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Október 2009 

Mesto Spišská Nová Ves 
Slovenská republika 

Ratingy 

Kategória Rating Moody's 
Výhľad Negatívny 

Rating subjektu Aa1.sk 

 

Mesto Spišská Nová Ves 

(k 31. decembru) 2004 2005 2006 2007 2008 

Čistý priamy a nepriamy dlh/Prevádzkové príjmy (%) 13,7 9,7 9,4 7,6 5,7 

Splátky úrokov/Prevádzkové príjmy (%) 0,9 0,5 0,4 0,4 0,3 

Hrubý prevádzkový výsledok/Prevádzkové príjmy (%) 7,0 15,9 12,0 14,0 17,1 

Finančný prebytok (deficit)/Celkové príjmy (%) -4,4 7,5 -5,8 -1,3 20,6 

Vlastné príjmy/Prevádzkové príjmy (%) [1] 29,0 29,0 28,8 31,5 30,8 

Miera samofinancovania 0,7 1,0 0,7 0,9 1,0 

Kapitálové výdavky/Celkové výdavky (%) 16,2 11,2 21,0 19,3 22,0 

[1] Vlastné príjmy = vlastné dane + nedaňové príjmy 

Zdôvodnenie ratingu 

Národný rating mesta Spišská Nová Ves v Slovenskej republike Aa1.sk odráža 
dlhodobo uplatňovanú obozretnú fiškálnu politiku vedenia mesta, čo dokazujú aj 
vyrovnané rozpočtové výsledky a veľmi nízka zadlženosť, aj keď sa očakáva jej 
nárast. Ratingové hodnotenie taktiež zohľadňuje nedávny príklon súčasného 
vedenia mesta k expanzívnejšej investičnej politike, v kontexte očakávaných 
slabších príjmov a zhoršujúcej sa prevádzkovej výkonnosti. Ďalším ovplyvňujúcim 
faktorom je aj istá miera neistoty týkajúca sa rozsahu úprav rozpočtu, ktoré si 
vyžiada náročná situácia v roku 2010, a ochota vedenia implementovať významné 
krátenie výdavkov a zlepšiť celkové rozpočtové výsledky. 

Táto analýza poskytuje hĺbkové pojednanie o ratingu 
mesta Spišská Nová Ves a odporúča sa čítať ju 
v spojitosti s najaktuálnejším Výrokom o ratingu 
a s relevantnými ratingovými informáciami, ktoré je 
možné nájsť na stránkach spoločnosti Moody's. 
Kliknutím sem sa zobrazí odkaz. 

http://www.moodys.com/cust/se.asp?sQ=809317851&s=5
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16. októbra 2009, Moody’s zmenila výhľad národného ratingu mesta Spišská Nová Ves Aa1.sk zo stabilného 
na negatívny. Táto zmena odráža aktuálne významné oslabovanie prevádzkových výsledkov mesta na pozadí 
zhoršujúceho sa výhľadu príjmov a očakávaného zvýšenia zadlženia mesta v dôsledku potreby financovania 
vyšších kapitálových výdavkov. 

Národné porovnanie rantingov 

Mesto Spišská Nová Ves sa nachádza v najvyššej strednej časti ratingovej stupnice slovenských municipalít, 
kde ratingy majú hodnoty od Aa1.sk do Aa2.sk. Mesto v porovnaní s ostatnými slovenskými municipalitami 
vykazuje hrubý prevádzkový výsledok, ktorý by mal klesnúť na úroveň mediánu slovenských municipalít 
s ratingom Aa.sk. Čo sa týka úrovne zadlženia a dlhovej služby tá sa stále nachádza pod úrovňou mediánu 
municipalít s ratingom Aa.sk. 

Silné stránky 

Silné stránky mesta Spišská Nová Ves zahŕňajú: 

 Kontinuálne prevádzkové prebytky a vyrovnané finančné výsledky 

 Veľmi nízku zadlženosť, aj keď sa očakáva jej nárast 

Slabé stránky 

Slabé stránky mesta Spišská Nová Ves zahŕňajú: 

 Príklon k celkovo expanzívnejšej investičnej stratégii  

 Ťažko predvídateľný dopad súčasnej ekonomickej krízy na prevádzkovú výkonnosť 

 Financovanie rozsiahlych projektov finančne podporených z fondov EÚ a centrálnej vlády a jeho vplyv na 
schopnosť vyrovnať sa so súvisiacimi nárokmi na splácanie dlhu 

Ratingový výhľad 

Výhľad ratingu je negatívny, keď odráža súčasné významné oslabenie finančných ukazovateľov mesta. Toto je 
badateľné hlavne na klesajúcich prevádzkových prebytkoch a rastúcom investičnom apetíte, ktoré sa odrážajú 
v rastúcom rozpočtovom deficite (pred finančnými operáciami) a stúpajúcom zadlžení mesta. 

Čo by mohlo zmeniť rating – NAHOR 

V strednodobom horizonte nie je zvýšenie ratingu pravdepodobné.  

Čo by mohlo zmeniť rating – NADOL 

Ďalšie zhoršovanie prevádzkovej výkonnosti mesta po roku 2009 alebo rýchle a neustále sa zvyšujúce 
zadlženie by mohli zvýšiť tlak na zníženie ratingu. 

Podrobné zdôvodnenie ratingu 

Rating udelený mestu Spišská Nová Ves bol vypracovaný na základe aplikácie metodiky spoločnej platobnej 
neschopnosti (Joint Default Analysis – JDA) pre slovenské miestne a regionálne samosprávy. V rámci tejto 
metodológie spoločnosť Moody’s najprv stanoví základné hodnotenie bonity (Baseline Credit Assessment – 
BCA) mesta a následne posúdi pravdepodobnosť podpory zo strany národnej vlády v záujme predchádzania 
jeho platobnej neschopnosti, v prípade že by takáto extrémna situácia nastala. 
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Základné hodnotenie bonity 
(Baseline Credit Assessment, skr. BCA) 

BCA mesta Spišská Nová Ves na úrovni 7 (na stupnici od 1 do 21, kde 1 predstavuje najnižšie riziko) odráža 
nasledovné faktory:  

Finančná pozícia a výkonnosť 

Stabilita prevádzkovej výkonnosti Spišskej Novej Vsi počas posledných štyroch rokov odráža celkovo 
priaznivý systém financovania i zachovávanie obozretnej fiškálnej politiky vedením mesta, ktorá udržiavala 
zvyšovanie prevádzkových výdavkov približne na úrovni rastu prevádzkových príjmoch. Hrubý prevádzkový 
výsledok dosahoval v priemere 15 % prevádzkových príjmov rokov 2005 – 2008, čo bol dané, podobne ako 
u väčšiny slovenských municipalít, možnosťou od roku 2005 profitovať z reformy systému financovania, ktorá 
umožnila municipalitám získavať viac z rýchlorastúcej národnej ekonomiky prostredníctvom nového 
distribučného mechanizmu kľúčovej podielovej dane (daň z príjmu fyzických osôb). Rast prevádzkových 
príjmov bol podporený zvýšením daňových príjmov (CAGR 12 % v rokoch 2004 – 2008) a príjmov z prenájmu 
majetku a nájmov (CAGR 16 % v rokoch 2004 – 2008). Moody’s verí, že práve rýchlo rastúce prevádzkové 
príjmy (CAGR 11% v rokoch 2004 – 2008) kontrolu výdavkov vedeniu mesta do značnej miery uľahčovali.  

Očakáva sa, že rok 2009 bude pre vedenie mesta podstatne náročnejší. Recesia by mala výrazne negatívne 
ovplyvniť kľúčový príjem mesta – daň z príjmu fyzických osôb – v rokoch 2009 – 2010. I keď sa posledný 
odhad príjmu z tejto dane z dielne ministerstva financií javí ako konzervatívny, pre rok 2009 počíta 
s medziročným poklesom príjmy až do výšky 9 %.  

Mesto nedávno zapracovalo očakávané oslabenie príjmov do rozpočtu a v súčasnosti predpokladá sa, že 
prevádzkové príjmy v roku 2009 klesnú medziročne o 8 %. Napriek poklesu príjmov nepredstavilo mesto 
žiadne rozsiahlejšie úspory na strane výdavkov a jeho prevádzkové výdavky tak v roku 2009 vzrastú o 9 %. 
V dôsledku toho mesto tento rok zaznamená nízke jednociferné prevádzkové prebytky, čo predstavuje 
výrazný pokles oproti posledným štyrom rokom. Hoci spoločnosť Moody’s identifikovala istý potenciál mesta, 
ktorý by umožnil určité zlepšenie v roku 2010, doteraz nedôrazná reakcia vedenia na fiškálne výzvy spolu 
s komunálnymi voľbami, ktoré sa majú uskutočniť ku koncu roka 2010, predstavujú v tomto smere 
najvýznamnejšie prekážky. Moody’s sa domnieva, že výsledky rozpočtového hospodárenia mesta budú 
ovplyvnené taktiež nasledujúcimi dvomi externými faktormi: (i) rýchlosťou zotavenia kľúčovej dane z príjmu, čo 
je silne naviazané na celkové zlepšenie hospodárskej situácie a (ii) ochotou vlády zmenšiť tlak na municipálne 
rozpočty. 

Vďaka solídnej prevádzkovej výkonnosti a obozretnej stratégii implementácie kapitálových výdavkov boli 
celkové rozpočtové výsledky Spišskej Novej Vsi za posledných päť rokov takmer vyrovnané. Avšak investičný 
apetít mesta sa v aktuálnom roku podstatne zvýšil. Po tom, čo mesto v júni rozhodlo o zdvojnásobení 
kapitálových výdavkov v roku 2009, v septembri obmedzilo niektoré výdavky, aby zmiernilo dopad poklesu 
príjmov a zredukovalo finančné potreby mesta. Aj tak dosahujú kapitálové výdavky mesta v roku 2009 stále 
vysokú úroveň 34 % celkových výdavkov. V kombinácii so slabou prevádzkovou výkonnosťou a nízkymi 
kapitálovými príjmami sa táto hodnota premieta do mimoriadne vysokého finančného deficitu rovnajúceho sa 
43 % celkových príjmov roku 2009. Mimoriadny deficit je potrebné vidieť v kontexte s robustným prebytkom 
(21 %) v roku 2008. V tomto roku prijalo mesto od vlády účelový kapitálový transfer (17 % celkových príjmov), 
ale korešpondujúci nákup majetku bol presunutý až na rok 2009. I tak sa domnievame, že finančný deficit 
mesta upravený o účelovo viazané fondy z roku 2008, bude stále veľmi vysoký a dosiahne približne 14 % 
celkových príjmov v roku 2009. 

Očakáva sa, že rozpočtové výsledky mesta budú v budúcnosti dosahovať vysoký stupeň volatility. Potreba 
predfinancovať významné kapitálové výdavky financované z fondov EÚ môže mestu spôsobiť dočasné 
deficity. Hoci s tým nesúvisí žiadne dlhodobé riziko, meškanie transferov z EÚ môže viesť k nárastu 
finančných potrieb a nákladov na financovanie. 

Likvidita Spišskej Novej Vsi je primeraná. Po čerpaní sa hotovostné rezervy mesta v roku 2008 stabilizovali. 
Mimoriadny finančný prebytok v roku 2008 viedol k nárastu hotovosti na 33 % prevádzkových príjmov. Po 
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odpočítaní účelových prostriedkov určených na nákup majetku, zostatky na bežných účtoch a účtoch 
mimorozpočtových fondov dosiahli 4,8 % prevádzkových príjmov v roku 2008 alebo 4-násobok ročných 
výdavkov na dlhovú službu. Očakáva sa, že mesto skoro úplne vyčerpá svoje hotovostné rezervy, aby mohlo 
financovať rozsiahly finančný deficit v roku 2009, čo znamená, že likvidita v nasledujúcich rokoch klesne na 
nízku úroveň 2 – 3 %. 

Dlhový profil  

Solídne celkové rozpočtové výsledky Spišskej Novej Vsi v roku 2008 viedli k ďalšiemu zníženiu zadlženia. 
Pomer priameho a nepriameho dlhu mesta k prevádzkovým príjmom bol v roku 2008 iba 5,7 %, čo znamenalo 
pokles oproti 7,6 % v roku 2007. Podľa medzinárodných štandardov je tento pomer veľmi nízky a jeho hodnota 
je nižšia aj ako priemer ostatných slovenských miest (27 %). 

Avšak veľký finančný deficit, ktorý by malo mesto zaznamenať v roku 2009, spôsobí okamžité strojnásobenie 
jeho zadlženia, a to až na úroveň 18 % celkových prevádzkových príjmov. Očakáva sa, že mesto bude v roku 
2009 čerpať dlhodobý bankový úver (13 % prevádzkových príjmov), aby bolo schopné financovať svoj 
program kapitálových výdavkov. Na základe toho dlhová služba vzrastie až na 4 % prevádzkových príjmov 
v roku 2010, z 1 % v roku 2008. Napriek tomu, že sa zdá dlhové bremeno zvládnuteľné, tempo rastu je 
výnimočne vysoké a je potrebné brať do úvahy aj očakávané oslabenie prevádzkovej výkonnosti mesta, a tým 
aj jeho úverovej kapacity v období 2009 – 2010. Po roku 2009 je možné len obmedzene predvídať ďalší vývoj, 
ale spoločnosť Moody’s je presvedčená, že zvýšené nároky vedenia mesta na kapitálové výdavky môžu v roku 
2010 vyvolať ďalší nárast zadlženia. Navyše v roku 2010 i neskôr, bude mesto nútené čerpať nové úvery na 
predfinancovanie alebo kofinancovanie projektov dotovaných z fondov EÚ a centrálnej vlády. S prihliadnutím 
na značný prísun projektov bude Moody’s detailne monitorovať náklady na obsluhu dlhu a zhodnotí ich dopad 
na schopnosť mesta splácať záväzky. 

Faktory správy a manažmentu 

Prístup vedenia k fiškálnemu riadeniu bol počas posledných dvoch rokov relatívne obozretný, či už ide 
o prevádzkovú alebo kapitálovú zložku rozpočtu. Avšak mesto sa v poslednej dobe priklonilo k expanzívnejšej 
investičnej stratégii a pre rok 2009 plánuje značný finančný deficit a významný nárast zadlženia. Hoci bol 
prístup mesta k fiškálnemu riadeniu doteraz dobrý, načasovanie mimoriadneho vysokého deficitu nemusí byť 
najvhodnejšie vzhľadom na súčasné fiškálne výzvy, ktorým mesto čelí. Navyše doterajšia reakcia vedenia 
mesta na očakávané slabšie príjmy je pomerne slabá. Slabé vyhliadky do roku 2010 budú skutočným testom 
ochoty vedenia k návratu k obozretnejšej fiškálnej politike. Avšak značný rozsah úprav rozpočtu v roku 2009 
oslabil schopnosť predpovedať reakcie vedenia mesta. 

Hospodárska základňa 

V meste Spišská Nová Ves, ktoré sa nachádza v Košickom kraji, vo východnej časti Slovenska, žije približne 
38 000 obyvateľov. Demografický profil je charakterizovaný dlhodobým negatívnym migračným saldom, iba 
čiastočne kompenzovaným pozitívnym prirodzeným prírastkom obyvateľstva. Obyvateľstvo mesta starne, čo je 
typické aj pre ostatné slovenské mestá. Podiel obyvateľov majúcich viac ako 65 rokov je nižší ako slovenský 
priemer, ale v budúcnosti sa očakáva jeho zvyšovanie. Tento nárast zvýši nároky na sociálne služby, ktoré sú 
na Slovensku v kompetencii miestnej správy. 

Košický kraj je štvrtým najbohatším na Slovensku z pohľadu regionálneho HDP: v prepočítaní HDP na 
obyvateľa dosahuje 89 % národného priemeru. Hospodárstvo kraja je významne ovplyvnené silnou 
priemyselnou základňou mesta Košice, zatiaľ čo zvyšok kraja je málo priemyselne rozvinutý. Miestna 
ekonomika je založená na službách a silnom priemysle. Kľúčovými odvetviami v meste sú strojárstvo, výroba 
plastových komponentov, elektronika a potravinárstvo. Terciálnemu sektoru dominujú verejné služby 
(vzdelávanie a zdravotná starostlivosť), doprava a maloobchod.  

Miesta ekonomika sa ešte plne nezotavila zo zložitého prechodu od bývalého režimu k tržnému hospodárstvu 
a už sa musí vyrovnávať so súčasnou ekonomickou krízou. Výsledkom je zvýšenie miery nezamestnanosti na 
15,1 % v júni 2009, z 10,7 % predchádzajúceho roku. Mimoriadny nárast sa približne zhoduje 
s celoslovenským trendom. Recesia národnej ekonomiky sa bude počas roku 2009 naďalej prejavovať na 
miestnej miere nezamestnanosti, avšak v menšej miere ako to bolo počas posledných 12 mesiacov. Aj keď je 
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miestna miera nezamestnanosti nižšia ako krajský priemer, predpokladáme, že úroveň miestneho bohatstva je 
pod priemerom kraja. Náš predpoklad vychádza zo skutočnosti, že miestny príjem na obyvateľa je podstatne 
nižší ako krajský priemer. Moody’s podotýka, že významná časť regionálneho bohatstva sa sústreďuje 
v hlavnom meste kraja – Košiciach.  

Moody’s poznamenáva, že mesto je do určitej miery závislé od príjmov z miestnej ekonomiky, hlavne od 
miestnych daní (10 % prevádzkových prímov). Nakoľko daňová základňa je voči recesii hospodárstva 
pomerne imúnna, hlavné riziko predstavuje zhoršená platobná morálka daňovníkov. V rámci miestnych daní je 
výraznejšie zraniteľná iba daň z nehnuteľností, avšak vzhľadom na jej váhu (5 % prevádzkových príjmov) 
považuje Moody’s súvisiace riziko za zvládnuteľné.  

Prevádzkové prostredie 

Prevádzkové prostredie, v ktorom pôsobia slovenské miestne a regionálne samosprávy je typické 
pre vyvíjajúce sa trhové ekonomiky OECD s relatívne vysokým HDP na obyvateľa, miernou volatilitou HDP 
a relatívne vysokou úrovňou indexu vládnej efektivity poskytovaného Svetovou bankou. Kombinácia týchto 
charakteristík naznačuje nízku úroveň systémového rizika, ktorú odráža aj rating záväzkov štátu na úrovni A1.  

Inštitucionálny rámec 

Inštitucionálny rámec slovenských municipalít, ktorý najväčšie zmeny prekonal v období rokov 2002 – 2004, je 
dnes relatívne stabilný a predvídateľný. Následne po uskutočnení množstva inštitucionálnych a finančných 
zmien v posledných rokoch, sa financovanie municipálnych kompetencií a štruktúra ich rozpočtu postupne 
ustálili a je nepravdepodobné, že by došlo k ich zmenám v strednodobom horizonte. Určitým stabilizačným 
faktorom je podľa Moody’s aj fakt, že zákon vyžaduje, aby vláda prerokovala všetky zásadné pripravované 
zmeny systému financovania so zástupcami miest. 

Aktuálna ekonomická recesia predstavuje doteraz najväčšiu fiškálnu výzvu pre slovenské municipality. Prudké 
spomalenie národnej ekonomiky už zaťažilo rozpočty municipalít, lebo došlo k nižšiemu rastu príjmov, ako sa 
očakávalo. Navyše zástupcovia Združenia miest a obcí súhlasili, že sa budú podieľať na proti-cyklických 
opatreniach vlády. Podľa memoranda podpísaného vládou (i) nezdaniteľný základ dane v rámci dane 
z príjmov fyzických osôb sa zvýšil, čo má negatívne dôsledky na kľúčové príjmy municipalít, (ii) zákonné 
ustanovenie požadujúce, aby boli prevádzkové rozpočty municipalít vyrovnané alebo v prebytku, nebude 
uplatňované a (iii) vláda sa ďalej zaviazala že nebude presúvať žiadne ďalšie kompetencie bez dostatočného 
financovania a odsunie platnosť niektorých zákonov vyžadujúcich dodatočné prostriedky z municipálnych 
rozpočtov. Moody’s chápe výnimočnosť týchto opatrení a za veľké pozitívum pokladá časovú obmedzenosť 
ich platnosti iba na roky 2009 – 2010. Očakáva sa, že municipality budú schopné fungovať so zníženými 
príjmami z dane z príjmu v rokoch 2009 – 2010. Záväzok vlády, že sa bude snažiť znížiť negatívny dopad na 
municipality, je dosť vágny, i keď súhlasila s vyjednávaním so zástupcami miest a obcí. Aj keď výsledok týchto 
vyjednávaní nie je zatiaľ známy, domnievame sa, že šanca na intervenciu zo strany vlády sa zvýšila. Bez 
ohľadu na výsledok rokovaní predpokladáme, že na znovu vyrovnanie rozpočtov budú musieť municipality 
významne úpraviť svoju rozpočtovú politiku. Za vážnejšie riziko v dlhodobom výhľade pokladá Moody’s ďalšie 
uvoľnenie fiškálnej disciplíny/pravidiel, ktoré môže otriasť stabilitou a dôveryhodnosťou municipálneho sektora.  

Niekoľko posledných rokov bolo veľmi náročných pre municipality na Slovensku. Od roku 2009 prešli na 
programové rozpočtovanie a prijali spoločnú európsku menu. Verejný sektor na Slovensku navyše v roku 2008 
začal účtovať podľa medzinárodných účtovných štandardov (IFRS). 

 Existujúci rámec miestnych samospráv na Slovensku poskytuje municipalitám len obmedzenú mieru kontroly 
nad prevádzkovými príjmami, ktoré tvorí daň z príjmu fyzických osôb, stanovená a vyberaná celoštátne 
a transfery zo štátneho rozpočtu. Až 73 % ich prevádzkových príjmov pochádza od centrálnej vlády, a to buď 
vo forme podielu na dani z príjmov fyzických osôb, alebo transferov. Takmer celá zvyšná časť prevádzkových 
príjmov municipalít pripadá na miestne dane a poplatky, ktoré tvoria 14 % prevádzkových príjmov (9 % daň 
z nehnuteľností a 5 % ostatné miestne dane a poplatky) a ostatné nedaňové príjmy (13 %), čo obmedzuje ich 
schopnosť čerpať z bohatstva generovaného miestnou ekonomikou. Aj keď miestne samosprávy majú široké 
právomoci, pokiaľ ide o vlastné dane a poplatky, ich právomoci ohľadom sadzieb daní sú limitované politickou 
citlivosťou tejto záležitosti. Objem kapitálových príjmov mesta bol veľmi volatilný z roka na rok a zvyčajne 
pochádzal z predaja majetku a účelovo viazaných transferov. 
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Ani flexibilita na strane municipálnych výdavkov nie je výrazne vyššia. Tri z hlavných komponentov bežných 
výdavkov – personálne (47 % prevádzkových výdavkov v roku 2008) a transfery organizáciám/obyvateľstvu 
(14 %) a úrokové výdavky (1 %) – sú extrémne rigidné a schopnosť municipalít kontrolovať ich rast je veľmi 
malá. Väčšina týchto výdavkov sa riadi zákonom alebo vládnymi nariadeniami a niektoré programy sú priamo 
financované vládou prostredníctvom účelových transferov poskytovaných municipalitám. Štvrtá kategória 
výdavkov – tovary a služby (38 % prevádzkových výdavkov) – je poskytovaná väčšinou obchodnými partnermi 
na základe dlhodobých zmlúv a za trhové ceny. Kapitálové výdavky sú jedinou oblasťou, v ktorej majú 
municipality flexibilitu. Ich objem je však silno previazaný s kapitálovými príjmami, ktorých zdrojom sú zväčša 
predaj majetku a účelové transfery. Napriek tomu, že kapitálové výdavky predstavovali 24 % celkových 
výdavkov v roku 2008, je nutné poznamenať, že ich podstatná časť (28 %) bola financovaná z účelovo 
viazaných transferov. 

Celkové zadlženie miestnej samosprávy na Slovensku je v súčasnosti nízke (26 % prevádzkových príjmov 
v roku 2008), keď odráža relatívny dostatok zdrojov na financovanie municipálnych kompetencií a zákonné 
obmedzenia celkového zadlženia (limit 60 % prevádzkových príjmov) a ročnej dlhovej služby samospráv (limit 
25 % prevádzkových príjmov). Je potrebné však poznamenať, že zadlženosť samospráv bude pod tlakom 
potreby zlepšenia lokálnej infraštruktúry podľa štandardov EÚ, po vstupe Slovenskej republiky do EÚ, rásť. 

Likvidita slovenských municipalít je dostatočná. Hoci sú prevádzkové príjmy počas roka nestabilné v závislosti 
od harmonogramu výberu dane z príjmu fyzických osôb, s typicky vyšším príjmom v prvom polroku, 
municipality nemajú problémy s likviditou. Krátkodobé bankové úverové linky na podporu likvidity sa vo 
všeobecnosti nevyužívajú. Na strane bežných výdavkov existujú veľmi malé výkyvy, no pohyb na strane 
kapitálových výdavkov je relatívne veľký. Nakoľko majú municipality prakticky úplnú kontrolu nad kapitálovými 
výdavkami, sú schopné ich zladiť s tokom príjmov. 

Posúdenie mimoriadnej podpory 

Moody’s odhaduje  pravdepodobnosť mimoriadnej podpory zo strany slovenskej vlády za nízku1. Berie pri tom 
do úvahy doterajšie správanie vlády, ktorá nezabránila finančnému kolapsu slovenských municipalít a miernu 
úroveň dohľadu nad municipalitami implementovaného slovenskou vládou. 

Moody’s tiež odhaduje úroveň závislosti za veľmi vysokú2, pričom berie do úvahy veľkú závislosť municipalít 
od vládnych zdrojov, či už vo forme zdieľaných daní, ktoré sú stanovené a vyberané na úrovni štátu 
a prerozdeľované na základe vzorca alebo vo forme transferov.  

Výsledky z tabuľky základného hodnotenia bonity (BCA) 

V prípade mestu Spišská Nová Ves tabuľkou BCA (uvedená nižšie) generuje BCA (základné hodnotenie 
bonity) na úrovni 7, čo je rovnaká úroveň ako udelil ratingový výbor.  

Tabuľka BCA, ktorá generuje predpokladané základné hodnotenie bonity na základe súboru kvalitatívnych 
a kvantitatívnych úverových ukazovateľov, je nástrojom používaným ratingovým výborom na hodnotenie 
bonity regionálnych a miestnych samospráv. Úverové ukazovatele zaznamenané v tabuľke poskytujú dobrú 
štatistickú mieru bonity jednotlivých subjektov a vo všeobecnosti možno očakávať vyššie ratingy pri subjektoch 
s najvyššími tabuľkovými hodnoteniami. Samozrejme, odhadované BCA vygenerované v tabuľke 
ani nenahrádzajú výrok ratingového výboru ohľadom individuálnych základných hodnotení bonity, ani nie sú 
maticou na automatické priradenie alebo zmenu týchto hodnotení. Okrem toho sú výsledky obmedzené v tom, 
že sú orientované do minulosti, pretože používajú historické údaje. Obmedzený počet premenných v tabuľke 
navyše nemôže plne zachytiť šírku a hĺbku našej analýzy.  

                                                                  
1 Kde 0 - 30 % = „nízka“, 31 – 50% = „mierna”, 51 – 70 % = „vysoká”, 71 – 100 % = „veľmi vysoká” a 96 – 100 % „plne podporovaná”. 
2 Kde 0 – 30 % = „nízka”, 31- 50% = „mierna”, 51 – 70 % = „vysoká”, 71 – 100 % = „veľmi vysoká”. 
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O ratingoch Moody’s miestnej a regionálnej samosprávy 

Národné a globálne ratingové stupnice 

Agentúra Moody’s používa národné ratingové stupnice pre určité miestne kapitálové trhy, pre ktoré globálne 
ratingové stupnice neposkytujú adekvátne rozlíšenie medzi hodnotenými subjektmi alebo sú nekonzistentné 
s ratingovými stupnicami už bežne používanými v danej krajine. Národné ratingové stupnice Moody’s sú 
vyjadrením relatívnej bonity emitentov a emisií príslušnej krajiny. Keďže očakávané straty sú dôležitým 
diferenciačným faktorom pri konečnom udelení ratingu, je potrebné poukázať na fakt, že očakávané straty 
v rámci národných ratingových stupníc môžu byť výrazne vyššie ako v zodpovedajúcich úrovniach globálnej 
ratingovej stupnice Moody’s. Národné ratingové stupnice Moody’s hodnotia emitentov a emisie na základe ich 
bonity: vyššie ratingy zodpovedajú menšej miere očakávaných úverových strát. 

Národné ratingové stupnice je možné chápať ako relatívne hodnotenie bonity (vrátane prípadnej externej 
podpory) v rámci príslušnej krajiny. Národné ratingové stupnice neslúžia na vzájomné porovnávanie 
medzi krajinami; ale skôr na posúdenie úverového rizika danej krajiny. Používanie národných ratingových 
stupníc investormi je vhodné iba v rámci tej časti portfólia, ktorá je vystavená rizikám trhu danej krajiny, 
berúc do úvahy rozmanité riziká zahrnuté v ratingoch záväzkov krajiny v zahraničnej a domácej mene.  

Globálna ratingová stupnica Moody's pre emitentov a emisie v miestnej mene dovoľuje investorom porovnávať 
bonitu jednotlivých emitentov/emisií s ostatnými na celom svete, a nie iba v rámci iba jednej krajiny. 
Takisto zahŕňa všetky riziká spojené s touto krajinou vrátane potenciálnej nestability národnej ekonomiky. 

Ratingový strop danej krajiny pre záväzky v cudzej mene 

Moody’s stanovuje ratingový strop pre dlhopisy a štátne pokladničné poukážky v cudzej mene pre každú 
krajinu (alebo samostatné monetárne oblasti), v ktorej hodnotí dlžníkov. Strop všeobecne indikuje najvyšší 
rating, ktorý môže byť udelený cenným papierom denominovaným v cudzej mene vydaným subjektom 
podliehajúcim monetárnej politike príslušnej krajiny alebo oblasti. Vo väčšine prípadov je strop ekvivalentný 
ratingu, ktorý je (alebo by bol) udelený vládnym cenným papierom denominovaným v cudzej mene. Ratingy, 
ktoré prekračujú strop pre danú krajinu, môžu existovať, avšak iba v prípade, ak cenné papiere denominované 
v cudzej mene ťažia z mimoriadnych vlastností, ktoré im zabezpečia nižšie riziko platobnej neschopnosti, 
ako indikuje stanovený strop. Takéto vlastnosti by mali byť podstatné pre emitenta a/alebo ďalších 
zúčastnených a pre názor Moody’s ohľadne pravdepodobnosti politického zásahu vlády v prípade menovej 
krízy. 

Základné hodnotenie bonity (BCA)  

Základné hodnotenie bonity spoločnosti Moody’s zahŕňa základnú bonitu samosprávy a jej odkázanosť 
na neustálu podporu vo forme prevádzkových dotácií a transferov zo strany podporujúcej vlády. 
Preto základné hodnotenie bonity odráža s akou pravdepodobnosťou bude samospráva potrebovať 
mimoriadnu podporu.  

Mimoriadna podpora 

Mimoriadna podpora sa definuje ako postup, ktorý realizuje podporujúca vláda, aby zabránila platobnej 
neschopnosti zo strany regionálnej alebo miestnej samosprávy a môže nadobúdať rôzne formy – 
od formálnych záruk cez priamu finančnú podporu až po sprostredkovanie jednaní s veriteľmi, ktoré by 
umožnili prístup k potrebným finančným prostriedkom. Mimoriadna podpora sa označuje ako nízka (0 – 30 %), 
mierna (31 – 50 %), vysoká (51 – 70 %), veľmi vysoká (71 – 95 %) alebo plná (96 – 100 %).  
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Závislosť platobnej neschopnosti 

Závislosť platobnej neschopnosti odráža pravdepodobnosť, že úverové profily dvoch dlžníkov nemusia úplne 
korelovať. Ak je prítomná takáto nedokonalá korelácia, má dôležitý rozlišujúci vplyv, ktorý môže výrazne 
zmeniť výsledok po aplikácii metodiky spoločnej platobnej neschopnosti. Ak sú riziká nesplácania záväzkov 
dvoch dlžníkov nedokonale korelované, intuitívne je potom riziko ich súčasnej platobnej neschopnosti menšie 
ako riziko platobnej neschopnosti iba jedného z nich.  

Pri použití analýzy spoločnej platobnej neschopnosti na regionálne a miestne samosprávy, závislosť platobnej 
neschopnosti reflektuje fakt, že samospráva a podporujúca vláda bývajú rovnako citlivé na nepriaznivé 
podmienky vedúce k platobnej neschopnosti. Keďže je schopnosť nadriadenej vlády poskytovať mimoriadnu 
podporu a zabrániť platobnej neschopnosti samosprávy závislá od solventnosti oboch zúčastnených strán, 
čím viac závislé – alebo korelované – sú základné riziká platobnej neschopnosti oboch dlžníkov, tým menšie 
sú výhody vyplývajúce z ich vzájomnej podpory. Vo väčšine prípadov je výsledkom blízkych hospodárskych 
väzieb a/alebo prekrývajúcich sa daňových základov a/alebo tesných fiškálnych vzťahov mierna alebo vysoká 
miera závislosti. 

Závislosť platobnej neschopnosti môže byť označovaná ako nízka (0 – 30 %), mierna (31– 50 %), vysoká (51 
– 70 %) alebo veľmi vysoká (71– 100 %).  
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Faktory ratingu 

Mesto Spišská Nová Ves 

Základné hodnotenie bonity  
Tabuľka - 2007 Hodnota Výsledok 

Váha sub-
faktorov 

Sub-faktory 
spolu 

Váha 
faktora Spolu 

Faktor 1: Prevádzkové prostredie 

Národný HDP - prepočítaný na PKS ($US) 18 914 9 50,0%    

Volatilita národného HDP (%) 3,5 3 25,0% 6,75 60,0% 4,05 

Efektivita vlády (index Svetovej banky) 0,76 6 25,0%    

Faktor 2: Inštitucionálny rámec 

Predvídateľnosť, stabilita, shopnosť reagovať 7,5 7,5 50,0%    

Fiškálna flexibilita – príjmy z vlastných zdrojov 15 15 16,7% 10,01 10,0% 1,00 

Fiškálna flexibilita – výdavky 15 15 16,7%    

Fiškálna flexibilita – rozsah zadlženia 7,5 7,5 16,6%    

Faktor 3: Finančná pozícia a výkonnosť 

Splátky úrokov/prevádzkové príjmy (%) 0,4 1 33,3%    

Finančný prebytok (deficit) /celkové príjmy (%) -1,3 9 33,3% 5,33 7,5% 0,4 

Hrubé prevádzkové výsledky/prevádzkové príjmy (%) 13,7 6 33,3%    

Čistý pracovný kapitálové/celkové výdavky (%)       

Faktor 4: Dlhový profil 

Čistý priamy a nepriamy dlh/prevádzkové príjmy (%) 7,6 1 33,4%    

Krátkodobý hrubý priamy dlh/Hrubý priamy dlh (%) 13,6 3 33,3% 1,50 7,5% 0,11 

Čistý dlh/prev. príjmy – trend (%) -14,4 1 33,3%    

Faktor 5: Správa a manažment 

Fiškálny manažment 7,5 7,5 40,0%    

Prístup k riadeniu investícií a dlhu 7,5 7,5 20,0%    

Transparentnosť a zverejňovanie (A) 1 1 15,0% 4,90 7,5% 0,37 

Transparentnosť a zverejňovanie (B) 1 1 15,0%    

Inštitucionálna kapacita 1 1 10,0%    

Faktor 6: Hospodárska základňa 

Regionálny a miestny HDP - prepočítaný na PKS (odhad $US) 16 741 9 100,0% 9,00 7,5% 0,68 

Celkový výsledok       7 
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Príloha I – Finančné ukazovatele 

Mesto Spišská Nová Ves 

v miliónoch EUR 
2004 
skut. % 

2005 
skut. % 

2006 
skut. % 

2007 
skut. % 

2008 
skut. % 

FINANČNÉ UKAZOVATELE 

Príjmy celkové [1] 15,710  18,352  20,307  22,070  32,690  

Výdavky celkové [2] 16,398  16,980  21,489  22,346  25,945  

           

Bežné príjmy 

Daňové príjmy 4,344 29,4 9,139 51,0 10,225 53,0 10,687 50,9 12,678 51,9 

z toho podielové dane 2,629 17,8 7,325 40,8 8,148 42,2 8,523 40,6 10,152 41,6 

 DPFO 2,035 13,8 7,325 40,8 8,148 42,2 8,523 40,6 10,152 41,6 

 DPPO 0,437 3,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

 Cestná daň 0,157 1,1 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

z toho miestne dane           

 Daň z nehnuteľností 0,779 5,3 0,869 4,8 1,011 5,2 1,007 4,8 1,313 5,4 

 Ostatné miestne dane 0,271 1,8 0,213 1,2 0,248 1,3 0,280 1,3 0,204 0,8 

 Poplatok za komunálny odpad 0,665 4,5 0,733 4,1 0,819 4,2 0,877 4,2 1,008 4,1 

           

Prijaté bežné transfery a dotácie 7,857 53,2 5,414 30,2 5,598 29,0 5,855 27,9 6,759 27,7 

           

Ostatné 2,571 17,4 3,385 18,9 3,470 18,0 4,442 21,2 4,995 20,4 

           

Bežné príjmy spolu 14,772 100,0 17,937 100,0 19,293 100,0 20,985 100,0 24,432 100,0 

           

Bežné výdavky 

Mzdové a ostatné osobné náklady 1,424 10,4 1,594 10,6 1,712 10,1 1,766 9,8 1,932 9,5 

           

Výdavky na tovary a služby 4,299 31,3 3,672 24,3 4,373 25,8 4,623 25,6 5,288 26,1 

           

Poskytnuté bežné dotácie a transfery 7,884 57,4 9,724 64,5 10,808 63,7 11,572 64,1 12,953 64,0 

           

Splátky úrokov 0,126 0,9 0,097 0,6 0,084 0,5 0,083 0,5 0,074 0,4 

           

Ostatné 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

           

Bežné výdavky spolu 13,733 100,0 15,087 100,0 16,976 100,0 18,044 100,0 20,247 100,0 

           

Primárny prevádzkový výsledok [3] 1,165  2,947  2,401  3,024  4,259  

Hrubý prevádzkový výsledok [4] 1,039  2,851  2,317  2,941  4,185  

Čistý prevádzkový výsledok [5] 0,803  2,564  1,229  2,725  3,969  
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Mesto Spišská Nová Ves 

v miliónoch EUR 
2004 
skut. % 

2005 
skut. % 

2006 
skut. % 

2007 
skut. % 

2008 
skut. % 

Kapitálové príjmy 

Predaj majetku 0,500 53,3 0,246 59,4 0,473 46,7 0,248 22,9 0,674 8,2 

           

Predaj majetkových práv a podielov 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

           

Ostatné 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

           

Prijaté investičné dotácie 0,438 46,7 0,152 36,7 0,541 53,3 0,823 75,9 7,576 91,7 

           

Splátky poskytnutých pôžičiek 0,000 0,0 0,016 3,9 0,000 0,0 0,014 1,3 0,008 0,1 

           

Kapitálové príjmy spolu 0,938 100,0 0,415 100,0 1,014 100,0 1,085 100,0 8,258 100,0 

           

Kapitálové výdavky 

Investície 2,098 78,7 1,580 83,4 4,040 89,5 2,741 63,7 4,124 72,4 

           

Nákup majetkových práv a podielov 0,000 0,0 0,000 0,0 0,006 0,1 0,157 3,7 0,000 0,0 

           

Poskytnuté kapitálové dotácie a transfery 0,566 21,3 0,314 16,6 0,468 10,4 1,298 30,2 1,509 26,5 

           

Ostatné 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,107 2,5 0,065 1,1 

           

Poskytnuté pôžičky 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

           

Kapitálové výdavky spolu 2,664 100,0 1,894 100,0 4,513 100,0 4,302 100,0 5,698 100,0 

           

Výsledok kapitálového rozpočtu -1,726  -1,479  -3,499  -3,217  2,560  

           

FINANČNÝ PREBYTOK / DEFICIT [6] -0,688  1,371  -1,182  -0,276  6,745  
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Mesto Spišská Nová Ves 

v miliónoch EUR 
2004 
skut. % 

2005 
skut. % 

2006 
skut. % 

2007 
skut. % 

2008 
skut. % 

UKAZOVATELE ZADLŽENOSTI 

           

VÝVOJ ZADLŽENOSTI 

Prijaté úvery a pôžičky 0,432  0,000  1,158  0,000  0,000  

           

Splátky istiny 0,235  0,286  1,087  0,216  0,216  

           

Zmena zadlženia 0,196  -0,286  0,070  -0,216  -0,216  

           

CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA -0,492  1,085  -1,112  -0,492  6,529  

 

CELKOVÁ VÝŠKA DLHU 
Priamy dlh 2,022 85,9 1,736 83,9 1,813 84,5 1,590 82,7 1,403 100,0 

 krátkodobý 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

 dlhodobý 2,022 85,9 1,736 83,9 1,813 84,5 1,590 82,7 1,403 100,0 

            

Záruky 0,332 14,1 0,332 16,1 0,332 15,5 0,332 17,3 0,000 0,0 

 z toho samofinancovateľné subjekty 0,332 14,1 0,332 16,1 0,332 15,5 0,332 17,3 0,000 0,0 

            

Dlh dcérskych spoločností 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

 z toho samofinancovateľné subjekty 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

            

Ostatné (kvázi dlh) [7] 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 

             

Celkový priamy a nepriamy dlh 2,354 100,0 2,068 100,0 2,145 100,0 1,922 100,0 1,403 100,0 

           

Čistý priamy a nepriamy dlh  2,022 85,9 1,736 83,9 1,813 84,5 1,590 82,7 1,403 100,0 
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Mesto Spišská Nová Ves 

 
2004 
skut. % 

2005 
skut. % 

2006 
skut. % 

2007 
skut. % 

2008 
skut. % 

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE 

CELKOVÝ ROZPOČET 
Miera rastu celkových príjmov (%) 13,1  16,8  10,7  8,7  48,1  

Miera rastu celkových výdavkov (%) 18,0  3,6  26,6  4,0  16,1  

Celkové príjmy na obyvateľa (v tis. EUR) 0,4  0,5  0,5  0,6  0,8  

Celkové výdavky na obyvateľa (v tis. EUR) 0,4  0,4  0,6  0,6  0,7  

Celkové daňové príjmy / celkové príjmy (%) 27,6  49,8  50,4  48,4  38,8  

Celkové prijaté dotácie / celkové príjmy (%) 66,7  69,4  67,7  65,1  51,7  

Celkové poskytnuté dotácie / celkové výdavky (%) 51,5  59,1  52,5  57,6  55,7  

Finančný deficit/ prebytok ako % celkových príjmov (%) -4,4  7,5  -5,8  -1,3  20,6  

           

PREVÁDZKOVÝ ROZPOČET 

Bežné príjmy / celkové príjmy (%) 94,0  97,7  95,0  95,1  74,7  

Bežné výdavky / celkové výdavky (%) 83,8  88,8  79,0  80,7  78,0  

Celkové daňové príjmy / bežné príjmy (%) 29,4  51,0  53,0  50,9  51,9  

Prijaté bežné dotácie / bežné príjmy (%) 71,0  71,0  71,2  68,5  69,2  

Poplatky / bežné príjmy (%) 1,2  4,2  4,2  4,3  3,8  

Poskytnuté bežné dotácie / bežné výdavky (%) 57,4  64,5  63,7  64,1  64,0  

Primárny prevádzkový výsledok / bežné príjmy (%) 7,9  16,4  12,4  14,4  17,4  

Hrubý prevádzkový výsledok / bežné príjmy (%) 7,0  15,9  12,0  14,0  17,1  

Čistý prevádzkový výsledok / bežné príjmy (%) 5,4  14,3  6,4  13,0  16,2  

Finančný deficit (prebytok) / bežné príjmy (%) -4,7  7,6  -6,1  -1,3  27,6  

Hrubý finančný deficit (prebytok) / bežné príjmy (%) -6,3  6,0  -11,8  -2,3  26,7  

           

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

Kapitálové príjmy / celkové príjmy (%) 6,0  2,3  5,0  4,9  25,3  

Kapitálové výdavky / celkové výdavky (%) 16,2  11,2  21,0  19,3  22,0  

Prijaté kapitálové dotácie / kapitálové príjmy (%) 46,7  36,7  53,3  75,9  91,7  

Čistý prevádzkový výsledok / kapitálové výdavky (%) 30,1  135,4  27,2  63,3  69,7  
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Mesto Spišská Nová Ves 

 
2004 
skut. % 

2005 
skut. % 

2006 
skut. % 

2007 
skut. % 

2008 
skut. % 

ZADLŽENOSŤ 

Miera rastu celkového dlhu (%) 10,9  -12,2  3,7  -10,4  -27,0  

Celkový dlh na obyvateľa (tis. EUR) 0,1  0,1  0,1  0,0  0,0  

Celkový dlh / celkové príjmy (%) 15,0  11,3  10,6  8,7  4,3  

Celkový dlh / hrubý prevádzkový výsledok (v rokoch) 2,3  0,7  0,9  0,7  0,3  

Miera rastu dlhu (%) 12,9  -14,2  4,5  -12,3  -11,8  

Dlh na obyvateľa (tis. EUR) 0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  

Dlh / celkové príjmy (%) 12,9  9,5  8,9  7,2  4,3  

Dlh / hrubý prevádzkový výsledok (v rokoch) 1,9  0,6  0,8  0,5  0,3  

Krátkodobý dlh / dlh (%) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Miera rastu splátok úrokov (%) -27,3  -23,5  -13,2  -0,9  -10,4  

Splátky úrokov / celkové príjmy (%) 0,8  0,5  0,4  0,4  0,2  

Miera rastu dlhovej služby (%) 45,6  5,9  205,9  -74,5  -2,7  

Dlhová služba / celkové príjmy (%) 2,3  2,1  5,8  1,4  0,9  

Prijaté úvery / celkový dlh (%) 21,3  0,0  63,9  0,0  0,0  

Prijaté úvery / dlhová služba (%) 183,4  0,0  106,5  0,0  0,0  

Prijaté úvery / kapitálové výdavky (%) 16,2  0,0  25,7  0,0  0,0  

Splátky istiny / hrubý prevádzkový výsledok (%) 22,7  10,0  46,9  7,3  5,2  

[1] Bez prijatých úverov 
[2] Bez splátok istiny 
 [3] Pred splátkami istiny a úrokov 
[4] Po splátkach úrokov a pred splátkami istiny 
[5] Po splátkach istiny a úrokov 
[6] Finančný deficit / prebytok pred zmenou zadlženia 
[7] Iné formy dlhu (Lízing, PPP projekty, dlhodobé záväzky...) [6] Bez poskytnutých záruk 
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Súvisiace dokumenty spoločnosti Moody’s 

Metodológia: 
 Miestne a regionálne samosprávy mimo USA, október 2006 (101020) 

 Local and Regional Governments Outside the US, May 2008 (107844)  

 The Application of Joint-Default Analysis to Regional and Local Governments, October 2006 (99025) 

Analýzy: 
 Slovakia, Analysis, May 2007 (103326) 

Profil subjektu: 
 Spišská Nová Ves, Profil subjektu, júl 2008 (109818) 

Výrok o ratingu: 
 Spišská Nová Ves, October 2009 

Špeciálny komentár 
 Národné ratingové hodnotenie na Slovensku, jún 2006 (101747) 

 Aplikácia analýzy spoločnej platobnej neschopnosti na regionálne a miestne samosprávy, október 2006 
(100780) 

Správu je možné otvoriť kliknutím na príslušný odkaz. Všetky informácie sú aktuálne k dátumu publikovania príslušnej 
správy, pričom dostupná môže byť aktuálnejšia verzia. Nie všetci klienti majú prístup k všetkým správam. 

http://www.moodys.com/cust/getdocumentByNotesDocId.asp?criteria=PBC_101020
http://www.moodys.com/cust/getdocumentByNotesDocId.asp?criteria=PBC_107844
http://www.moodys.com/cust/getdocumentByNotesDocId.asp?criteria=PBC_99025
http://www.moodys.com/cust/getdocumentByNotesDocId.asp?criteria=PBC_103326
http://www.moodys.com/cust/getdocumentByNotesDocId.asp?criteria=PBC_109818
http://www.moodys.com/cust/getdocumentByNotesDocId.asp?criteria=COP_809317851
http://www.moodys.com/cust/getdocumentByNotesDocId.asp?criteria=PBC_101747
http://www.moodys.com/cust/getdocumentByNotesDocId.asp?criteria=PBC_100780
http://www.moodys.com/cust/getdocumentByNotesDocId.asp?criteria=PBC_100780
http://katalog.atlas.sk/vzdelavanie/studium_v_zahranici/
http://katalog.atlas.sk/vzdelavanie/studium_v_zahranici/
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