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Príhovor
Vážení obchodní partneri, milí zákazníci a kolegovia,
celý svet sa neustále mení, vyvíja a modernizuje. Rovnako je to v
prípade aj našej spoločnosti InterWay. Vo svete informačných technológií
sme medzi konkurenciou každým rokom silnejším a stabilnejším hráčom.
Tento fakt nás veľmi teší a každým dňom poháňa vpred. Dodáva našej práci
väčší zmysel, značnú motiváciu a úprimnú radosť.
Rok 2021 hodnotím pozitívne vďaka množstvu zaujímavých projektov,
ktoré sme úspešne zrealizovali. Som rád, že riešenia a služby, ktoré InterWay
poskytuje, naďalej prinášajú spokojnosť našich zákazníkov. Potvrdzuje to aj fakt, že mnohí naši zákazníci
sú zároveň našimi dlhodobými partnermi.
Sme pripravení na nové výzvy a momenty roku 2022, ktoré čakajú našu spoločnosť. Jedným
z nadchádzajúcich míľnikov je oslava 25.výročia spoločnosti. Náš vývoj od roku 1997 až dodnes priniesol
mnoho zaujímavých príležitostí, dlhodobých partnerstiev či kvalitných zamestnancov. Naďalej si chceme
zachovať našu flexibilitu v rýchlo vyvíjajúcom sa IT prostredí. Držať krok s inováciami a posúvať rast našej
spoločnosti s cieľom obhájiť našu poprednú pozíciu v konkurenčnom prostredí.
Zo všetkých úspešných projektov ma najviac tešia tie, ktorých súčasťou sú komplexné systémy
postavené na našich produktoch. Našu pozornosť sme rozšírili i na oblasť IoT, kde sa nám podarilo
nadviazať spoluprácu so zahraničnými spoločnosťami.
Na záver by som sa veľmi rád poďakoval všetkým našim zamestnancom, ale aj partnerom a klientom,
za to, že v roku 2021 prejavili spoločnosti InterWay svoju dôveru. Pevne verím, že pretrvávajúce pozitívne
vzťahy, ktoré spoločne dlhodobo vytvárame, budú pokračovať aj v ďalšom období. Rovnako verím, že si
zachováme trend v budovaní povedomia našej značky, ako aj motiváciu a entuziazmus v prinášaní nových
nápadov a myšlienok, ktoré nás vedú k čo najväčšiemu uspokojeniu potrieb našich zákazníkov.

Ing. Petr Weber
Generálny riaditeľ spoločnosti InterWay, a. s.
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Identifikačné údaje spoločnosti
Korešpondenčná adresa
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821 05 Bratislava

InterWay, a. s.
Stará Vajnorská 21
831 04 Bratislava

Prevádzky

Registračné údaje
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O spoločnosti
Spoločnosť InterWay pôsobí od svojho založenia (1997) v oblasti informačných technológií, a to
nielen na slovenskom, ale aj na zahraničnom trhu. Organizácia stojí na pevných základoch ťažiskovej
divízie informačných a komunikačných technológií (IKT), pod ktorú spadá niekoľko oddelení, ktoré sa
spoločne podieľajú na dodaní komplexného projektu. Súčasťou sú špecialisti z oblasti analýzy a
architektúry informačných systémov, developeri či testeri.
Do portfólia služieb, ktoré InterWay poskytuje, patria integračné, vývojové a implementačné služby,
servisné služby a outsourcing, realizácia webových sídiel a služieb, konzultácie, odborné poradenstvo a
podpora, cloud služby, či kybernetická bezpečnosť.
Produktové oddelenie sa zameriava na vývoj našich vlastných produktov, ktoré rozdeľujeme na dve
produktové skupiny - WebJET a IwayCloud.
InterWay sa počas svojho pôsobenia vyprofiloval na jedného z najvýznamnejších slovenských
poskytovateľov IT riešení, aplikácií aj webových sídiel. Klientela spoločnosti je tvorená širokým spektrom
organizácií - od orgánov štátnej správy a samosprávy, cez telekomunikačných operátorov, banky,
poisťovne a podniky sieťových odvetví, až po priemyselných výrobcov. InterWay si úspešne zachováva
individuálny prístup ku každému z týchto klientov.
Naša spoločnosť sídli v Bratislave, avšak svoje ďalšie dve prevádzky má a kontinuálne rozširuje v Žiline
a v Liptovskom Mikuláši. Počas roka 2021 disponovala spoločnosť v priemere 100 pracovníkmi.
Za kladným výsledkom spoločnosti InterWay stojí dlhodobé úsilie celého tímu, ktorý tvoria pracovníci
s dlhoročnými odbornými skúsenosťami.
Spoločnosť má zavedené certifikované systémy riadenia ISO podľa požiadaviek medzinárodnej
normy ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 14001 a ISO/IEC 20000-1.V aktuálnom období spoločnosť disponuje
i profesionálnym tímom kvalifikovaných špecialistov, certifikovaných odborníkov s previerkou na stupeň
Tajné (NATO, EÚ, Národné), ktorí sú zapojení do rôznych špecializovaných projektov.
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Založenie spoločnosti
Spoločnosť InterWay bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9. septembra 1997.
Rok 2015 charakterizovala zmena právnej formy spoločnosti na akciovú spoločnosť. Predpoklad, že
v nasledujúcom období spoločnosť zintenzívni svoju činnosť, bol hlavným dôvodom zmeny právnej formy
na akciovú spoločnosť. Táto forma lepšie zodpovedá väčšiemu rozsahu ekonomickej činnosti spoločnosti,
ako aj dôveryhodnosti spoločnosti vo vzťahu k obchodným partnerom.

Profil a ciele spoločnosti
Informačné technológie nie sú pre nás len obchodným záujmom – vieme, že sú kľúčové v rozvoji
mnohých oblastí života každej spoločnosti, a preto chceme byť ich súčasťou. Už od založenia sme boli
(a stále sme) presvedčení, že naše odhodlanie formovať práve toto prostredie, je to správne.
Z relatívne malej spoločnosti s pár zamestnancami sme sa postupom času prepracovali na
organizáciu s vyše 100 pracovníkmi. Divízia IKT vyvíja vlastné a technologicky náročné riešenia, ktoré sú
vždy v súlade s potrebami zákazníkov. Na druhej strane, produktové oddelenie neustále pracuje na vývoji
našich produktov, ktoré zanechávajú v dodávaných riešeniach našu jedinečnosť. Aj táto kooperácia našich
tímov dopomohla k tomu, aby sme sa postupne vypracovali na popredného dodávateľa IT riešení.
Viac než dvadsaťštyri rokov spoznávame potreby zákazníkov na Slovensku aj v Česku. Nie sme však
limitovaní hranicami a neorientujeme sa výhradne na tieto dva trhy, ale spolupracujeme aj s ďalšími
zahraničnými spoločnosťami a rozvíjame naše kompetencie ako v nových krajinách, tak v nových
oblastiach podnikania. Od založenia sme vedení našou počiatočnou víziou neustáleho zlepšovania sa.
Snažíme sa nereflektovať len trendy v IT oblasti, ale ich aj sami vytvárať.
Od samotného začiatku fungovania spoločnosti InterWay, bolo na poprednom mieste v našej filozofii
uspokojovať potreby zákazníkov, preto sa neustále snažíme napĺňať náš dlhodobý cieľ, ktorým je
individuálny prístup ku každému klientovi so zreteľom na kvalitu dodávaného riešenia.
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Míľniky spoločnosti
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Certifikácie, ocenenia, partneri
a referencie
Spoločnosť InterWay vybudovala Integrovaný Manažérsky Systém a už niekoľko rokov má zavedené
certifikované systémy riadenia ISO podľa požiadaviek medzinárodných noriem.

Sme hrdí, že máme v radoch špecialistov, ktorí sú pravidelne certifikovaní našimi partnerskými
spoločnosťami - pridáva to na expertíze a skúsenostiach ako jednotlivcov, tak celej firmy.
V roku 2021 sme sa nadobudli, zvýšili a udržali si partnerské úrovne týchto IT spoločností.
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Každým rokom sa nám darí uspokojovať potreby našich zákazníkov. Medzi naše najvýznamnejšie
referencie patria nasledovné organizácie komerčnej aj štátnej sféry.
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Vízia, hodnoty a zameranie spoločnosti
Naša vízia
Naša vízia sa opiera o tri základné piliere. Je nimi portfólio, ľudia a partnerstvá.
1. Prinášať pridanú hodnotu našim IT riešenia, najmä vďaka využívaniu našich interných produktov.
Opierať sa pri tom o najaktuálnejšie trendy v oblasti IT, ako je generácia cloud a IoT technológií
a kybernetická bezpečnosť.
2. Vytvárať priestor pre našich zamestnancov, v ktorom sa cítia dobre, kde sa navzájom inšpirujú,
podporujú, spoločne rastú a rozvíjajú svoj potenciál.
3. Vybudovať a dlhodobo si udržať siete partnerstiev s IT spoločnosťami svetovej aj lokálnej úrovne,
ktoré umožnia našim špecialistom zvyšovať si kvalifikáciu a odbornosť.

Veda a výskum
Na základe oprávnenia Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sme
ako jedna z mála IT spoločností získali osvedčenie a spôsobilosť vykonávať vlastný vývoj a výskum.

Podporujeme študentov
Záleží nám na kvalitnom vzdelaní budúcich generácií a preto podporujeme školstvo a s ním spojenú
tvorbu nových vzdelávacích materiálov.
Zapojili sme sa do projektu inovatívneho vzdelávania na Slovensku, a keďže sa tematike inovatívnych
riešení doma aj v zahraničí sami venujeme, rozhodli sme sa tento národný projekt IT Akadémie finančne
podporiť.
Dnes je na svete učebnica Internet vecí - učebnica nielen pre stredné školy, ktorá má so svojimi
praktickými cvičeniami a zaujímavým obsahom slúžiť ako pomôcka pre žiakov, ale aj učiteľov stredných
škôl. Svojim čitateľom má priniesť súčasný a perspektívny pohľad na Internet vecí v kontexte digitálnej
transformácie spoločnosti.
S podporou, nielen našou, ale aj ďalších IT spoločností, sa podarilo vytlačiť 1200 kusov, ktoré boli dňa
12.10.2021 slávnostne odovzdané ako dar 15 slovenským školám v priestoroch Univerzitného parku
TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach.
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Environmentálny prístup
V rámci Integrovaného systému manažérstva u nás aplikujeme medzinárodnú normu ISO 14001,
systém environmentálneho manažérstva, ktorý nás zaväzuje k prevencii znečisťovania zložiek životného
prostredia, minimalizácii vzniku environmentálnych rizík, nehôd a nežiaducich udalostí na pracovisku.
Využívaním farebného systému triedenia odpadu, učíme našich zamestnancov starať sa o našu
prírodu ešte viac.

Máme tých správnych ľudí
Vieme, že kvalitní ľudia sú najväčšou a najlepšou investíciou. Naši zamestnanci sú v rámci svojho
rozvoja pravidelne certifikovaní partnerskými spoločnosťami. Medzi nich patrí napríklad Oracle,
Microsoft, DELL, ESET, IBM, RSA, VEEAM a ďalší. Vďaka tomu sú naši zamestnanci neustále v kontakte s
najnovšími trendmi a vývojom v oblasti informačných technológií.
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Profesionálne služby IT
V rámci divízie IKT sa zameriavame na zastrešenie komplexných IKT riešení ako pre štátnu správu tak
pre komerčnú sféru. Snažíme sa porozumieť požiadavkám našich klientov, ktorým poskytujeme odborné
konzultácie na základe ich požiadaviek, a následne im ponúkame:
1. Kompletné zastrešenie IT projektov na mieru našimi certifikovanými pracovníkmi.
2. Značnú úsporu prevádzkových nákladov a širokú modernizáciu existujúcich riešení prechodom
na modernejšie, otvorené technológie (cloud natívne aplikácie, open source riešenia,
mikroservisy, kontajnery).
3. Integráciu požadovaných riešení do existujúceho ekosystému zákazníka, vrátane zabezpečenia
migrácie dát a následnej prevádzky.
4. Kybernetickú bezpečnosť, v rámci ktorej sa venujeme niekoľkým oblastiam (bezpečnosť cloud
riešení, ochrana dát a údajov, monitoring bezpečnostných udalostí, manažment identít a účtov,
bezpečnostné riešenia pre koncové zariadenia, siete a infraštruktúru).
5. Návrh komplexných riešení v oblasti IoT (Internet vecí), spracovaní získaných údajov a
derivovania pridanej hodnoty, primárne s využitím služieb verejného cloudu.
6. Zákaznícku podporu a kompletnú správu dodaných riešení. Naši špecialisti sú súčasťou celého
procesu riešenia od prípravy, spracovanie požiadaviek, realizáciu, úspešné nasadenie a
odovzdanie klientom, až po servisnú podporu, vďaka ktorej zabezpečujeme spokojnosť s našimi
službami a produktami aj po skončení projektu.
Tieto služby dokážeme zabezpečiť hlavne vďaka tímu profesionálnych IT odborníkov a partnerstvám
s významnými medzinárodnými, ale aj domácimi dodávateľmi informačných systémov.

Portfólio produktov
Primárnou a najdôležitejšou zložkou portfólia produktov a služieb spoločnosti InterWay sú
systémové integrácie, riešenia pre e-business a vývoj aplikácií na kľúč. Poskytujeme komplexné webové
riešenia a služby, ktoré sú zamerané na expandovanie a skvalitňovanie podnikateľských činností
v internetovom priestore. Produktové portfólio je tvorené nasledovnými produktami:

začiatok vývoja 2002
Content Management System (CMS) predstavuje redakčný systém pre tvorbu a správu webu
s viac ako 20 rokmi skúseností a vývoja v jednom balíku. Obsahuje používateľské rozhranie
s dôrazom na intuitívne ovládanie.
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začiatok vývoja 2003
Podnikový informačný systém (Intranet) zabezpečuje jednoduchú správu firemnej agendy
a komunikáciu medzi zamestnancami. Hlavným cieľom je uľahčiť vnútorné firemné procesy,
evidenciu zamestnancov či sledovanie dochádzky.

začiatok vývoja 2008
Learning Management System (LMS) patrí medzi najväčšie systémy zamerané na širokú škálu
firemného i školského elektronického vzdelávania. Uľahčuje školiace procesy vďaka
moderným technológiám.

začiatok vývoja 2006
Messenger (MSG) zabezpečuje hromadné zasielanie personalizovaných e-mailov v plnom
grafickom prevedení.

začiatok vývoja 2009
Informačný systém na správu dokumentov vo vašej firme. WebJET DMS zabezpečuje dokonalý
prehľad, archiváciu a bezpečnosť dokumentov prístupných z webového prehliadača.

začiatok vývoja 2016
Nástroj na efektívne riadenie projektov a úloh, ktorý poskytuje podrobný prehľad o ich stave,
financiách a aktivitách pracovníkov, ktorí sú na projekt alebo úlohu pridelení.

začiatok vývoja 2014
IwayCloud platforma predstavuje novú generáciu vývoja, návrhu implementácie a
prevádzkovania informačných systémov v multi-cloud prostredí.

Platforma je zostavená ako kompletný softvérový balík, možný nasadenia aj vo forme
uceleného systému hardvér - softvér, ktorý automatizovane podporuje cloud natívne princípy
a zvyšuje produktivitu vývoja, rýchlosť nasadenia a celkové skrátenie nových projektov.
Poskytuje integrované DevSecOps nástroje na spúšťanie, prevádzku a škálovanie
kontajnerových aplikácií a služieb s pridanou hodnotou využívajúcich Kubernetes.
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Kľúčové udalosti roku 2021
PRACOVNÉ MIESTA
Rok 2021 bol znamenitý aj v internej sfére spoločnosti InterWay. Medzi najvýraznejšie zmeny patrí
vytvorenie zdieľaných pracovných miest. Tie slúžia pre kolegov, ktorí kombinujú prácu z domu s prácou
na pracovisku v Bratislave. Vytvorili sme co-workingové miestnosti, ktoré slúžia k vývoju a implementácii
nových nápadov a technológií. V neposlednom rade, sme prevádzku v Liptovskom Mikuláši presťahovali
do novších a väčších priestorov.

ZJEDNOTENIE TECHNOLÓGIÍ
Jednotnosť využívaných technológií využívaných naprieč firmou je v súčasnej dobe kľúčom
k úspechu. Budovať riešenia na overených, no moderných technológiách s jednotným postupom
zabezpečí našim zamestnancom väčší prehľad v jednotlivých projektoch. Práve preto vznikla v spoločnosti
nová funkcia CTO. Chief Technology Officer zabezpečí lepšiu konsolidáciu, zjednotenie rámcov
a technológií pre vývoj, testovanie a podporu. Zároveň je pre našich špecialistov zdrojom inšpirácie
v oblasti nových technológií.

ZÁKAZNÍCKA PODPORA
Rok 2021 priniesol vznik nového tímu podpory a zákazníckej starostlivosti. Primárnym dôvodom je
významná potreba adekvátnej a plnohodnotnej podpory pre všetkých našich klientov. Nový tím priniesol
taktiež novú funkciu v našej spoločnosti. Head of Support stojí za jednotnosťou zmlúv a poskytovaním
rovnakých služieb pre všetkých zákazníkov spoločnosti InterWay.

A INÉ VYLEPŠENIA
Podarilo sa nám vybudovať a rozšíriť existujúcu infraštruktúru a prejsť modernizáciou systémov.
Znamená to nové produkčné prostredia pre nové systémy. Konkrétnejšie, ide o zintegrovanie viacerých
interných procesov, presun do webového prostredia a celkové zjednodušenie práce so systémami.
Začali sme využívať aj agilný spôsob vedenia projektov a implementovali SCRUM metódy. Ide o
rámce, ktoré nám umožňujú použiť rôzne procesy a techniky, ktoré vedú k zlepšeniu organizácie
a časového manažmentu riadenia projektov.
V neposlednom rade sme implementovali nové komunikačné zariadenia pre videokonferencie
a telefonáty. Spomínaná implementácia prebehla na všetkých troch prevádzkach, ktorými InterWay
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disponuje. S témou komunikácie súvisí aj nová sieť internetového pripojenia a rozšírenie našich
kanálov v online prostredí.

ZVÝŠENIE PARTNERSKÝCH ÚROVNÍ A NOVÉ PARTNERSTVÁ
V roku 2021 sme získali úroveň zlatého partnera spoločnosti Microsoft. Ide o certifikácie Gold Data
Platform a Gold Windows and Devices. Vďaka tomuto partnerstvu plnohodnotne využívame Office 365
a MS Teams naprieč celou firmou.
Okrem toho sme naše partnerstvá posunuli na vyššiu úroveň aj u niekoľkých ďalších partnerov, ako
napríklad RSA, VMware Eset či VEEAM. Naši pracovníci získali viac ako 15 nových certifikácií vo
významných IT oblastiach týchto spoločností.

VÝZNAMNÉ PROJEKTY A ROK 2021
Ako každý rok, aj rok 2021 priniesol zaujímavé spolupráce. Usilovná práca, nepretržité vzdelávanie
a inovovanie nám dopomohli k úspešnej realizácii nižšie spomínaných projektov.
V roku 2021 sa nám podarilo spustiť novú sekciu, ktorá zobrazuje zľavy a výhody pre zákazníkov
Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ide o vizuálne samostatný web, ktorého hlavným cieľom je rýchle
a jednoduché vyhľadávanie informácií pre návštevníkov. Ďalším zaujímavým projektom v roku 2021 bola
príprava nového informačného portálu www.fininfo.sk. Ten je určený pre zákazníkov Ministerstva financií
Slovenskej republiky. Ide o portál, ktorý slúži k finančnej osvete a ochrane finančného spotrebiteľa MF
SR.
Začiatkom minulého roka sme vyhrali súťaž na dodávku nového webového portálu pre poisťovňu
UNIQA. Ten bol aj úspešne zrealizovaný a do obehu nasadený koncom augusta. Pomohli sme zjednotiť
dizajn webového portálu NN Životná poisťovňa Česká republika podľa aktuálnych požiadaviek materskej
spoločnosti na využívanie prvkov značky. Oživili sme obsah a štruktúru webového sídla. V rámci projektu
sme preklopili aj webové sídla, ktoré prevádzkovala spoločnosť Aegon Životná poisťovňa pod náš systém,
nakoľko došlo k zlúčeniu spoločností. Týmto krokom sme zabezpečili zvýšenie bezpečnosti
prevádzkovaného riešenia.
U jedného z našich najvýznamnejších zákazníkov, Železnice Slovenskej republiky, sme v minulom
roku realizovali viacero projektov. Migračný projekt databáz na najnovšiu verziu, či aktualizácia
internetovej stránky klienta, ktorá dostala nové funkcie a vylepšenia. Náš produkt WebJET DMS bol
nasadený na produkčné prostredie a začal slúžiť všetkým používateľom. Prístup k nemu zabezpečuje nami
dodaný a stále vylepšovaný Geografický informačný systém.
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Rok 2021 bol prelomovým v implementácii privátnej cloud služby pre zákazníka Železničná
spoločnosť Slovensko. Privátna cloud dátová analytická platforma ako služba umožní v Železničnej
spoločnosti Slovensko integrovať a analyzovať dáta z aplikácií a systémov zariadení. Umožní
automatizovať a zjednodušiť dátovo orientované aktivity. Uľahčí pripojenie dátových zdrojov a údajov
nasadených v akomkoľvek prostredí. Pomocou IWC DP je možné vytvárať a nasadzovať dátové analýzy v
cloud službe bez nutnosti inštalovať a spravovať systém na správu a analýzu dát. IWC DP je možné použiť
v rôznych scenároch, keď je potrebné pripojiť, migrovať alebo replikovať údaje z aplikácií systémov a
zariadení v rámci Železničnej spoločnosti Slovensko.
Aktuálne najväčší projekt - Komplexný interoperabilný systém ŽSR sa dostal v priebehu roka 2021 do
svojej polovice. Doposiaľ sme dodali viac ako 40 informačných stojanov – kioskov, ktoré budú cestujúcej
verejnosti prinášať potrebné informácie. Do dvoch dátových centier zákazníka sme dodali a nainštalovali
hardvérové zariadenia na báze hyperkonvergovanej infraštruktúry, ktorá predstavuje ucelené riešenie
poskytujúce nielen výpočtový výkon a diskovú kapacitu, ale aj efektívne nástroje pre jej jednoduché
nasadenie, správu a možné rozširovanie.
Rok 2021 charakterizovala migrácia kritických systémov a aplikácií na nové Oracle prostredie. Ide o
projekt Preliminary dizajn pre Železnice Slovenskej republiky. Jeho cieľom bola príprava nového Oracle
prostredia a príprava migrácie databáz a aplikácií používaných v produkčnej prevádzke na nové Oracle
prostredie.

ZLEPŠOVALI SME ZAMESTNANECKÉ VZŤAHY
Dlhodobo pretrvávajúca pandémia tento rok nepriala spoločným zamestnaneckým aktivitám. Aj
napriek tomu sa nám podarilo zorganizovať v letnom období niekoľko spoločných stretnutí mimo
pracoviska. Príkladom sú pravidelné hry volejbalu, ktoré kolektív stmelili o niečo viac. V auguste sme zasa
zažili neuveriteľný adrenalín. Na divokej vode v Čuňove sme si vyskúšali paintball, paddleboarding,
kajakovanie či člnkovanie. Teambuilding sme zakončili volejbalovým turnajom a večerným kúpaním
v bazéne s nezabudnuteľnou atmosférou.
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Vybrané ekonomické ukazovatele
Aj napriek pretrvávajúcej situácii s vývojom pandémie COVID–19 spoločnosť hodnotí rok 2021 ako
úspešný.
Čistý obrat za rok 2021 dosiahol hodnotu 16 mil. €. Ide síce o pokles oproti prechádzajúcemu obdobiu
o takmer 19 %, avšak tento pokles sa odrazil najmä na tržbách z predaja tovaru. Pozitívny vývoj
zaznamenali tržby z predaja služieb, ktoré za rok 2021 tvoria 95 % celkového čistého ročného obratu
spoločnosti. Pre porovnanie, v roku 2020 tento podiel tvoril 83 %, a teda možno konštatovať, že jeden z
hlavných strategických cieľov firmy - zvyšovať podiel predaja vlastných IT produktov a služieb, sa darí
napĺňať s predpokladom udržania tohto trendu aj v nadchádzajúcom období.

VÝNOSY / NÁKLADY (EUR)
Čistý obrat
* z toho: Tržby z predaja služieb
* z toho: Tržby z predaja tovaru
VH z hospodárskej činnosti pred zdanením
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po
zdanení

2021

2020

16 127 436 19 743 316
15 352 569 16 465 218
774 867 3 278 098
1 016 450 1 603 631
802 936

1 256 394

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie poklesol oproti roku 2020 o 36 %. Vzhľadom na vývoj
pandémie s pretrvávajúcimi opatreniami a spôsobom práce na diaľku (práca z domu) väčšiny
zamestnancov spoločnosti, bol tento pokles z časti spôsobený aj zvýšenými výdavkami do IT infraštruktúry
spoločnosti a zvýšenia kvality pracovných podmienok zamestnancov. O použití výsledku hospodárenia vo
výške 803 tis. € rozhodne Valné zhromaždenie na svojom najbližšom zasadnutí. Manažment spoločnosti
po odsúhlasení Dozornou radou navrhne zisk spoločnosti presunúť na účet nerozdeleného zisku minulých
období za účelom jeho použitia na ďalší rozvoj spoločnosti.
Spoločnosť InterWay neuskutočňuje typ podnikateľskej aktivity, ktorá by mala negatívny vplyv na
životné prostredie, a zároveň ak to situácia umožňuje, firma minimálne 1x ročne v rámci teambuildingu
participuje na aktivitách spojených so zveľaďovaním životného prostredia, a to či už priamo v Bratislave
alebo inom regióne Slovenska.
Spoločnosť InterWay nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Spoločnosť InterWay v priebehu účtovného obdobia neuskutočnila aktivity, ktorých výsledkom by
bolo nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a vlastných akcií a obchodných
podielov materskej účtovnej jednotky.
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Na vnútornú kontrolu a riadenie rizík vo vzťahu k účtovnej závierke spoločnosť využíva interné
systémy ako napríklad CRM Helios, HelpDesk, Intranet, Project server, JIRA. Za správnosť vykázaných
údajov v interných systémoch sú zodpovední riaditelia oddelení, ktoré daný interný systém využívajú.
Spoločnosť má v stanovách spísané aj informácie o:
1. kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu;
2. majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv;
3. obmedzeniach hlasovacích práv;
4. pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov;
5. právomociach štatutárneho orgánu, najmä právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom
odkúpení akcií.

V roku 2021 nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali za následok zmenu vyššie menovaných
skutočností.
V súčasnosti žiaľ najväčšiu mieru ekonomického rizika a neistoty spôsobuje vzniknutý vojnový
konflikt na Ukrajine. Možno predpokladať, že sankcie uvalené účastníkmi konfliktu, krajinami Európskej
únie ako aj zvyškom sveta vo veľkej miere ovplyvnia vývoj svetovej ekonomiky negatívnym spôsobom. Aký
veľký dopad budú mať tieto opatrenia, ako aj samotný vývoj konfliktu v budúcnosti na krajiny Európskej
únie a konkrétne Slovensko, sa nedá s istotou predpovedať.
Okrem vyššie spomenutého konfliktu svet stále zažíva prítomnosť ochorenia COVID-19, ktorý bol
prvýkrát zaznamenaný koncom roka 2019. Za doterajšie obdobie Slovensko zaznamenalo niekoľko vĺn
pandémie, s rôznymi verziami vírusu s odlišným stupňom nákazlivosti či prejavom príznakov
sprevádzajúcich toto ochorenie. Spoločnosť InterWay aj naďalej udržuje zavedené opatrenia, aby sa v
najväčšej možnej miere predišlo prenosu ochorenia medzi zamestnancami. Okrem zmeny spôsobu práce
– zavedenie práce na diaľku – spoločnosť nezaznamenala výraznejší dopad na chod firmy.
Nakoľko sa situácia neustále mení, nemožno predvídať i možné budúce dopady či už spomínaného
konfliktu na Ukrajine, ako aj vývoju pandémie. Manažment spoločnosti bude naďalej aktívne pokračovať
v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie prípadne predídenie
akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.
Po 31. decembri 2021 a do dňa vyhotovenia výročnej správy okrem vyššie uvedených skutočností
nenastali žiadne také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie vo výročnej správe
spoločnosti za rok 2021.
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Predpokladaný vývoj podnikania a finančnej situácie v
roku 2022
Podobne ako každý rok aj rok 2022 bude pre nás veľkou výzvou, a to najmä v súvislosti s nejasným
vývojom konfliktu na Ukrajine a jeho politických a ekonomických dopadov nielen na Slovensko, ale aj
zvyšný svet.
Aj v ďalšom roku je našim zámerom napredovať a rozvíjať sa tak, aby sme boli aj naďalej schopní
ponúkať profesionálne, konkurencieschopné a kvalitné IT riešenia kopírujúce aktuálne potreby terajších
ako aj potenciálnych zákazníkov. Preto aj naďalej chceme udržiavať a prehlbovať naše strategické
partnerstvá s poprednými IT firmami, pomocou ktorých je naša spoločnosť schopná splniť čoraz
komplexnejšie požiadavky na IT riešenia.
V nadchádzajúcom období sa chceme aj naďalej zamerať na zvyšovanie podielu služieb na tržbách a
tiež zvýšiť predaj vlastného produktového portfólia z rodiny WebJET, ktorý predstavuje ucelené riešenie
pripravené na okamžité nasadenie vo verejnom ako aj komerčnom sektore.
V neposlednom rade si spoločnosť uvedomuje význam cloudifikácie v rámci aktuálneho IT sektoru.
Preto firma vo veľkej miere pracuje na vylepšovaní a vyvíjaní vlastného cloud riešenia – IwayCloud, ktorý
predstavuje novú generáciu vývoja, návrhu a implementácie projektov s využitím moderných cloud
technológií a služieb.
Všetko vyššie spomínané by však nebolo uskutočniteľné bez hlavného stavebného kameňa firmy, a
to našich zamestnancov. Chuť a motivácia zdokonaľovať sa, nadobúdať nové vedomosti a vďaka tomu
prinášať nové nápady a inovácie je to, vďaka čomu sa neustále posúvame vpred. V súčasnosti je možné
pozorovať pretrvávajúci trend zvýšeného dopytu po skúsených odborníkoch v oblasti IT. Tento stav
vnímame nielen ako výzvu, ale aj motiváciu pre zlepšovanie nášho pracovného prostredia, pracovných
podmienok tak, aby sme nielen prilákali nových potenciálnych zamestnancov, ale v prvom rade si udržali
a trvalo rozvíjali našu existujúcu pracovnú kapacitu.
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