
I. VÝROK  O  RATINGU 

 
Slovenská ratingová agentúra potvrdzuje ratingové hodnotenie mestu Malacky a 
upravuje ratingový výhľad  nasledovne: 
 
Dlhodobý korunový rating    BB+ (stabilný výhľad) 
Dlhodobý devízový rating  BB   (stabilný výhľad)    
Krátkodobý rating   S3      
 
Mestu Malacky je priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórií 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 schválilo v uplynulom období základný strategický dokument – Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý pokrýva všetky oblasti rozvoja mesta. 
Napĺňanie strategických cieľov mesta je kontinuálne, čo agentúra hodnotí pozitívne. 
Prioritnou rozvojovou oblasťou mesta zostáva aj naďalej podpora podnikania 
a zamestnanosti v meste a okolí.  Za týmto účelom mesto v minulom roku uviedlo do 
prevádzky  podnikateľský inkubátor, ktorého predpoklady a očakávania sa už po ročnom 
pôsobení napĺňajú.  

 
• V oblasti financovania investičných aktivít mesto využíva všetky dostupné možnosti 

financovania z nenávratných programov. Úspešnosť mesta pri uchádzaní sa prostriedkov 
z grantových schém je vysoká. Mesto spracováva projekty zabezpečujúce rozvoj mesta vo 
všetkých prierezových oblastiach (projekty podporujúce rozvoj podnikateľského 
prostredia a zvyšovania kvality života v meste). 

 
• Finančné hospodárenie mesta sa stabilizovalo a k ultimu roka 2004 mesto neevidovalo 

záväzky po lehote splatnosti. Agentúra však odporúča zvýšiť stupeň monitorovania 
vzájomnej previazanosti rozpočtovania s plánovaním cash-flow. Reálny prebytok mesta 
za rok 2004 v objeme 19 134 tis. Sk vytvoril predpoklady pre realizáciu plánovaných 
investičných potrieb mesta v ďalšom roku. Z dôvodu čerpania úveru v roku 2004 došlo 
k zvýšeniu ukazovateľa zadlženosti k bežným príjmom na 21,65 % k ultimu roka 2004. 
Zadlženosť mesta aj napriek tomu je pre mesto akceptovateľná z hľadiska budúcej dlhovej 
služby.  

 
• Agentúra hodnotí pozitívne snahy vedenia mesta zamerané na skvalitnenie interného 

riadenia. Jednou z nich je úplná automatizácia činností v rámci MsÚ v priebehu roka 2006 
a dokončenie procesu personálno – procesného auditu.  

 
 


