ako aj 
kapacitu skladových operácií. Z tohto dôvodu sa 
zrealizovali investície do zvýšenia uvedených kapacít v 
celkovej výške 20.169,69 Eur. 



V prípade otvorenia ďalších projektov sú nevyhnutné ďalšie 
investície do zvyšovania skladových kapacít, ktoré sú 
naplánované na rok 2021 s cieľom byť v budúcnosti pripravení na 
realizáciu ďalších obchodných aktivít. 

Aktuálne je riziko spoločnosti / obratu rozdelené medzi troch 
významných obchodných partnerov. Z tohto dôvodu sme v roku 
2020 naštartovali investície do marketingových aktivít za účelom 
získania nových obchodných partnerov nielen na slovenskom, ale 
aj na zahraničných trhoch tvorbou nových web stránok a s tým 
spojenými marketingovými kampaňami cez systém Google 
AdWords / Google Analytics / ...



2.2.2. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení
účtovného obdobia:

Koncom apríla 2021 nastala vzhľadom na pandemickú situáciu s
ochorením COVID 19 mimoriadna udalosť, ktorá na obdobie 3 – 4
týždňov ovplyvnila fungovanie spoločnosti.

Približne 70% zamestnancov bolo infikovaných ochorením COVID-19,
čím sa znížila výrobná kapacita na 20 - 30% bežnej produkcie.

Uvedené kapacity sme dočasne vykrývali pracovníkmi na dohody,
Mesiace apríl a máj boli v porovnaní s bežnými výnosmi o cca 30%
nižšie.



2.2.3. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

Spoločnosť má platné obchodné zmluvy so všetkými aktuálnymi obchodnými
partnermi, preto nepredpokladáme výpadok objemov výroby na rok 2021. Práve
naopak vyvíjame marketingové aktivity na získanie ďalších obchodných partnerov
s cieľom zvýšenia výnosov spoločnosti, naplnením výrobných kapacít na 100%
(aktuálne cca 60%).

Ďalším krokom je rozšírenie poskytovania služieb o nákladnú dopravu a špedíciu,
zvýšenie kapacity skladovania.

Z dlhodobého hľadiska je hlavným strategickým cieľom investícia do vlastných
priestorov na Slovensku a otvorenie novej prevádzky v Českej republike, v ktorej
by sme chceli poskytovať služby pre český trh a trhy Nemecka a Rakúska.



2.2.4. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku 
za rok 2020

Spoločnosť zaznamenala za rok 2020 hospodársky 
výsledok pred zdanením vo výške 68.120,67,- eur. 
Hospodársky výsledok bude na základe Zakladateľskej 
listiny vo výške 100% ponechaný vo firme a bude 
použitý na investície do prevádzky spoločnosti, 
marketingu a zlepšenia pracovných podmienok 
zamestnancov. 

Spoločnosť získala na základe štatútu Registrovaného 
sociálneho podniku úľavu na dani z príjmov PO vo 
výške 10.013,74 Eur. Táto úľava bola preinvestovaná 
ešte v toku 2020 do prevádzky spoločnosti na zvýšenie 
skladovej kapacity.



Marek Matonog - CEO

PW Logistics Slovakia s.r.o., r. s. p.
Sídlo:
Vŕbová 2746/12, 924 01 Galanta
Prevádzka:
Zoltána Kodálya 767, 924 01 Galanta
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Phone: +421 903 483 335
Mail: pw@pwsk.sk
Web: www.pwsk.sk

www.pw-logistics.sk
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