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Mesto Spišská Ba skAa− skP−1 24. 4. 01
Nová Ves Ba+ skAa− skP−1 29. 4. 02

Ba+ skAa− skP−1 27. 3. 03

Mesto Trenčín Ba+ skAa skP−1 21. 6. 01
Baa− skAa skP−1 28. 5. 02
Baa skAa skP−1 29. 4. 03

Mest. časť Ba skA− skP−1 29. 6. 01
Bratislava−Rača Ba skA− skP−1 23. 6. 02

Mesto Baa− skAa skP−1 25. 6. 02
Považská Bystrica

Mesto Poprad Ba+ skAa− skP−1 28. 6. 02

Mesto Nováky Ba+ skAa skP−1 7. 11. 02

Mesto Turčianske Ba+ skA+ skP−1 11. 11. 02
Teplice

Mesto Senica Ba+ skAa− skP−1 6. 9. 02
Baa− skAa− skP−1 21. 11. 02

Mesto Šaľa Ba+ skA+ skP−1 20. 2. 03

Ba skA skP−2 1. 8. 01
B.O.F., a.s. Ba skA skP−2 6. 8. 02

Ba+ skA skP−2 21. 3. 03

Dlhopisy B.O.F., a. s. Ba skA − 5. 9. 01
Emisia 04 Ba skA − 6. 8. 02

Ba+ skA − 21. 3. 03

Poisťovňa ERGO, a. s. Ba skBaa skP−2 16. 10. 01

Dlhopis Matador, a. s. Ba skA− − 7. 11. 02
Emisia 03

Dlhopis Matador, a. s. Ba skA− − 7. 11. 02
Emisia 04

Vodárne a kanalizácie Ba+ skAa− skP−1 20. 11. 01
BA, š. p.

Transpetrol, a. s. Ba+ skAa− skP−1 3. 12. 01
Baa skAa skP−1 18. 12. 02

Slovenská pošta, š. p. Baa− skAa+ skP−1 10. 12. 01
A− skAaa skP−1 16. 12. 02

Hornonitrianske bane Ba− skBaa− skP−3 28. 5. 02
Prievidza, a. s.

Tauris, a. s. Ba skBaa− skP−3 27. 9. 02

ŽSR A− skAa− skP−1 3. 12. 02

Názov Dlhodobý Dlhodobý Krátkodobý Dátum
hodnoteného medzinárodný lokálny CRA Rating

subjektu CRA Rating CRA Rating

Ratingová stupnica CRA Ratingu
Najpoužívanejším typom ratingu je tzv. Credit Rating, ktorý vypovedá o úverovej bonite
a schopnosti hodnoteného subjektu splniť si včas a v plnej miere všetky svoje splatné zá−
väzky. Udeľuje sa mestám, priemyselným podnikom a finančným inštitúciám.

Krátkodobý CRA Rating
skP−1: Veľmi dobrý v plnení svojich záväzkov v momente ich splatnosti.
skP−2: Disponujú pomerne silnou schopnosťou plniť splatné krátkodobé záväzky riadne a načas.
skP−3: Disponujú vcelku prijateľnou schopnosťou splatiť svoje splatné krátkodobé  záväzky.
skP−4: Disponujú obmedzenou schopnosťou splatiť svoje krátkodobé splatné záväzky v plnej miere a načas.
skP−5: Nedisponujú dostatočnou schopnosťou splatiť svoje splatné krátkodobé  záväzky.

Dlhodobý CRA Rating

Dlhodobý medzinárodný CRA Rating

Aaa Prvotriedne subjekty s nízkym stupňom rizika

Aa +

Aa Veľmi kvalitné subjekty s miernym rizikom ohrozenia v dlhšom časovom horizonte

Aa −

A +
Nadpriemerné subjekty so skutočnosťami, 

A
ktoré môžu byť v budúcnosti ohrozené nízkou mierou rizika

A − *

Baa +

Baa Bonitné subjekty so stabilnou súčasnosťou a s možnými problémami v budúcnosti

Baa −

Ba +

Ba Subjekty schopné splniť svoje záväzky s neistou budúcou úrovňou rizika

Ba −

B +

B Investične menej vhodné subjekty  s problematickou rizikovou úrovňou

B −

Caa +

Caa Podpriemerné subjekty s problémami pri dodržiavaní svojich záväzkov

Caa −

Ca +
Špekulatívne subjekty s vysokým stupňom rizika 

Ca
a vysokou mierou nedodržiavania svojich záväzkov

Ca −

C +
Vysoko špekulatívne subjekty bez investičného odporúčania

C

Dlhodobý lokálny CRA Rating

skAaa Prvotriedne subjekty s malým rizikom a maximálnou schopnosťou splácať svoje záväzky

skAa +
Veľmi kvalitné subjekty s vysokou schopnosťou splácať svoje záväzky, 

skAa
mierne riziko v dlhšom časovom horizonte

skAa −

skA +
Kvalitné subjekty s nadpriemernou schopnosťou splácať svoje záväzky,

skA
s odporučením sledovania budúceho rizika v strednom a dlhšom časovom horizonte

skA −

skBaa +
Bonitné subjekty s relatívne slušnou schopnosťou splácať svoje záväzky

skBaa
s faktormi schopnými zmeniť budúcu mieru rizika

skBaa −

skBa +

skBa Subjekty so schopnosťou splácať svoje aktuálne záväzky, budúca schopnosť je nejednoznačná

skBa −

skB +

skB Subjekty schopné s vypätím plniť svoje záväzky s rizikovou budúcnosťou

skB −

skCaa +
Podpriemerné subjekty s nejednoznačnou schopnosťou

skCaa
plniť svoje záväzky s problematickou budúcnosťou

skCaa −

skCa +

skCa Špekulatívne subjekty s nízkou schopnosťou plniť svoje záväzky s vysoko rizikovou budúcnosťou

skCa −

skC +
Vysoko rizikové a nestabilné subjekty s neschopnosťou splácať svoje záväzky

skC

* vzhľadom na hodnotenie Slovenskej republiky na medzinárodnej úrovni A − nemôžu byť slovenské subjekty
hodnotené vyššie

Pozitívny výhľad − znamená očakávané zlepšenie schopnosti daného subjektu splácať svoje záväzky
Stabilný výhľad − znamená nezmenenú schopnosť daného subjektu splácať svoje záväzky
Negatívny výhľad − znamená potenciálne zhoršenie schopnosti subjektu splácať svoje záväzky


