
I. VÝROK  O  RATINGU 
 
 
Slovenská ratingová agentúraTM zvyšuje mestu Malacky ratingové hodnotenie 
nasledovne: 
 
Dlhodobý korunový rating    BB+ (pozitívny výhľad) 
Dlhodobý devízový rating  BB   (stabilný výhľad)    
Krátkodobý rating   S3      
 
Mestu Malacky je priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategóriíi transakcií v slovenských 
korunách BB+ (stabilný výhľad). Ratingové hodnotenie štátu v kategórií transakcií 
v slovenských korunách je A- (stabilný výhľad). V kategórii transakcií v cudzích menách je 
Mestu Malacky priradené ratingové hodnotenie BB (stabilný výhľad). Krátkodobé ratingové 
hodnotenie mesta Malacky je S3, čo je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre 
subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BB+. 
 
Zdôvodnenie: 
 
• Mesto Malacky aj naďalej vytvára vhodné investičné príležitosti a tým aj podmienky na 

podporu a rozvoj pracovných príležitostí ako aj zvýšenie kúpyschopnosti obyvateľov. Jedným 
z projektov podporujúcich rozvoj podnikania a zamestnanosti v meste a regióne Záhorie je 
Inkubátor Malacky, ktorý bude sprevádzkovaný v októbri 2004. Je považovaný za najväčší 
podnikateľský inkubátor na Slovensku. Ďalším pripravovaným projektom v tejto oblasti bude 
priemyselný park Malacky, o ktorý už prejavilo záujem niekoľko investorov. Mesto zároveň 
využíva aj potenciál plynúci z budovaných priemyselných parkov v okolí ako aj z blízkosti 
hlavného mesta SR. 

 
• Finančné hospodárenie mesta je v porovnaní s uplynulým obdobím stabilizované. Zadlženosť 

mesta dosahuje v súčasnosti priaznivé hodnoty. V súvislosti s čerpaním nových úverov na 
komerčnej báze, ktoré mesto predpokladá do konca roka 2004, odporúčame diverzifikovať 
bankových veriteľov. 

 
• V porovnaní s uplynulým obdobím nastali zmeny v oblasti riadenia obchodných spoločností 

s majetkovým podielom mesta, boli prijaté opatrenia, ktorých výsledkom je zvýšenie kvality 
poskytovaných služieb mesta a úspora nákladov.  

 
• V záujme plnenia verejno-prospešných funkcií mesto zabezpečilo dostavbu základnej školy 

ako prenesený výkon štátnej správy. Agentúra vníma určité riziko z pohľadu zabezpečenia 
financovania školy, kedy iba časť investície bola financovaná formou decentralizačnej 
dotácie, zvyšná časť v objeme 75 mil. Sk bola dočasne financovaná dodávateľom stavby, 
avšak zdrojové krytie tejto investície zo štátneho rozpočtu je v súčasnosti v riešení. 


