
VÝROK  O  RATINGU 

 
Slovenská ratingová agentúra zvyšuje ratingové hodnotenie mesta Malacky  nasledovne: 
 
Dlhodobý korunový rating     BBB-   (pozitívny výhľad) 
Dlhodobý devízový rating     BB+   (stabilný výhľad)    
Krátkodobý rating      S2      
 
Mestu Malacky je priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií 
v slovenských korunách BBB- (pozitívny výhľad). Ratingové hodnotenie štátu v kategórii 
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 S2, čo je najlepšie možné krátkodobé 
ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BBB-. 
 
Zdôvodnenie: 
 
� Mesto Malacky má prijatý základný strategický dokument – Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja, v súčasnosti sa však pripravuje na jeho aktualizáciu vo väzbe  
na  Národný referenčný rámec, ktorý stanoví priority ďalšieho rozvoja ako na úrovni SR, 
tak aj regiónov. Schválené ciele rozvoja mesta sú kontinuálne napĺňané a mesto sa usiluje 
o zabezpečenie svojho všestranného rozvoja. 

 
� Roky 2005 a 2006 je možné hodnotiť ako roky vysokej investičnej aktivity mesta. 

Agentúra pozitívne hodnotí, že mesto využíva všetky dostupné možnosti financovania 
z nenávratných programov a úspešnosť mesta pri uchádzaní sa prostriedkov z grantových 
schém je vysoká. Z vlastných zdrojov mesta je zabezpečované len povinné 
kofinancovanie. Hodnota schválených investičných projektov financovaných z fondov 
EÚ, ktoré by mali byť realizované v roku 2006 a nasledujúcich, dosahuje 479 252 tis. Sk. 
Mesto spracováva projekty zabezpečujúce rozvoj mesta vo všetkých prierezových 
oblastiach (projekty podporujúce rozvoj podnikateľského prostredia a zvyšovania kvality 
života v meste). 

 
� Finančné hospodárenie mesta hodnotí agentúra ako stabilné. Ku koncu roka 2005 mesto 

neevidovalo žiadne záväzky po lehote splatnosti spôsobené v dôsledku nedostatku 
finančných prostriedkov. Reálny prebytok mesta za rok 2005 bol dosiahnutý v objeme    
33 515 tis. Sk. V rokoch 2005 a 2006 mesto nečerpalo žiadne nové úvery,  ukazovatele 
zadlženosti sú na bezpečnej úrovni. Ukazovatele dlhovej služby pri kontinuálnej tvorbe 
cash flow vytvárajú predpoklady pre riadne uhrádzanie záväzkov mesta v budúcnosti.  

 
� Agentúra hodnotí pozitívne snahy vedenia mesta zamerané na skvalitnenie interného 

riadenia. V roku 2006 bol zavedený nový komplexný informačný systém. Na základe 
čiastočnej implementácie záverov procesného auditu bol posilnený útvar hlavného 
kontrolóra a vytvorené niektoré nové pracovné pozície, ktorých nutnosť vyplynula 
z nových kompetencií mesta. Pre skvalitnenie služieb poskytovaných občanom mesto 
zriadilo Kanceláriu prvého kontaktu, čím sa zefektívnila komunikácia občanov  
pri vybavovaní svojich požiadaviek.  



 


