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A. Úvod 

Potreba spracovania Socio-ekonomickej analýzy mesta Senec vyvstala z podmienok 
definovaných v rámci Programového manuálu Operačného programu Bratislavský kraj pre 
roky 2007 – 2013 (ďalej len „OPBK“) pri príprave a realizácií integrovaných stratégií rozvoja 
mestských oblastí. 

A.1 Poslanie socio-ekonomickej analýzy 

A.1.1 Východiskové podklady 

A.1.1.1 Národné 

Z dokumentov celoštátnej úrovne sú v Socio-ekonomickej analýze mesta Senec 
zohľadnené nasledujúce dokumenty: 

� Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, v znení zmien a doplnkov 
č.1, 2011; 

� Národný strategický referenčný rámec na roky 2007 – 2013;  

� Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 2010; 

� Operačný program Bratislavský kraj na roky 2007 – 2013 a ďalšie 
relevantné operačné programy  

A.1.1.2 Regionálne 

Z dokumentov regionálnej úrovne ide o: 

� Územný plán veľkého územného celku Bratislavského kraja v súhrnom 
znení zmien a doplnkov 2000, 2002, 1/2003, 01/2005; 

� Územný plán regiónu Bratislavský samosprávny kraj, Koncept 2012; 

� Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v regióne Bratislavského 
samosprávneho kraja, 2010; 

� Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského 
samosprávneho kraja na roky 2007 – 2013.  

A.1.1.3 Lokálne 

Z dokumentov lokálnej úrovne sú do programu zapracované: 

� Územný plán mesta Senec, Prieskumy a rozbory, december 2009; 

� Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec, 2011;  
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� projekty konkrétnych investičných zámerov a urbanistické štúdie 
spracované na území mesta Senec a iné. 

A.1.1.4 Cezhraničné 

Z cezhraničných dokumentov sú do programu zapracované: 

� Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-
2013; 

� Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská 
republika 2007-2013. 

A.1.2 Postup prác 

Spracovanie Socio-ekonomickej analýza sa z metodického hľadiska riadi najmä 
Programovým manuálom Operačného programu Bratislavský kraja na roky 207 – 2013 a 
zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a  Metodickou príručkou pre 
vypracovanie PHSR vydanou Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
Východiskovým podkladom pre spracovanie dokumentu bude PHSR mesta Senec z roku 
2011.  

Spracovanie Socio-ekonomickej analýzy vychádza z minimálnych požiadaviek 
uvedených v kapitole 12.8 Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci Operačného programu 
Bratislavský kraj vo vysvetlivkách k bodu 11. 

 

A.2 Stručné zhrnutie Socio-ekonomickej analýzy 

Socio-ekonomická analýza mesta Senec je východiskovým dokumentom pri 
identifikovaní a stanovaní oprávnenosti vybranej mestskej oblasti pre prípravu a realizáciu 
integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti (ISRMO).  

Spracovanie Socio-ekonomickej analýzy vychádza z minimálnych požiadaviek 
uvedených v kapitole 12.8 Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci Operačného programu 
Bratislavský kraj vo vysvetlivkách k bodu 11. Táto príručka definuje obsah a rozsah 
jednotlivých častí socio-ekonomickej analýzy. 
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B. Stručný opis mesta  

B.1 Lokalizácia územia mesta 

Mesto Senec sa nachádza v Stredoeurópskom regióne, na juhozápade Slovenskej 
republiky. Z hľadiska administratívneho členenia Slovenska sa na úrovni NUTS II, ako aj 
rozprestiera vo východnej časti Bratislavského samosprávneho kraja, kde vo forme 
okresného mesta tvorí prirodzené centrum pre okolité obce. Mesto je situované 25 
kilometrov severovýchodne od hlavného mesta SR Bratislavy v nadmorskej výške 126 m n. 
m. v Podunajskej nížine, resp. na rozhraní Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny.  

Z Európskeho významu sa Senec nachádza v priestorovej štruktúre aglomerácie 
Bratislava – Viedeň – Budapešť vo vzdialenosti približne 27 km od rakúskych hraníc 
(prechod Kittsee) a 28 km od maďarských hraníc (prechod Rajka). Najbližšími európskymi 
metropolami sú práve Bratislava (25 km), Viedeň (90 km), Budapešť (230 km) a Praha (350 
km). V rámci územia SR vytvára mesto Senec centrum na jednej z dvoch rozvojových osí 
prvého stupňa v smere Bratislava – Trnava definovaných v Koncepcii územného rozvoja 
Slovenska.  

B.1.1 Lokalizácia územia z hľadiska územného rozvoja Slovenska 

Sídelná štruktúra Slovenskej republiky zaznamenala v r. 1996 organizačné zmeny. 
Na základe zákona Národnej rady SR č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní 
Slovenskej republiky bolo zriadených 8 krajov a 79 okresov, ktoré pokrývajú celé územie SR. 
V r. 1996 sa konštituoval aj súčasný okres Senec, ktorý tvorí okresné mesto Senec 
a ostatných 28 obcí. 

Z hľadiska územnoplánovacej dokumentácie národnej úrovne, ktorou je Koncepcia 
územného rozvoja Slovenska 2001 v znení zmien a doplnkov KURS 2011. Záväzná časť 
vydaná nariadením vlády SR zo 16. novembra 2011 č. 461/2011 Z. z.,  ktorým sa vyhlasujú 
zmeny a doplnky záväznej časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001, definuje 
mesto Senec ako centrum tretej skupiny. Senec v tejto hierarchii prislúcha do prvej 
podskupiny, ktorá je tvorená sídlami súčasných okresov. Možno ich charakterizovať ako 
centrá regionálneho až nadregionálneho významu s veľkosťou v rozmedzí 12 tis. až 25 tis. 
obyvateľov. 

Vzhľadom na rozvoj priestorového usporiadania SR je mesto situované na rozvojovej 
osi 1. stupňa, ktorej rozvoj je špecifický v rámci vznikajúceho metropolitného regiónu 
Bratislava – Trnava s výrazným dostredivým efektom hlavného mesta. Juhovýchodným 
smerom od mesta Senec sa navyše tiahne aj Podunajská rozvojová os tretieho stupňa v 
smere Senec – Galanta – Nové Zámky, čím narastá význam mesta v štruktúre osídlenia SR. 

  

B.1.2 Postavenie územia v rámci Bratislavského samosprávneho kraja 

Mesto Senec sa nachádza v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý sa 
administratívne delí na 8 okresov. Kraj svojou rozlohou 2 052,7 km2 zaberá len 4,2 % 
rozlohy štátu. V kraji je situovaných 73 obcí, z ktorých 7 má štatút mesta. S počtom 
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obyvateľov 628 686 obyvateľov k 31.12. 2010 je Bratislavský kraj po Trnavskom 
a Trenčianskom kraji tretím najmenším krajom v SR. Jeho podiel na celkovom počte 
obyvateľov republiky k r. 2010 predstavuje 11,6 %. Hustota osídlenia dosahuje 303 
obyvateľov na km2, čo je najvyššia hustota obyvateľstva z pomedzi všetkých krajov SR. 

Súčasťou okresu Senec je 29 obcí, z ktorých štatút mesta má iba Senec. Na základe  
počtu obyvateľov patrí mesto Senec s hodnotou 16 665 obyvateľov (31.12. 2010) medzi 
stredne veľké mestá SR a v rebríčku slovenských miest podľa veľkosti zaujíma 50. miesto. 
Senec je zároveň štvrtým najväčším mestom v Bratislavskom samosprávnom kraji.  

V kategórii nad 5 000 obyvateľov sa však okrem okresného mesta Senec nachádzajú 
v okrese Senec aj obce Ivanka pri Dunaji a Bernolákovo. Samotné mesto Senec s počtom 
obyvateľov 16 665 (31.12. 2010) predstavuje podiel viac ako 25 % obyvateľov celého okresu 
Senec. Medzi významnejšie obce z tohto uhlu pohľadu zaraďujeme teda aj obec Ivanka pri 
Dunaji s 5 997 obyvateľmi a obec Bernolákovo s 5 334 obyvateľmi.  

Ostatné osídlenie okresu Senec má vidiecky charakter, nakoľko 89,6 % obcí sa 
nachádza vo veľkostnej kategórii do päť tisíc obyvateľov. Veľkostnej kategórii 5 000 - 14 999  
obyvateľov v sídle prislúcha podiel 6,9 % obcí, v ktorých žije 17,8 % obyvateľov celého 
okresu Senec. V kategórii 2 000 - 4 999 obyvateľov je zastúpených 17,2 % obcí, v ktorých žije 
22,0 % obyvateľov okresu, kategórii 1 000 - 1 999 obyvateľov prislúcha 37,9 % obcí s 
podielom 26,4 % obyvateľov okresu, a v kategórii do 999 obyvateľov prislúcha 34,5 % obcí, 
t.j. 8,1 % obyvateľov okresu Senec.   

 

Tabuľka 1: Základné údaje o okresoch Bratislavského samosprávneho kraja  

sídelná 
štruktúra 

výmera v km2 počet obcí 
z toho 

so štatútom 
mesta 

počet obyvateľov 
k 31.12. 2010 

počet 
obyv. 

na km2 
abs. % abs. % abs. % abs. % 

 Bratislava 367,7 17,9 1 1,4 1 14,3 432 801 68,84 1 177,05 
okres Bratislava I 9,6 0,5 1 MČ - - - 41 086 6,54 4 279,79 
okres Bratislava II 92,5 4,5 3 MČ - - - 113 764 18,10 1 229,88 

okres Bratislava III 74,7 3,6 3 MČ - - - 63 866 10,16 854,97 
okres Bratislava IV 96,7 4,7 6 MČ - - - 97 092 15,44 1 004,05 
okres Bratislava V 94,2 4,6 4 MČ - - - 116 993 18,61 1 241,96 
okres Malacky 949,6 46,3 26 35,6 2 28,6 69 936 11,12 73,65 
okres Pezinok 375,5 18,3 17 23,3 3 42,9 59 547 9,47 158,58 
okres Senec 359,9 17,5 29 39,7 1 14,3 66 402 10,56 184,50 

Bratislavský kraj 2 052,7 100,0 73 100,0 7 100,0 628 686 100,0 303,4 

Zdroj: Mestská a obecná štatistika, ŠÚ SR, k 31.12. 2010 
 
B.2 Charakteristika územia mesta 

Územie mesta Senec je vymedzené na základe administratívno - správnych hraníc, 
pričom geografická poloha stredu mesta je určená súradnicami 17° 24´ východnej 
geografickej dĺžky a 48° 13´ severnej geografickej šírky. Mesto sa skladá zo štyroch sídelných 
častí – Senec, Svätý Martin, Červený majer a Horný dvor. Z toho sídelná časť Svätý Martin má 
štatút mestskej časti. Takto vymedzené územie zaberá 38,7 km2, čo pri počte obyvateľov 
16 665 obyvateľov (31.12. 2010) predstavuje hustotu osídlenia 62,65 obyvateľov na km2. 
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Počet obyvateľov:16 665 

Rozloha:38,7 km2 

Hustota osídlenia:62,65 obyv./ km2 

Geografické súradnice:17° 24´ v.g.d. 48° 13´ s.g.š. 

 

Priestorový charakter mesta Senec sa odvíja od jeho postavenia a vzťahov v rámci 
aglomerácie Bratislava – Trnava, medzi ktorými vytvára akýsi stredový bod. I napriek pozícii  
okresného mesta však zastáva pozíciu satelitného mesta, čo sa odráža ako v oblasti bývania, 
kde zhruba 40 % obyvateľstva dochádza za prácou a to hlavne do Bratislavy a Trnavy, tak i 
v oblasti hospodárstva 

Z hľadiska funkčného využitia mesta Senec charakterizujú tri základné funkcie. 
Bývanie, rekreácia, logistika. Jadro mesta je vytvorené z pôvodnej obytnej štruktúry 
s prislúchajúcou komunálnou i komerčnou občianskou vybavenosťou.  

Centrom prechádza komunikácia štátna cesta I/61, z južnej strany ho ohraničuje 
železničná trať v smere Bratislava – Nové Zámky, ktorá segreguje a limituje funkčné využitie 
plôch v meste. Východným smerom prechádza funkcia obytná do rekreačnej sústredenej 
okolo Slnečných jazier. 

Južne od železničnej trate pokračuje rekreačná funkcia pri jazere - Hlboké jazero. 
Južnú časť mesta medzi železničnou traťou a štátnou cestou I/62 tvorí hlavne priemyselná 
zóna. 

Od štátnej cesty I/62 sa rozvíja funkcia bývania a prislúchajúcej vybavenosti a služieb 
až po hranicu katastra pri obci Tureň. 

Zo západnej strany mesto Senec ohraničuje – štátna cesta I/62 a II/503. Na západ od 
mesta smerom k Veľkému Bielu medzi železničnou traťou a komunikáciou I/61 je rekreačná 
zóna s rekreačným bývaním pri Striebornom jazere. 

Mesto Senec je dopravne komunikáciou II/503 napojené na diaľnicu D1 /smer 
Bratislava – Trnava/ pričom komunikácia II/503 pokračuje k severnej hranici katastrálneho 
územia mesta a ďalej do mesta Pezinok. Pri uvedenom diaľničnom napojení a pozdĺž 
komunikácie II/503 je sústredené ďalšie plošne výrazné funkčné využitie územia - logistické 
centrá. 

V severnej časti katastrálneho územia mesta Senec sa nachádza chránené územie 
NATURA 2000 /SKUEV0089/ - MARTINSKÝ LES a obytná zóna Svätý Martin. 

B.2.1 Geografická charakteristika územia 

Územie mesta Senec sa z geografického hľadiska zaraďuje do rovinatej oblasti 
Podunajskej nížiny situovanej na Juhozápade SR. Z geologického uhlu predstavuje spadá do 
celku Podunajská rovina, ktorá sa vyznačuje len sporadicky zvlnitým georeliéfom. Územie 
mesta spadá do povodia rieky Malý Dunaj. Avšak jediným povrchovým tokom, ktorý preteká 



Socio-ekonomická analýza mesta Senec 2012 

 13 

katastrálnym územím mesta Senec, je tok Čierna voda. Celkovo okresom Senec preteká 
v dĺžke 29,50 km a pričom na dĺžke 16,012 km bola realizovaná aj úprava koryta. 

Na území mesta Senec sa nachádzajú aj rozsiahle vodné plochy, ktoré vznikli ťažbou 
štrku. Najväčšími sú Slnečné jazerá, ležiace vo východnej časti Senca pozdĺž železničnej trate. 
Okrem nich južne od železničnej trate leží Hlboké jazero a v juhozápadnej časti pri nadjazde 
Strieborné jazero. Jazerá sú odkrytými horizontmi podzemnej vody, ich plocha dosahuje 120 
ha, objem vody 3,33 mil. m3, priemerná hĺbka je 6 m. Hladina vody je na úrovni 120 m.n.m. 
Ďalšia vodná plocha nachádzajúca sa v širšom okolí je Čiernovodské jazero. Navyše v 
rekreačnom areáli Slnečné jazerá je situovaný geotermálny vrt typu BS-1. Hĺbka daného vrtu 
je 1182 m a teplota geotermálnej vody  sa pohybuje pri hodnotách približne 56°C.      

 

C. Analýza a vyhodnotenie súčasného stavu 

C.1 Demografický potenciál mesta 

C.1.1 Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov 

V nasledujúcom prehľade uvádzame retrospektívny vývoj počtu obyvateľov okresu 
a mesta Senec v období r. 1970-2010 podľa podkladov ŠÚ SR v Bratislave zo sčítaní ľudu 
1970, 1980, 1991 a 2001 (v súčasnej územnej štruktúre) a k r. 2010 podľa údajov 
zo štatistických zisťovaní organizovaných a vykonávaných ŠÚ SR. 

Tabuľka 2: Vývoj počtu obyvateľov v okrese a v meste Senec v r. 1970-2010 

rok 
počet obyvateľov 

v okrese Senec 
počet obyvateľov 

v meste Senec 
% obyv. mesta 
z obyv. okresu 

1970 (1.12.) 46 396 8 531 18,4 

1980 (1.11.) 49 473 10 772 21,8 

1991 (3.3.) 49 871 14 357 28,8 

2001 (26.5.) 51 825 14 673 28,3 

2010 (31.12.) 66 402 16 665 25,1 

Zdroj: Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970-2001, ŠÚ SR 
r. 2010 – ŠÚ SR, 2012 

Tabuľka 3: Prírastky/úbytky počtu obyvateľov 
a index rastu v okrese a v meste Senec v r. 1970-2010 

územie 
prírastky (úbytky) index rastu 

1970 - 
1980 

1981 - 
1991 

1992 - 
2001 

2002 - 
2010 

1970 - 
2010 

1980 / 
1970 

1991 / 
1980 

2001 / 
1991 

2010 / 
2001 

2010 / 
1970 

okres SC  3 077 398 1 954 14 577 20 006 106,6 100,8 103,9 128,1 143,1 
mesto SC 2 241 3 585 316 1 992 8 134 126,3 133,3 102,2 113,6 195,3 

Zdroj: Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970-2001, ŠÚ SR 
r. 2010 – ŠÚ SR, 2012 

Na základe štatistických údajov o počte obyvateľov v okrese a v meste Senec 
zo sčítaní obyvateľov možno zhodnotiť, že za 30 rokov od r. 1970 po r. 2001, rástol počet 
obyvateľov okresu aj mesta Senec. Index rastu okresu Senec v r. 1970-2001 dosiahol 
hodnotu 111,7 a index rastu mesta Senec dosiahol výrazne vyššiu hodnotu 172,0. Najväčší 
prírastok obyvateľstva okresu v sledovanom období 1970-2010 bol práve v posledných 
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rokoch 2002-2010, a to 14 577 obyvateľov (index rastu 2010/2001 dosiahol 128,1). V celom 
období 1970-2010 však vzrástol počet obyvateľov okresu o 20 006 osôb (IR 2010/1970 
predstavuje 143,1). 

V meste Senec sledujeme najväčší prírastok obyvateľstva v r. 1981-1991, a to 3 585 
osôb (IR 1991/1980 je 133,3). V desaťročí 1970-1980 prírastok obyvateľov predstavoval 
2 241 osôb (IR 1980/1970 bol 126,3). Tento nárast počtu obyvateľov súvisí s rozsiahlou 
bytovou výstavbou v meste, najmä s dostavbou bytoviek na Košickej ul., Bratislavskej ul., 
Sokolskej ul., SNP, ako aj s výstavbou nových obytných domov na ul. Jána Smreka, Baničova, 
E. B. Lukáča a ďalšie. V 90. rokoch dochádza v rámci celej SR k výraznej zmene 
demografického vývoja súvisiacej čiastočne aj so zmenenými vnútornými podmienkami 
spoločnosti. Tieto zmeny majúce vplyv najmä na mladé rodiny a na mladých ľudí 
sa v r. 1992-2001 odrazili aj vo vývoji počtu obyvateľov mesta Senec, kedy bol zaznamenaný 
najnižší prírastok obyvateľstva 316 osôb (IR 2001/1991 bol 102,2). V r. 2002-2010 
sledujeme opäť podstatný prírastok počtu obyvateľov mesta o 1 992 osôb (IR 2010/2001 
bol 113,6). Za celé obdobie 1970-2010 nárast počtu obyvateľov Senca predstavuje 8 134 
osôb (IR 2010/1970 je 195,3). Podiel obyvateľov mesta Senec z okresu sa zvýšil z 18,4 % 
v r. 1970 na 25,1 % v r. 2010. 

Nasledujúca tabuľka ponúka podrobnejší historický prehľad vývoja počtu obyvateľov 
mesta Senec od r. 1869 po r. 2010. 

Tabuľka 4: Historický vývoj počtu obyvateľov mesta Senec v r. 1869-2010 

rok 
počet 

obyvateľov 
rok 

počet 
obyvateľov 

rok 
počet 

obyvateľov 

SĽ 1869 
(31.12.) 

2 837 
SĽDB 1991 

(3.3.) 
14 357 

2001 
(31.12.) 

14 710 

SĽ 1880 
(31.12.) 

3 138 
1992 

(31.12.) 
14 731 

2002 
(31.12.) 

14 811 

SĽ 1890 
(31.12.) 

3 319 
1993 

(31.12.) 
14 810 

2003 
(31.12.) 

15 030 

SĽ 1900 
(31.12.) 

3 552 
1994 

(31.12.) 
14 831 

2004 
(31.12.) 

15 193 

SĽ 1910 
(31.12.) 

3 915 
1995 

(31.12.) 
14 850 

2005 
(31.12.) 

15 357 

SĽ 1921 
(15.2.) 

4 656 
1996 

(31.12.) 
14 898 

2006 
(31.12.) 

15 542 

SĽ 1930 
(1.12.) 

5 609 
1997 

(31.12.) 
14 921 

2007 
(31.12.) 

15 750 

SĽ 1950 
(1.3.) 

5 899 
1998 

(31.12.) 
14 995 

r. 2008 
(31.12.) 

16 019 

SĽ 1961 
(1.3.) 

7 596 
1999 

(31.12.) 
15 004 

r. 2009 
(31.12.) 

16 353 

SĽDB 1970 
(1.12.) 

8 531 
2000 

(31.12.) 
15 063 

r. 2010 
(1.7.) 

16 497 

SĽDB 1980 
(1.11.) 

10 772 
SODB 2001 

(26.5.) 
14 673 

r. 2010 
(31.12.) 

16 665 

Zdroj: Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850-1970, Federální statistický úřad 
Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970 - 2001, ŠÚ SR 
r. 1992-2010 – stav k 31.12. - ŠÚ SR, 2012 
r. 2010 – stav k 1.7. - ŠÚ SR, 2012 
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C.1.2 Bilancia pohybu obyvateľstva 

V okrese a v meste Senec mal prirodzený pohyb a pohyb obyvateľstva sťahovaním 
v r. 1996-2010 nasledujúci priebeh: 

Tabuľka 5: Bilancia pohybu obyvateľstva okresu a mesta Senec v r. 1996-2010 

 
Zdroj: ŠÚ SR - Pracovisko ŠÚ SR v Bratislave, 2012 

Celkový počet obyvateľov Senca je ovplyvňovaný prirodzeným a migračným 
pohybom obyvateľstva. Prirodzený pohyb obyvateľstva mesta Senec dosahoval každoročne 
kladné hodnoty (okrem r. 2002, kedy bol zaznamenaný prirodzený úbytok obyvateľstva) 
a najvyššiu hodnotu dosiahol v r. 2009. Prirodzený pohyb ovplyvnil celkový počet 
obyvateľov mesta v období r. 1996-2010 kladným saldom 760 obyvateľov. V tomto období 
sa v Senci živonarodilo 2 492 detí a zomrelo 1 732 osôb. 

Saldo migračného pohybu obyvateľstva v tom istom časovom horizonte taktiež 
zvýšilo počet obyvateľov mesta o 1 427 osôb. V sledovanom období 1996-2010 vykazovalo 
mesto každoročne kladné migračné saldo (s výnimkou r. 1999 a 2001, kedy sa zo Senca viac 
osôb vysťahovalo, než sa ich sem prisťahovalo), pričom najvyššiu hodnotu dosiahlo 
v r. 2009. V celom období sa do Senca prisťahovalo 5 600 osôb, a vysťahovalo sa ich 4 173. 
V súčasnosti sa na trvalý pobyt v Senci prihlasuje najviac ľudí z východného Slovenska. 

V konečnom dôsledku sa kladný prirodzený prírastok a kladné migračné saldo 
pozitívne odrazili v celkovom vývoji obyvateľstva. Celkový pohyb obyvateľstva, ktorý 
je výsledkom prirodzeného a migračného pohybu, každoročne vykazoval prírastky 
obyvateľstva a v celom sledovanom období 1996-2010 zaznamenal prírastok o 2 187 osôb. 

C.1.3 Veková štruktúra obyvateľstva 

Vekovú štruktúru obyvateľstva charakterizuje zastúpenie obyvateľstva v hlavných 
ekonomických skupinách, ktoré sú: 

� predproduktívny vek - 0 – 14 rokov, 

� produktívny vek - muži 15-59 rokov, ženy 15-54 rokov, 

� poproduktívny vek - muži 60 a viac rokov, ženy 55 a viac rokov. 

Porovnanie vekovej štruktúry obyvateľstva za roky 1991 a 2001 (sčítania 
obyvateľov) za okres ako aj za mesto Senec uvádzame v nasledujúcej tabuľke. 

ukazovate ľ územie 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 2008 2009 2010
1996 - 
20010

okres Senec 452 431 452 425 457 427 393 519 560 595 595 678 729 834 922 8 469

mesto Senec 125 146 150 134 131 130 99 158 167 193 180 191 202 240 246 2 492

okres Senec 511 536 525 538 542 519 517 543 513 529 528 515 512 534 554 7 916

mesto Senec 117 130 107 111 112 100 114 106 110 115 122 118 114 117 139 1 732

okres Senec -59 -105 -73 -113 -85 -92 -124 -24 47 66 67 163 217 300 368 553

mesto Senec 8 16 43 23 19 30 -15 52 57 78 58 73 88 123 107 760

okres Senec 939 832 919 810 1 060 1 078 1 549 1 334 1 452 1 673 1 935 2 440 2 777 2 526 3 045 24 369

mesto Senec 244 288 297 224 289 283 403 454 370 382 367 421 509 492 577 5 600

okres Senec 814 649 636 542 484 528 547 545 515 538 679 621 733 660 691 9 182

mesto Senec 204 281 266 238 249 294 287 287 264 296 240 286 328 281 372 4 173

okres Senec 125 183 283 268 576 550 1 002 789 937 1 135 1 256 1 819 2 044 1 866 2 354 15 187

mesto Senec 40 7 31 -14 40 -11 116 167 106 86 127 135 181 211 205 1 427

okres Senec 66 78 210 155 491 458 878 765 984 1 201 1 323 1 982 2 261 2 166 2 722 15 740

mesto Senec 48 23 74 9 59 19 101 219 163 164 185 208 269 334 312 2 187

celkový prírastok, 
úbytok (-)

pr
iro

dz
en

ý 
po

hy
b

počet
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Tabuľka 6: Veková štruktúra obyvateľstva mesta a okresu Senec v r. 1991 a 2001 (%) 

územie 

% obyvateľov vo veku 

predproduktívnom produktívnom poproduktívnom 

r. 1991 

okres Senec 23,6 58,4 17,9 

mesto Senec 29,8 58,1 12,1 

územie r. 2001 

okres Senec 17,1 62,6 18,6 

mesto Senec 18,9 65,3 13,6 

Zdroj: Sčítanie ľudu, domov a bytov 1991, ŠÚ SR; Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 2001, ŠÚ SR 

Pozn.:1,7 % obyvateľov v okrese Senec a 2,2 % obyvateľov v meste Senec 
neuviedlo pri SODB 2001 svoj vek (kategória nezistené). 

Veková štruktúra obyvateľstva mesta Senec mala a má v porovnaní s okresným 
priemerom priaznivejšiu skladbu. V r. 1991 bol charakteristickým znakom vekovej štruktúry 
obyvateľstva mesta Senec vysoký podiel predproduktívnej zložky a veľmi nízky podiel 
obyvateľstva v poproduktívnom veku. K r. 2001 klesá počet aj podiel osôb 
v predproduktívnom veku a narastá počet a podiel osôb v produktívnom a poproduktívnom 
veku.  

V najnovších štatistikách sa menia hranice hlavných (ekonomických) vekových 
skupín v dôsledku toho, že sa zohľadňuje predĺžený produktívny vek a neskorší odchod 
do dôchodku. Uvádzajú sa nasledujúce vekové skupiny: 

� predproduktívny vek - 0 - 14 rokov (táto hranica sa nemení), 

� produktívny vek - 15 - 64 rokov (pre mužov aj ženy je rovnaký), 

� poproduktívny vek - 65 a viac rokov (pre mužov aj ženy je rovnaký). 

K roku 2010 (stav k 31.12.) bola veková štruktúra obyvateľstva okresu a mesta Senec 
a pre porovnanie aj obyvateľstva Bratislavského kraja a SR podľa metodiky EÚ nasledujúca: 

Tabuľka 7: Veková štruktúra obyvateľstva mesta a okresu Senec, 
obyvateľstva Bratislavského kraja a SR v r. 2010 (metodika EÚ) 

sídelná 
štruktúra 

počet obyvateľov vo veku % obyvateľov vo veku 
index 

starnutia predprod. 
0-14 

produkt. 
15-64 

poprod. 
65+ 

spolu 
predprod. 

0-14 
produkt. 

15-64 
poprod. 

65+ 

SR 830 457 3 932 092 672 724 5 435 273 15,28 72,34 12,38 81,01 

Bratislavský kraj 84 274 463 486 80 926 628 686 13,40 73,72 12,87 96,03 

okres Senec 11 090 47 997 7 315 66 402 16,70 72,28 11,02 65,96 

mesto Senec 2 623 12 538 1 504 16 665 15,74 75,24 9,02 57,34 

Zdroj: databáza ŠÚ SR, 2012 

V súčasnosti je skladba vekovej štruktúry obyvateľstva mesta Senec vcelku priaznivá. 
Podiel obyvateľstva vo veku 0-14 rokov dosahuje 15,8 %, v produktívnom veku je 75,2 % 
osôb a najstaršia veková kategória obyvateľstva tvorí 9,0 %. V najbližších rokoch sa však 
očakáva prechod väčšieho počtu osôb z produktívneho veku do poproduktívneho veku. 
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C.1.4 Bývajúce obyvateľstvo podľa vzdelania 

Počet obyvateľov vo veku 16 a viac rokov predstavoval v meste Senec v r. 2001 
(SODB) 11 688 osôb. Toto bývajúce obyvateľstvo malo nasledujúcu štruktúru 
podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania: 

Tabuľka 8: Vzdelanostná štruktúra obyv. staršieho ako 16 rokov v meste Senec, 
v Bratislavskom kraji a v SR v r. 2001 

najvyšší skončený 
stupeň 

školského vzdelania 

mesto Senec Bratislavský kraj SR 

počet osôb % počet osôb % počet osôb % 

základné 2 857 24,4 90 901 18,1 1 132 995 26,3

stredné bez maturity 3 262 27,9 114 838 22,9 1 264 144 29,4

stredné s maturitou 3 956 33,8 178 503 35,5 1 378 077 32,1

vysokoškolské 1 306 11,2 102 076 20,3 423 324 9,8

bez udania šk. vzdelania 289 2,5 15 694 3,1 85 533 2,0

bez školského vzdelania 18 0,2 640 0,1 15529 0,4

spolu 11 688 100,0 502 652 100,00 4 299 602 100,0

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov  2001, ŠÚ SR 

Podľa vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva nad 16 rokov prevažovali v meste Senec 
v r. 2001 osoby so stredným vzdelaním bez maturity (27,9 %) a s maturitou (33,8 %). 
So základným vzdelaním je 24,4 % osôb a s vysokoškolským vzdelaním 11,2 % z počtu osôb 
16 a viac ročných. 

Tabuľka 9: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 
staršieho ako 16 rokov v meste Senec v r. 2001 

najvyšší skončený stupeň školského vzdelania abs. % 

základné 2 857 24,4 

učňovské (bez maturity) 1 793 15,3 

stredné odborné (bez maturity) 1 469 12,6 

úplné stredné učňovské (s maturitou) 579 5,0 

úplné stredné odborné (s maturitou) 2 132 18,2 

úplné stredné všeobecné 1 169 10,0 

vyššie 76 0,7 

     vysokoškolské bakalárske 66 0,6 

     vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 1 161 9,9 

     vysokoškolské doktorandské 79 0,7 

vysokoškolské spolu 1 306 11,2 
 

vysokoškolské podľa zamerania: 

           - univerzitné 559 42,8 

           - technické 325 24,9 

           - ekonomické 234 17,9 

           - poľnohospodárske 90 6,9 

           - ostatné 98 7,5 
  

ostatní bez udania školského vzdelania 289 2,5 

ostatní bez školského vzdelania 18 0,2 

spolu 11 688 100,0 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, ŠÚSR 
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C.1.5 Bývajúce obyvateľstvo podľa národností 

Obyvateľstvo mesta Senec sa hlásilo pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 2001 
prevažne k slovenskej národnosti (74,8 %). Vysoké je aj zastúpenie obyvateľov maďarskej 
národnosti (22,1 %). 

Skladba obyvateľstva mesta a okresu Senec podľa národností bola v r. 2001 
nasledujúca: 

Tabuľka 10: Národnostná štruktúra obyvateľstva okresu a mesta Senec v r. 2001 (%) 

okres, obec 
podiel trvale bývajúceho obyvateľstva podľa národností (v %) 

slovenská maďarská rómska česká nemecká ukrajinská ostatné,  
nezistené   okres Senec 76,8 20,4 0,1 0,8 0,1 0,1 1,7 

  mesto Senec 74,8 22,1 0,1 0,9 0,1 0,1 1,9 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, ŠÚ SR 

C.1.6 Demografická charakteristika riešeného územia „Zóna Západ“1 

Na záver uvádzame informáciu o trvale bývajúcom obyvateľstve v riešenom území 
„Zóna Západ“, ako ho zachytilo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r. 2001. 

Tabuľka 11: Bývajúce obyvateľstvo v riešenom území „Zóna Západ“ 
podľa pohlavia a podľa veku v r. 2001 

ZSJ 

obyvateľstvo obyvateľstvo vo veku 

nezistený 
vek 

prie-
merný 

vek úhrn 
muži ženy 

predproduktívnom produktívnom poproduktívnom 

0-14 rokov 
15-59 r. muži, 
15-54 r. ženy 

60+ r. muži, 
55+ r. ženy 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

 Pri železnici 19 10 52,6 9 47,4 5 26,3 11 57,9 3 15,8  - - 36,8 

 Senec - západ I 2 302 1 117 48,5 1 185 51,5 407 17,7 1 620 70,4 211 9,2 64 2,8 32,7 

 Senec – juhozápad 3 979 1 876 47,1 2 103 52,9 616 15,5 2 636 66,2 623 15,7 104 2,6 36,1 

RÚ „Zóna Západ“ spolu 6 300 3 003 47,7 3 297 52,3 1 028 16,3 4 267 67,7 837 13,3 168 2,7 - 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, ŠÚ SR 
Pozn.: RÚ – riešené územie 

 

Tabuľka 12: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 
staršieho ako 16 rokov v riešenom území „Zóna Západ“ v r. 2001 

najvyšší skončený stupeň 
školského vzdelania 

ZSJ Pri železnici ZSJ Senec - západ I ZSJ Senec - juhozápad RÚ „Zóna Západ“ 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

 základné 1 7,14 499 26,90 684 20,61 1 184 22,82 

 učňovské (bez maturity) 7 50,00 267 14,39 528 15,91 802 15,46 

 stredné odborné (bez maturity) 1 7,14 231 12,45 410 12,35 642 12,37 

 úplné stredné učňovské (s maturitou) - - 99 5,34 182 5,48 281 5,42 

 úplné stredné odborné (s maturitou) 2 14,29 321 17,30 663 19,98 986 19,01 

 úplné stredné všeobecné 1 7,14 177 9,54 367 11,06 545 10,51 

 vyššie - - 13 0,70 26 0,78 39 0,75 

 vysokoškolské bakalárske - - 12 5,83 16 4,42 28 4,91 
 vysokoškolské magisterské, inžinierske, 
doktorské 

2 100,00 184 89,32 321 88,67 507 88,95 

                                                 
1 Ostatné zóny na území mesta Senec neboli predmetom podrobnejšieho skúmania, a to z dôvodu, že neboli oprávnené na 
realizáciu ISRMO, resp. nevykazovali vyššiu mieru fyzického zničenie a sociálneho vylúčenia ako v prípade Zóny Západ. 
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 vysokoškolské doktorandské - - 10 4,85 25 6,91 35 6,14 

 vysokoškolské spolu 2 14,29 206 11,11 362 10,91 570 10,99 

 vysokoškolské podľa zamerania: 

           - univerzitné - - 85 41,26 165 45,58 250 43,86 

           - technické - - 54 26,21 88 24,31 142 24,91 

           - ekonomické 1 50,00 30 14,56 61 16,85 92 16,14 

           - poľnohospodárske 1 50,00 13 6,31 24 6,63 38 6,67 

           - ostatné - - 24 11,65 24 6,63 48 8,42 

 ostatní bez udania školského vzdelania - - 39 2,10 94 2,83 133 2,56 

 ostatní bez školského vzdelania - - 3 0,16 3 0,09 6 0,12 

 úhrn 14 100,00 1 855 100,00 3 319 100,00 5 188 100,00 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, ŠÚ SR 
Pozn.: RÚ – riešené územie 
 

Tabuľka 13: Národnostná štruktúra obyvateľstva riešeného územia „Zóna Západ“ v r. 2001 

národnosť 
ZSJ Pri železnici ZSJ Senec - západ I ZSJ Senec - juhozápad RÚ „Zóna Západ“ 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

 slovenská 18 94,74 1 795 77,98 2 978 74,84 4 791 76,05 

 maďarská - - 448 19,46 887 22,29 1 335 21,19 

 rómska - - - - 3 0,08 3 0,05 

 rusínska - - - - 3 0,08 3 0,05 

 ukrajinská - - 6 0,26 4 0,10 10 0,16 

 česká 1 5,26 18 0,78 33 0,83 52 0,83 

 nemecká - - 3 0,13 1 0,03 4 0,06 

 poľská - - 1 0,04 - - 1 0,02 

 chorvátska - - 3 0,13 2 0,05 5 0,08 

 srbská - - - - - - - - 

 ruská - - 2 0,09 - - 2 0,03 

 židovská - - - - - - - - 

 ostatné, nezistené - - 26 1,13 68 1,71 94 1,49 

 spolu 19 100,00 2 302 100,00 3 979 100,00 6 300 100,00 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, ŠÚ SR 
Pozn.: RÚ – riešené územie 

C.2 Domový a bytový fond  

C.2.1 Počet domov, bytov a cenzových domácností 

V meste Senec bolo v r. 2001 (SODB) 1 822 trvale obývaných domov, v ktorých bolo 
4 579 trvale obývaných bytov. Z celkového počtu trvale obývaných bytov sa 1 562 bytov 
(34,1 %) nachádzalo v rodinných domoch, 2 988 (65,3 %) v bytových domoch a 29 bytov 
(0,6 %) sa nachádzalo v ostatných budovách. 

V celkovom počte 4 579 trvale obývaných bytov žilo v r. 2001 5 453 cenzových 
domácností, takže pripadalo 119,1 CD/100 bytov, čo predstavuje 19,1 %né spolunažívanie 
cenzových domácností. 

Z celkového počtu 5 453 cenzových domácností bolo 1 499 cenzových domácností 
jednotlivcov t.j. 27,5 % cenzových domácností. 

V r. 2001 žilo v priemere 3,20 trvale bývajúcich obyv./trvale obývaný byt. Počet 
bývajúcich osôb/1 trvale obývaný byt predstavoval 3,15 osôb. 
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C.2.2 Veková štruktúra bytového fondu 

V nasledujúcom tabuľkovom prehľade uvádzame vekovú štruktúru bytového fondu 
v meste Senec, ako ju zachytilo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001. 

Tabuľka 14: Veková štruktúra bytového fondu mesta Senec v r. 2001 

obdobie výstavby 
trvale obývané byty 

abs. % 

- 1899 a nezistené 105 2,3 

1900 – 1919 35 0,8 

1920 – 1945 178 3,9 

1946 – 1970 1 009 22,0 

1971 – 1980 1 240 27,1 

1981 – 1990 1 763 38,5 

1991 – 2001 249 5,4 

spolu 4 579 100,0 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov  2001, ŠÚ SR 

Veková štruktúra bytového fondu mesta Senec bola v r. 2001 dobrá, nakoľko až 71 % 
bytového fondu pochádza z obdobia výstavby 1971-2001. 

C.2.3 Veľkostná skladba a kategorizácia bytov 

Skladba bytov podľa počtu obytných miestností bola v Senci v r. 2001 nasledujúca: 

Tabuľka 15: Veľkostná skladba trvale obývaných bytov v meste Senec v r. 2001 

trvale obývané byty 
podľa veľkosti 

trvale obývané byty spolu 

abs. % 

1 obytná miestnosť 199 4,3

2 izby 654 14,3

3 izby 2 613 57,1

4 izby 631 13,8

5 a viac izieb 482 10,5

spolu 4 579 100,0

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, ŠÚ SR 

Veľkostná štruktúra bytového fondu bola v r. 2001 veľmi dobrá, nakoľko menšie 1-2 
izbové byty tvorili iba 18,6 %, najvyšší podiel mali 3-izbové byty (57,1 %) a 4 a viac izbové 
byty tvorili 24,3 % z celkového počtu bytov. 

Prehľad štruktúry trvale obývaných bytov v meste Senec podľa počtu členov k dňu 
sčítania obyvateľov (26.5. 2001) poskytuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka 16: Štruktúra trvale obývaných bytov podľa počtu členov v meste Senec v r. 2001 

 
trvale obývané byty podľa počtu osôb v byte trvale 

obývané 
byty 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osôb 6 osôb 7+ osôb 

abs. 830 854 844 1 311 477 150 113 4 579 

% 18,1 18,7 18,4 28,6 10,4 3,3 2,5 100,0 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, ŠÚ SR 
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Na základe štruktúry trvale obývaných bytov v meste Senec podľa počtu členov 
je zrejmé, že v 830 bytoch (18,1 %) býva po jednej osobe, v ďalších 854 b.j. (18,7 %) býva 
po 2 osobách, v 844 bytoch býva po 3 osobách (18,4 %) a v 1 311 bytoch (28,6 %) býva po 4 
osobách. To znamená, že v týchto štyroch kategóriách bytov, ktoré reprezentujú 83,8 % 
bytového fondu mesta, býva 70,3 % všetkých obyvateľov sídelného útvaru. 

Kvalitu bytového fondu charakterizuje aj jeho zatriedenie do štyroch kategórií, 
ako ich charakterizuje a zisťuje aj ŠÚ SR pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov. 

Do jednotlivých kategórií sú zaradené byty takto: 

• I. kategória – patria sem byty s ústredným, diaľkovým alebo etážovým 
kúrením a úplným základným príslušenstvom, 

• II. kategória – patria sem byty s vyššie uvedeným vykurovaním, 
bez vlastného základného príslušenstva alebo byty s vlastným základným 
príslušenstvom, bez vyššie uvedeného vykurovania, 

• III. kategória – patria sem byty bez vyššie uvedeného vykurovania, 
iba s kúpeľňou alebo so splachovacím záchodom, 

• IV. kategória – patria sem byty bez vyššie uvedeného vykurovania, 
bez základného alebo iba s neúplným základným príslušenstvom. 

V r. 2001 bol bytový fond v Senci zatriedený do jednotlivých kategórií takto: 

Tabuľka 17: Trvale obývané byty v meste Senec podľa kategórie bytu v r. 2001 

kategória 
trvale obývané byty spolu 

abs. % 

I. 3 754 82,0

II. 674 14,7

III. 27 0,6

IV. 124 2,7

spolu  4 579 100,0

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, ŠÚ SR 

Vybavenosť bytov bola v r. 2001 taktiež na veľmi dobrej úrovni, nakoľko až 96,7 % 
bytov patrí do I. a II. vybavenostnej kategórie. 

C.2.4 Ukazovatele úrovne bývania 

Informáciu o ukazovateľoch úrovne bývania v meste Senec v r. 2001 podáva 
nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka 18: Ukazovatele úrovne bývania v meste Senec v r. 2001 

ukazovateľ 
rodinné 

domy 
bytové 
domy 

ostatné 
budovy 

domový 
fond spolu 

 počet trvale obývaných bytov 1 562 2 988 29 4 579 

 počet bývajúcich osôb 5 021 9 319 68 14 408 

 počet CD 1 866 3 435 32 5 333 

 počet HD 1 770 3 238 27 5 035 

 obytné miestnosti 6 025 8 505 85 14 615 

 počet bývajúcich osôb na 1:  
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 byt 3,21 3,12 2,34 3,15 

 obytné miestnosti 0,83 1,1 0,8 0,99 

 CD 2,69 2,71 2,13 2,7 

 HD 2,84 2,88 2,52 2,86 
  

 obytná plocha bytu v m2 114 126 140 393 1 436 255 955 

 celková plocha bytu v m2 176 105 196 011 2 474 374 590 

 priemerný počet: 

     - m2 obytnej plochy na 1 byt 73,1 47 49,5 55,9 

     - m2 celkovej plochy na 1 byt 112,7 65,6 85,3 81,8 

     - m2 obytnej plochy na 1 osobu 22,7 15,1 21,1 17,8 

     - obytných miestností na 1 byt 3,86 2,85 2,93 3,19 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, ŠÚ SR 

V r. 2001 bolo v Senci 4 579 trvale obývaných bytov, kde v 14 615 obytných 
miestnostiach bývalo 14 408 osôb. Počet bývajúcich osôb na 1 byt predstavoval 3,15 osôb 
a na 1 obytnú miestnosť pripadalo 0,99 osôb. Na 1 trvale obývaný byt pripadalo 3,19 
obytných miestností  a 55,9 m2 obytnej plochy. Obytná plocha na 1 osobu predstavovala 
17,8 m2, čo je pod hodnotou okresného priemeru (20,6 m2). 

C.2.5 Bilancia bytového fondu 

V r. 1991 bolo v Senci 4 486 trvale obývaných bytov, v r. 2001 to bolo 4 579 trvale 
obývaných bytov. To znamená, že čistý prírastok bytov v r. 1991-2001 tvoril 93 b.j. Hrubý 
prírastok (nová bytová výstavba v r. 1991-2001) predstavoval 249 bytov. Rozdiel medzi 
hrubým a čistým prírastkom bytov je 156 bytov, čo predstavuje objem odpadu bytového 
fondu v intercenzálnom období 1991-2001. 

Tabuľka 19: Bilancia bytového fondu v meste Senec v r. 1991-2001 

počet trvale obývaných bytov 
r. 1991 4 486 

r. 2001 4 579 

čistý prírastok bytov v období 1991 - 2001 93 
nová bytová výstavba v období 
(hrubý prírastok bytov) 

1991 - 2001 249 

odpad bytového fondu v období 1991 - 2001 156 

Zdroj: SĽDB 1991, SODB 2001, ŠÚ SR; odpad bytového fondu – vlastný výpočet AUREX spol. 
s r.o. 

C.2.6 Nová bytová výstavba po roku 2001 

Prehľad o prírastkoch (úbytkoch) bytov a stave bytov v okrese a v meste Senec 
v období r. 2002-2008 poskytuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka 20: Prírastky, úbytky bytov a stav bytového fondu 
v okrese a v meste Senec v r. 2002-2008 

rok 

prírastky bytov úbytky bytov prírastky bytov 
stav 

bytov 
k 31.12. 

spolu 

(vrát. 
úz. zmien) 

spolu 

z toho 
územnou 
zmenou 

(pričlenenie 
územia) 

(vrát. 
úz. zmien) 

spolu 

z toho 
územnou 
zmenou 

(odčlenenie 
územia) 

vo vlastníctve 
územnej 

samosprávy 

v družstevnom 
vlastníctve 

v súkromnom 
tuzemskom 
vlastníctve 

okres Senec 

2002 375 0 2 0 0 0 375 18 571 

2003 593 35 82 35 8 0 550 19 082 
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2004 660 0 30 0 0 0 660 19 712 

2005 786 0 31 0 0 0 786 20 467 

2006 943 0 31 0 60 0 883 21 379 

2007 1 011 0 30 0 0 0 1 011 22 360 

2008 1 399 0 30 0 4 0 1 395 23 729 

spolu 5 767 35 236 35 72 0 5 660   

 
mesto Senec 

2002 69 0 1 0 0 0 69 5 112 

2003 171 0 8 0 0 0 171 5 275 

2004 127 0 2 0 0 0 127 5 400 

2005 106 0 0 0 0 0 106 5 506 

2006 113 0 0 0 0 0 113 5 619 

2007 87 0 4 0 0 0 87 5 702 

2008 176 0 1 0 0 0 176 5 877 

spolu 849 0 16 0 0 0 849   

Zdroj: ŠÚ SR – Pracovisko ŠÚ SR v Bratislave, 2010 

V meste Senec bol za celé obdobie 2002-2008 zaznamenaný prírastok 849 bytov, 
z toho všetky byty boli v súkromnom tuzemskom vlastníctve. Najväčší prírastok bytov 
bol v r. 2008, a to 176 bytov. Úbytok bytov za celé sledované obdobie predstavoval 16 bytov, 
pričom najvyšší úbytok bol zaznamenaný v r. 2003, kedy ubudlo 8 bytov. Stav bytov 
k 31.12. 2008 bol 5 877 bytov, v r. 2002 to bolo 5 112 bytov. 

Podľa údajov Oddelenia Územného plánovania a regionálneho rozvoja na Mestskom 
úrade v Senci predstavoval prírastok bytov v roku 2009 celkom 182 b.j. v súkromnom 
tuzemskom vlastníctve, z toho 96 b.j. bolo v RD a 86 b.j. v BD. Ich umiestnenie v jednotlivých 
lokalitách bolo nasledovné: 

b.j. v rodinných domoch: Malý Biel I. – 29 b.j. 

 Mlynský klin I. – 29 b.j. 

 Turecká-Boldocká ul. – 29 b.j. 

 v rozptyle mesta Senec (v prielukách a záhradách) – 9 b.j. 

b.j. v bytových domoch: polyfunkčný objekt na Lichnerovej ul. – 43 b.j. 

 bytové domy na Pezinskej ul. – 43 b.j. 

Úbytok bytov v r. 2009 predstavoval 6 b.j. v RD. 

C.2.7 Charakteristika domového a bytového fondu v riešenom území „Zóna 
Západ“ 

Na záver uvádzame informáciu o základných ukazovateľoch za domový a bytový fond 
v riešenom území „Zóna Západ“, ako ich zachytilo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
v r. 2001. 

Tabuľka 21: Základná charakteristika domového a bytového fondu v meste Senec 
a v riešenom území „Zóna Západ“ v r. 2001 
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 základná sídelná 
jednotka 
 (diel ZSJ) 

  s
po

lu
 

  v
 r

od
in

ný
ch

 
  d

om
oc

h 

  v
o 

vl
as

tn
íc

tv
e 

  o
bč

an
a 

 
  v

 b
yt

ov
om

 d
om

e 

  d
om

y 

1 Mesto Senec  3 871 14 673 5 153 4 579 1 562 1 268 1 822 

   Pri železnici   19 6 5 5 0 5 

   Senec - západ I   2 302 856 714 163 288 230 

   Senec – juhozápad   3 979 1 411 1 296 285 379 377 

Zdroj: Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002, ŠÚ SR 
 
 

Tabuľka 22: Základná charakteristika domového fondu 
v riešenom území „Zóna Západ“ v r. 2001 

ZSJ 
trvale 

obývané 
domy spolu 

z toho: 
neobý- 

vané 
domy 

domový 
fond 
spolu 

% 
neob. 

domov 
z DF 

spolu 

rodinné 
domy 

% 

Pri železnici 5 5 100,0 0 5 0,0 

Senec - západ I 230 159 69,1 13 243 5,3 

Senec – juhozápad 377 288 76,4 53 430 12,3 

RÚ „Zóna Západ“ spolu 612 452 73,9 66 678 9,7 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, ŠÚ SR 
Pozn.: RÚ – riešené územie 
 

Tabuľka 23: Základná charakteristika bytového fondu 
v riešenom území „Zóna Západ“ v r. 2001 

sídelná 
štruktúra 

trvale 
obývané 

byty spolu 

z toho: 
neobý- 

vané 
byty 

bytový 
fond 
spolu 

% 
neob. 
bytov 
z BF 

spolu 

v rod. 
domoch 

% 

Pri železnici 5 5 100,0 0 5 0,0 

Senec - západ I 714 163 22,8 45 759 5,9 

Senec – juhozápad 1 296 285 22,0 112 1 408 8,0 

RÚ „Zóna Západ“ spolu 2 015 453 22,5 157 2 172 7,2 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, ŠÚ SR 
Pozn.: RÚ – riešené územie 
 

Tabuľka 24: Veková štruktúra bytového fondu 
v riešenom území „Zóna Západ“ v r. 2001 

obdobie 
výstavby 

trvale obývané byty 

ZSJ 
Pri železnici 

ZSJ Senec – 
západ I 

ZSJ Senec – 
juhozápad 

RÚ 
„Zóna Západ“ 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

- 1899 a nezistené - - 5 0,7 20 1,5 25 1,2 

1900 – 1919 - - 3 0,4 - - 3 0,1 

1920 – 1945 1 20,0 12 1,7 41 3,2 54 2,7 

1946 – 1970 3 60,0 46 6,4 332 25,6 381 18,9 

1971 – 1980 - - 196 27,5 825 63,7 1 021 50,7 

1981 – 1990 - - 437 61,2 29 2,2 466 23,1 
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1991 – 2001 1 20,0 15 2,1 49 3,8 65 3,2 

spolu 5 100,0 714 100,0 1 296 100,0 2 015 100,0 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov  2001, ŠÚ SR 
Pozn.: RÚ – riešené územie 
 

Tabuľka 25: Veľkostná skladba trvale obývaných bytov 
v riešenom území „Zóna Západ“ v r. 2001 

trvale obývané byty 
podľa veľkosti 

trvale obývané byty 

ZSJ 
Pri železnici 

ZSJ Senec – 
západ I 

ZSJ Senec – 
juhozápad 

RÚ 
„Zóna Západ“ 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

1 obytná miestnosť - - 37 5,2 80 6,2 117 5,8

2 izby 1 20,0 160 22,4 161 12,4 322 16,0

3 izby 3 60,0 395 55,3 854 65,9 1 252 62,1

4 izby - - 65 9,1 127 9,8 192 9,5

5 a viac izieb 1 20,0 57 8,0 74 5,7 132 6,6

spolu 5 100,0 714 100,0 1 296 100,0 2 015 100,0

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, ŠÚ SR 
Pozn.: RÚ – riešené územie 
 

Tabuľka 26: Štruktúra trvale obývaných bytov podľa počtu členov 
v riešenom území „Zóna Západ“ v r. 2001 

ZSJ 
trvale obývané byty podľa počtu osôb v byte trvale 

obývané 
byty 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osôb 6 osôb 7+ osôb 

Pri železnici 
abs. - 1 1 2 - 1 - 5

% - 20,0 20,0 40,0 - 20,0 - 100,0

Senec – západ I 
abs. 133 124 121 217 76 25 18 714

% 18,6 17,4 16,9 30,4 10,6 3,5 2,5 100,0

Senec – juhozápad 
abs. 257 265 245 328 133 46 22 1 296

% 19,8 20,4 18,9 25,3 10,3 3,5 1,7 100,0

RÚ „Zóna Západ“ 
abs. 390 390 367 547 209 72 40 2 015

% 19,4 19,4 18,2 27,1 10,4 3,6 2,0 100,0

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, ŠÚ SR 
Pozn.: RÚ – riešené územie 
 

Tabuľka 27: Trvale obývané byty v riešenom území „Zóna Západ“ 
podľa kategórie bytu v r. 2001 

kategória 

trvale obývané byty spolu 

ZSJ 
Pri železnici 

ZSJ Senec – 
západ I 

ZSJ Senec – 
juhozápad 

RÚ 
„Zóna Západ“ 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

I. 4 80,0 637 89,2 1 147 88,5 1 788 88,7

II. 1 20,0 61 8,5 119 9,2 181 9,0

III. 0 0,0 3 0,4 4 0,3 7 0,3

IV. 0 0,0 13 1,8 26 2,0 39 1,9

spolu  5 100,0 714 100,0 1 296 100,0 2 015 100,0

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, ŠÚ SR 
Pozn.: RÚ – riešené územie 
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Tabuľka 28: Trvale obývané byty v riešenom území „Zóna Západ“ 
podľa druhu stavebného materiálu v r. 2001 

materiál 
nosných 
múrov 

počet trvale obývaných bytov v 

ZSJ 
Pri železnici 

ZSJ Senec – 
západ I 

ZSJ Senec – 
juhozápad 

RÚ 
„Zóna Západ“ 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

kameň, tehly 5 100,0 151 21,1 287 22,1 443 22,0

drevo - - 1 0,1 1 0,1 2 0,1

nepálené tehly - - - - 1 0,1 1 0,0

ostatné a nezistené - - 562 78,7 1 007 77,7 1 569 77,9

spolu 5 100,0 714 100,0 1 296 100,0 2 015 100,0

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, ŠÚ SR 
Pozn.: RÚ – riešené územie 
 

C.2.8 Úroveň hodnoty bývania v riešenej oblasti „Zóna Západ“ 

Podiel nových bytových domov v riešenej oblasti Zóna Západ postavených or roku 
1991 do 2001 bol 3. Pri porovnaní s celkovým počtom bytov v oblasti postavených pred 
rokom 2001 (t.j. 112) to predstavuje podiel 2,68 %. Uvedený podiel predstavuje výrazne 
nižšiu hodnotu v porovnaní s medznou hodnotou na území Bratislavského kraja (6,58 %), 
tzn. že riešená oblasť vykazovala pomerne nízku úroveň hodnoty bývania. 
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C.3 Občianska vybavenosť 

C.3.1 Školstvo (vzdelávanie) 

Materské školy 

V meste Senec bolo k 15.9. 2011 celkovo 7 materských škôl (MŠ), z toho jedna 
s vyučovacím jazykom maďarským. Okrem dvoch súkromných MŠ je zriaďovateľom 
materských škôl Mesto Senec. V šk.r. 2011/2012 navštevovalo 29 tried celkovo 644 žiakov. 
Počet učiteľov v danom šk.r. bol 61. Zoznam MŠ s počtom tried, žiakov a učiteľov je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 29: Počet a kapacity materských škôl v meste Senec (šk.r. 2011/2012) 

škola –  zariadenie triedy žiaci učitelia 

MŠ, Kollárova ul. 23, Senec 9 213 18

MŠ, Košická ul. 40, Senec  4 86 8

MŠ, Kysucká ul. 9, Senec 6 139 12

MŠ, Fándlyho ul. 2, Senec 4 95 8

MŠ s VJM Fándlyho 20, Senec 2 42 5

Súkromá MŠ, Fándlyho ul. 21, Senec 2 34 5

Súkromá MŠ, MČ Svätý Martin 3 2 35 5

spolu MŠ 29 644 61

z toho súkromné MŠ 4 69 10 

Zdroj: Mestský úrad v Senci; ÚIPŠ, 2012 

Základné školy 

Základné vzdelanie v meste Senec poskytujú 3 základné školy (ZŠ), ktorých 
zriaďovateľom je Mesto Senec. ZŠ v šk.r. 2011/2012 navštevovalo 1 658 žiakov, zriadených 
bolo 74 tried. Počet učiteľov na týchto školách v uvedenom šk.r. bol 117. 

Tabuľka 30: Počet a kapacity ZŠ v meste Senec (šk.r. 2011/2012) 

škola – zariadenie triedy žiaci učitelia 

ZŠ, Tajovského ul. 1, Senec 42 970 59

ZŠ, Mlynská ul. 50, Senec 23 517 36

ZŠ s VJM, Nám. A. Molnára 2, Senec 10 170 17

spolu ZŠ 74 1 658 117

Zdroj: Mestský úrad v Senci; ÚIPŠ, 2012 

Stredné školy  

Stredoškolské vzdelanie v meste Senec zabezpečuje gymnázium s vyučovacím 
jazykom slovenským, spojená škola – gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 
a stredná odborná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Všetky tri stredné školy 
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a v šk.r. 2011/2012 
ich navštevovalo spolu 699 žiakov. 

Tabuľka 31: Počet a kapacity SŠ v meste Senec (šk.r. 2011/2012) 

škola – zariadenie jazyk žiaci 

Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova ul. 69, Senec   slovenský 309 

Spojená škola – Gymnázium s VJM, Lichnerova ul. 71, Senec maďarský 68 
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Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec slovenský 322 

spolu SŠ  - 699 

Zdroj: Mestský úrad v Senci; ÚIPŠ, 2012 

Základné umelecké školy 

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie 
podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. 
Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením 
povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. 

Ako ustanovizne záujmového vzdelávania pôsobia v Senci tri ZUŠ. Zriaďovateľom 
jednej z nich – ZUŠ na Fándlyho ul. 20 – je Mesto Senec, dve ZUŠ sú súkromné. 

V piatich odboroch študovalo k 15.9. 2011 spolu 1 397 žiakov (z toho 476 
v tanečnom, 349 vo výtvarnom, 72 v literárno-dramatickom, 490 v hudobnom a 10 v odbore 
audio a multimediálnej tvorby), z toho v štúdiu pre dospelých bolo 43 osôb. Počet učiteľov 
v šk.r. 2011/2012 bol 49. 

Tabuľka 32: Počet a kapacity ZUŠ v meste Senec (šk.r. 2011/2012) 

škola - zariadenie 
počet žiakov študujúcich v odbore počet žiakov 

spolu 
z toho v štúdiu 
pre dospelých 

učitelia 
tanečnom výtvarnom lit.-dramatickom hudobnom 

audio a multimed. 
tvorby 

ZUŠ, Senec, 
Fándlyho 20 

247 200 44 363 -  854 41 34 

Súkromná ZUŠ, Senec, 
Nám. 1. mája 2 

229 48 28 127 10 442 2 13 

S-ZUŠ ATELIÉR, 
Senec, Vodná 20 

-  101 -  -  -  101 -  2 

spolu ZUŠ 476 349 72 490 10 1 397 43 49 

Zdroj: ÚIPŠ, 2012 

Školy pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Na území mesta Senec sa nenachádza žiadna špeciálna materská škola, 
ani pri bežných materských školách nie sú zriadené špeciálne integrované triedy. 

V Senci sa nachádzajú dve špeciálne základné školy – jedna súkromná a jedna 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu v Bratislave. K 15.9. 2011 tieto ŠZŠ 
navštevovalo 115 žiakov. Počet pedagógov v šk.r. 2011/2012 bol 18, z toho 13 s kvalifikáciou 
zo špeciálnej pedagogiky. 

Tabuľka 33: Špeciálne základné školy v meste Senec v šk.r. 2011/2012 
(stav k 15.9. 2011) 

adresa postih jazyk 
počet 
tried 

počet 
žiakov 

počet 
pedagógov 

z toho s kvalif. 
zo špec. pedag. 

ZŠ pri súkr. Liečebno-výchovnom sanatóriu 
903 01 Senec,  Diaľničná 1 

PS S 5 47 6 2 

SŠ - špeciálna ZŠ (zriaď. KŠÚ v Bratislave) 
903 01 Senec,  Trnavská 2 

MEN S 9 68 12 11 

spolu - - 14 115 18 13 

Zdroj: ÚIPŠ, 2012 
Pozn.: PS – školy pri špeciálnych výchovných zariadeniach (poruchy správania), MEN – 

mentálny postih 
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Zo zariadení špeciálneho stredného školstva pôsobí v Senci Spojená škola – praktická 
škola na Trnavskej ul. 2, ktorej zriaďovateľom je Krajský školský úrad v Bratislave. 
K 15.9. 2011 navštevovalo túto školu 12 žiakov. 

Tabuľka 34: Špeciálne stredné školy v meste Senec v šk.r. 2011/2012 
(stav k 15.9. 2011) 

škola – zariadenie jazyk žiaci 

SŠ – praktická škola (zriaď. Krajský školský úrad v Bratislave) 
903 01 Senec, Trnavská 2 

slovenský 12 

Zdroj: ÚIPŠ, 2012 

Jazykové školy 

V meste Senec sa nenachádza žiadna štátna jazyková škola, jazykové vzdelávanie 
v cudzích jazykoch zabezpečujú v meste len súkromné jazykové školy. 

Vysoké školy 

V meste Senec nepôsobí žiadne zariadenie vysokého školstva, nie je tu sídlo vysokej 
školy, fakulty, ani detašované pracovisko vysokej školy. 

Ostatné školské zariadenia 

Z ostatných školských zariadení sa na území mesta nachádzajú: 

• Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Lichnerova 61, 

• Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť Spojenej školy, 
Trnavská ul. 2 – v šk.r. 2010/2011 ho navštívilo 564 klientov, 

• Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, Diaľničná ul. 1 – k 15.9. 2011 v ňom 
bolo ubytovaných 72 detí, 

• Školský internát pri SOŠ, Kysucká ul. 14 – k 15.9. 2011 v ňom bolo ubytovaných 
14 žiakov, 

• 9 školských jedální: 

Tabuľka 35: Zariadenia školského stravovania v meste Senec v r. 2011 

názov ulica kuchyňa stravníci 

Školská jedáleň pri MŠ Fándlyho 2 1 165 

Školská jedáleň pri MŠ Kollárova 21 1 237 

Školská jedáleň pri MŠ Košická 40 1 99 

Školská jedáleň DM SOŠ Kysucká 14 1 100 

Školská jedáleň pri MŠ Kysucká 9 1 153 

Školská jedáleň pri Gym Lichnerova 69 1 185 

Školská jedáleň pri ZŠ Mlynská 50 1 400 

Školská jedáleň pri ZŠ Nám. A. Molnára 2 1 224 

Školská jedáleň pri ZŠ Tajovského 1 1 880 

spolu - 9 2 443 

Zdroj: ÚIPŠ, 2012 
Pozn.: KUCHYŇA = 1 – jedáleň má vyvárajúcu kuchyňu 
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• 4 školské kluby: 

Tabuľka 36: Školské kluby detí v meste Senec v šk.r. 2011/2012 

názov ulica 

Školský klub detí pri Základnej škole Mlynská 50 

Školský klub detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom 
maďarským Alberta Molnára Szencziho 

Nám. A. Molnára 2 

Školský klub detí pri Základnej škole Tajovského 1 

Školský klub detí ako súčasť Spojenej školy Trnavská 2 

Zdroj: ÚIPŠ, 2012 

• Stredisko služieb škole, Hurbanova 21 – toto zariadenie poskytuje odbornú, 
technickú, metodickú a materiálnu pomoc školám a školským zariadeniam 
pri zabezpečovaní ich prevádzky. V rámci Strediska pracuje 9 zamestnancov. 

Za najvážnejšie problémy v oblasti školstva možno považovať nedostatočnú 
vybavenosť odborných učební a nedostatok učebných priestorov. Je potrebná rekonštrukcia 
jednotlivých školských zariadení a obnova ich vybavenia. V prípade materských škôl sa jedná 
aj o nedostatočnú kapacitu týchto zariadení, ktorú bude potrebné navýšiť. Dôvodom týchto 
problémov sú nedostatočné finančné prostriedky. Ich riešenie bude závisieť aj od možnosti 
čerpania finančnej pomoci z prostriedkov EÚ. 

C.3.2 Kultúrne zariadenia, spoločenský a kultúrny život 

Sieť zariadení kultúry na území mesta reprezentujú zariadenia miestnej a mestskej 
kultúry s okresným významom. Zariadenia kultúry reprezentujú na území mesta nasledovné 
zariadenia: 

Tabuľka 37: Kultúrne zariadenia mesta Senec (stav za r. 2010) 

kultúrne zariadenie počet sedadiel/kapacita 

Mestské kultúrne stredisko, Nám. 1. mája 2 525 

kinosála – Kino Mier 255 

hala Labyrint 150 

galéria  

Mestská knižnica  

Park oddychu mesta Senec 1 600 

Turecký dom - Mestské múzeum (MsKS) 60 

Zdroj: Mestský úrad v Senci 

Kultúrnu činnosť v meste Senec zabezpečujú: festivaly, výstavy, koncerty, tanečné 
a divadelné predstavenia, podujatie Senecké leto a Veľký letný karneval. 

V meste pôsobia tieto súbory: tanečná skupina No Limits, tanečný súbor SETAS, 
tanečný súbor ESO, dychová hudba SENČANKA, hudobná skupina Patriot, hudobno zábavná 
skupina Akcent Live, spevácky zbor Radosť, ženský spevácky súbor Matice slovenskej a 
spevácky zbor Belcanto. 

Historické a kultúrne pamiatky v meste: 

� Gotický kostol sv. Mikuláša pôvodne z r. 1326, v 17. st. renesančne 
upravený a v polovici 18. st. prestavaný do súčasnej barokovej podoby.  
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� Turecký dom - renesančná kúria zo 16. st., jedna z najstarších 
renesančných stavieb na Slovensku. Od roku 2010 sa v ňom nachádza 
prvé mestské múzeum. Stála výstava sa skladá z troch častí – 
prírodovednej expozície, archeologickej a historickej expozície. 

� Židovská synagóga z roku 1825.  

� Stĺp hanby - pranier, na námestí zo 16. st.  

� Kaplnka Svätej Trojice z 19. st., pôvodne gotická z roku 1561, bola 
upravená a prestavaná. 

Hlavným kultúrnym centrom v meste Senec je Mestské kultúrne stredisko na Nám. 1. 
mája 2. Je to polyfunkčné zariadenie, v ktorom sa nachádza kinosála, galéria, knižnica 
a centrum kultúry a záujmovo-umeleckej činnosti Labyrint. Labyrint disponuje priestormi 
vhodnými pre rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Okrem kultúrnych akcií je hala 
určená aj na rôzne športové či voľnočasové aktivity. Okrem kultúrneho domu sa v meste 
nachádza amfiteáter s celkovou kapacitou 1 600 sedadiel. 

Najpálčivejším problémom v oblasti kultúrnych pamiatok je potreba rekonštrukcie 
a sprevádzkovanie synagógy na Mierovom námestí. Vlastníkom synagógy je židovská obec, 
ktorá sa snaží nájsť nájomcu tohto objektu. Synagógu je možné po rekonštrukcii využívať 
na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. 

C.3.3 Zdravotná a sociálna starostlivosť 

C.3.3.1 Zariadenia zdravotnej starostlivosti 

Všeobecnú (pre dospelých, pre deti a dorast), špecializovanú (gynekologickú, zubno-
lekársku) a špecializovanú inú zdravotnú starostlivosť obyvateľom mesta poskytujú viaceré 
ambulancie sústredené v budove seneckej polikliniky na Nám. 1. mája č. 6. 

Okrem toho je zdravotná starostlivosť zabezpečovaná aj ambulanciami 
umiestnenými individuálne v rôznych priestoroch napr. v novovybudovaných polyfunkčných 
priestoroch na území celého mesta, v obytných blokoch, v parteroch bytových domov, 
prípadne v rodinných domoch. 

Zdravotné služby sú v meste zastúpené nasledovnými špecializáciami: 

Tabuľka 38: Štruktúra zdravotníckych špecializácií v meste Senec (stav za r. 2010) 

špecializácia počet lekárov 

zubná ambulancia 8 

praktický lekár pre deti a dorast 5 

praktický lekár pre dospelých 9 

súkromná gynekologická ambulancia 2 

psychiatrická ambulancia 2 

očná ambulancia 2 

chirurgická ambulancia 1 

ortopedická ambulancia 1 

neurologická ambulancia 1 

interná ambulancia 2 

čeľustný ortopéd 1 

ambulancia ORL 1 
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kožná ambulancia 1 

logopéd 1 

pľúcna ambulancia 1 

RTG oddelenie a biochemické laboratórium 1 

odborný lekár FBLR a akupunktúra 1 

kardiologická ambulancia 1 

Zdroj: Mestský úrad v Senci 

Súčasné priestory polikliniky sú nedostatočné. Je potrebné vybudovať na pozemku 
za poliklinikou nový trakt, kde by boli sústredené špecializované ambulancie v nadväznosti 
na ambulancie lekárov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť (pre dospelých, 
pre deti a dorast) s možnosťou vytvorenia moderných foriem zdravotnej starostlivosti, ako je 
napríklad zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, jednodňová 
chirurgia a pod. aj za účasti súkromného sektora. 

V meste Senec nie je zriadená agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti 
(ADOS), ktorá by poskytovala komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť a opatrovateľskú 
službu pacientovi v jeho prirodzenom domácom prostredí. 

V okrese Senec nie je nemocničné lôžkové zariadenie a územie okresu spadá pod tri 
nemocnice: NsP Bratislava – Ružinov, NsP Bratislava – Milosrdní bratia, NsP Galanta. 

Lekárenskú starostlivosť v meste Senec zabezpečujú nasledovné lekárne: 

Tabuľka 39: Štruktúra lekární v meste Senec (stav za r. 2010) 

lekáreň adresa 

Lekáreň Sokolská Sokolská 10    

Prvá senecká lekáreň Lichnerova 84  

Lekáreň Dr. Max Nám. 1. mája 1 

Salvator – lekáreň a zdravotnícke pomôcky Lichnerova 24 

Lekáreň Tímea, Ewapharm s.r.o. Turecká 2/B 

Lekáreň Trója Kysucká 14/D 

Lekáreň a zdravotnícke potreby Olmed Mierové nám. 6 

Lekáreň Pharmacum Bratislavská cesta 55 

Lekáreň T-Med Lichnerova 41 

Lekáreň SUNPHARMA (OD Kaufland) Trnavská ul. 2 

Lekáreň NA KRÁTKEJ Krátka 10/1 

Zdroj: Mestský úrad v Senci 
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C.3.3.2 Zariadenia sociálnych služieb 

V meste Senec sa nachádzajú tieto zariadenia sociálnych služieb: 

Tabuľka 40: Zariadenia sociálnych služieb v meste Senec 

názov, sídlo 
adresa miesta 
poskytovania 

sociálnej služby 

poskytovateľ 
sociálnej služby 

druh poskytovanej 
sociálnej služby 

forma 
poskytovanej 

sociálnej služby 
kapacita 

Mesto Senec, Mierové námestie 8, 

903 01 Senec 

Hviezdoslavova 55 

Hviezdoslavova 55 

domácnosti občanov 

Hviezdoslavova 55 

Hviezdoslavova 55 

obec 

zariadenie 
opatrovateľskej služby 
prepravná služba 
opatrovateľská služba 

denné centrum 

jedáleň 

pobytová - celoročná 

terénna 

ambulantná 

 

10 

80 

220 

Domus Bene – DOM DOBRA o.z., 

Biela 5, 811 01 Bratislava 

Slnečné jazerá - Juh 
2238, 

903 01 Senec 

neverejný 
poskytovateľ 

domov sociálnych služieb 

opatrovateľská služba 

prepravná služba 

odľahčovacia služba 

pobytová - celoročná 

terénna 

 

43 

 

Domov sociálnych služieb 

pre deti  a dospelých INTEGRA, 

Tylova 21, 831 04 Bratislava 

Lichnerova 86, 

903 01 Senec 

rozpočtová 
organizácia 
zriadená 
Bratislavským 
samosprávnym 
krajom 

domov sociálnych služieb pobytová - celoročná 12 

Dom seniorov centrum oddychu, n.o., 

Slnečné jazerá - Juh 2769, 903 01 Senec 

Slnečné jazerá - Juh 
2769, 

903 01 Senec 

neverejný 
poskytovateľ 

zariadenie pre seniorov 

domov sociálnych služieb 

pobytová - celoročná 

pobytová - celoročná 

16 

30 

Betánia Senec, n.o., 

Štefánikova ul. 74A, 903 01 Senec 

Štefánikova ul. 74A, 

903 01 Senec 
neverejný 
poskytovateľ 

zariadenie 
podporovaného bývania 

domov sociálnych služieb 

celoročná 

ambulantná 

pobytová - celoročná 

4 

6 

8 

Ružová záhrada, n.o., 

Šafárikova 28, 903 01 Senec 

na území BSK 

na území BSK 

v byte občana 

neverejný 
poskytovateľ 

základné sociálne 
poradenstvo 

špecializované sociálne 
poradenstvo 

opatrovateľská služba 

ambulantná, terénna 

ambulantná, terénna 

terénna 

 

Zdroj: Mestský úrad v Senci; Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb, 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2012 

Postup Mesta Senec pri poskytovaní sociálnych služieb a podmienky poskytovania 
sociálnych služieb Mestom Senec sú stanovené vo Všeobecnom záväznom nariadení 
o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške 
úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec. Toto VZN 
prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa 08.12.2011 uznesením 
č. 164/2011. 

V zmysle tohto VZN Mesto Senec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá 
je odkázaná na sociálnu službu : 

a) poskytne sociálnu službu, 

b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom Zariadenia 
opatrovateľskej služby v Senci , ktorého zriaďovateľom je Mesto Senec, 
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c) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej 
služby, ak nemôže poskytnúť sociálnu službu ani zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby 
prostredníctvom zariadenia, ktoré zriadilo na tento účel, a ak s týmto fyzická osoba, ktorá 
žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby súhlasí, 

d) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej 
služby na základe dohody Mesta Senec s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby, ak Mesto Senec nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť 
poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c). 

Mesto Senec poskytuje: 

a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 
dôchodkového veku, ktorými sú: 

aa) zariadenie opatrovateľskej služby, 

bb) opatrovateľská služba – terénnou formou, 

b) podporné sociálne služby, ktorými sú: 

aa) poskytovanie sociálnej služby v jedálni, 

bb) odľahčovacia služba, 

cc) poskytovanie sociálnej služby v dennom centre. 

Mesto Senec poskytuje sociálnu službu – stravovanie fyzickej osobe (na základe 
rozhodnutia): 

a) v Stredisku sociálnych služieb, Hviezdoslavova 55, Senec 

b) v Školskej jedálni Základnej školy, Mlynská 50, Senec, 

c) v Školskej jedálni Základnej školy J.G. Tajovského, Tajovského 1, Senec, 

d) v Školskej jedálni Základnej školy A. Molnára Szencziho, Nám. A. Molnára 
Szencziho 2, Senec a 

e) v Školskej jedálni Združenej strednej školy, Kysucká 14, Senec. 

V meste Senec, ako aj v celom okrese, chýbajú zariadenia, ktoré by pomohli 
pri odstránení alebo zmiernení následkov sociálnych problémov určitých skupín 
obyvateľstva (zariadenia pre imobilných občanov, bezdomovcov, spoločensky 
neprispôsobivých občanov, problémové rodiny s deťmi a pod.). 

Žiaduce je zriadenie azylového domu/útulku pre bezdomovcov a so súvisiacim 
procesom starnutia obyvateľstva v SR, ktoré možno pozorovať aj v meste Senec, treba 
upozorniť na nedostatok zariadení pre seniorov a domovov sociálnych služieb. 
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V súvislosti s problémami v oblasti sociálnej starostlivosti treba spomenúť 
aj nedostatočný počet kvalifikovaných opatrovateliek. 

C.3.4 Inštitúcie a ostatné zariadenia  

C.3.4.1 Bankový a finančný sektor 

Z bankových a finančných subjektov sa v meste Senec nachádzajú tieto: 

Tabuľka 41: Zoznam bankových a finančných inštitúcií v meste Senec 

názov adresa 

banky, sporiteľne: 

Tatra Banka a.s. Lichnerova ul. č. 46 

OTP Banka Slovensko, a.s. Lichnerova ul. č. 93 

Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB) Nám. 1. mája č. 25 

Československá obchodná banka a.s. (ČSOB) Lichnerova ul. č. 23 

Slovenská sporiteľňa a.s. Lichnerova ul. č. 22 

UniCredit Bank Slovakia a.s. Lichnerova ul. č. 30 

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. – 
kancelária obchodných zástupcov PSS, a.s. 

Lichnerova ul. č. 22/A 

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. – 
kancelária obchodných zástupcov PSS, a.s. 

Lichnerova ul. č. 33 

poisťovne: 

Sociálna poisťovňa, Pobočka Bratislava, 
vysunuté pracovisko Senec 

Brezová ul.  č. 2 

komerčné poisťovne: 

Wüstenrot poisťovňa, a.s. – Wüstenrot centrum Lichnerova ul. 37/A 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – pobočka Senec Lichnerova ul. č. 27 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 
Vienna Insurance Group 

Lichnerova ul. č. 82 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 
Vienna Insurance Group 

Nám. 1. mája č. 25 

Uniqa poisťovňa a.s. – Generálna agentúra Senec Lichnerova ul. č. 48 

Generali Slovensko poisťovňa, a. s. – pobočka poisťovne Lichnerova ul. č. 20 

zdravotné poisťovne: 

Dôvera – zdravotná poisťovňa, a.s. – pobočka  Lichnerova ul. č. 37/A 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. – expozitúra Senec Lichnerova ul. č. 82 

Zdroj: Mestský úrad v Senci, prieskum – AUREX spol. s r.o. 

C.3.4.2 Verejná správa 

Jednotlivé zariadenia verejnej správy v meste Senec: 

Tabuľka 42: Zoznam zariadení verejnej správy v meste Senec 

názov adresa 

Mestský úrad v Senci Mierové námestie č. 8 

Spoločný stavebný úrad Mierové námestie č. 8 

Mestská polícia Kalinčiakova ul. č. 19 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci Hollého ul. č. 8 
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Okresný dopravný inšpektorát v Senci Hollého ul. č. 8 

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Senci Lichnerova ul. č. 17 

Daňový úrad Senec Mierové námestie č. 17 

Obvodný úrad Senec Hurbanova ul. č. 21 

Obvodný úrad životného prostredia Senec Hurbanova ul. č. 21 

Obvodný pozemkový úrad Senec Hurbanova ul. č. 21 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Senec Hurbanova ul. č. 21 

Správa katastra Senec Hurbanova ul. č. 21 

Colný úrad Bratislava, pobočka Senec Diaľničná cesta č. 2 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku -  
Pracovisko odboru sociálnych vecí a rodiny Senec 

Kysucká ul. č. 14 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku -  
Pracovisko odboru služieb zamestnanosti Senec 

Kysucká ul. č. 14 

Hasičská stanica Senec VHS typ I Diaľničná cesta 

Dobrovoľný hasičský zbor v Senci Diaľničná cesta 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec Svätoplukova ul. č. 50 

Zdroj: Mestský úrad v Senci 

C.3.4.3 Obchod, služby 

V meste Senec sa nachádzajú rôzne druhy maloobchodných prevádzok. 
Z potravinových obchodných reťazcov tu majú svoje zastúpenie spoločnosti Kaufland, Lidl, 
Jednota, Tesco, CBA či Billa. Drogérie sú zastúpené predajňami 101 Drogérie, DM Drogérie 
a ďalšie. Z ostatných zariadení obchodu a služieb sú to papiernictva, železiarstva, kozmetické 
salóny, kaderníctva či wellness centrá. 

C.3.5 Stav občianskej vybavenosti v riešenej oblasti „Zóna Západ“ 

Z hľadiska vybavenosti zariadeniami sociálnych služieb má mesto Senec vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti iba jedno zariadenie sociálnych služieb, ktoré sa nachádza 
v riešenej oblasti Zóna Západ. Jednotlivé druhy sociálnych služieb (zariadenie 
opatrovateľskej služby, prepravná služba, opatrovateľská služba, denné centrum a jedáleň) 
svojou kapacitou nepostačujú dopytu po takýchto druhoch sociálnych služieb. Aj v ďalšom 
období sa dá očakávať nárast požiadaviek na niektoré druhy poskytovaných sociálnych 
služieb.  

V oblasti sú lokalizované školy a školské zariadenia. V súvislosti s pozitívnym 
demografickým vývojom v ostatných rokoch súčasné kapacity v materských školách nie sú 
dostatočné. Dodatočné zvýšenie kapacít v materských školách by taktiež podporilo rýchlejšie 
zapojenie sa matiek a žien do pracovného procesu a tým podporilo rovnosť príležitostí.  

Z hľadiska technickej vybavenosti vzdelávacej infraštruktúry je potrebné poukázať na 
zlý technický stav objektu Základnej školy, ktorá sa nachádza v riešenej oblasti. 
Rekonštrukcia objektu Základnej školy by prispela nielen k odstráneniu nevyhovujúceho 
technického stavu objektu, ale zároveň prispeje k zlepšeniu vzdelávacích podmienok pre 
žiakov a študentov ako aj k znižovaniu trendu neukončeného vzdelávania. 
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C.4 Trh práce 

C.4.1 Ekonomická aktivita obyvateľstva  

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa výberového zisťovania pracovných síl 
zahŕňa všetky osoby vo veku od 15 rokov, ktoré patria medzi pracujúcich v civilnom sektore, 
nezamestnaných alebo príslušníkov ozbrojených zložiek. 

Pri SODB 2001 sa za ekonomicky aktívne obyvateľstvo považovali osoby, ktoré boli 
v rozhodujúcom okamihu sčítania v pracovnom, členskom, služobnom alebo v obdobnom 
pomere k nejakej organizácii, družstvu, súkromnej osobe alebo inému právnemu subjektu, 
zamestnávatelia, pomáhajúci, nezamestnaní, osoby samostatne činné, a to bez ohľadu 
na dĺžku pracovného úväzku. Za ekonomicky aktívnych sa považovali aj osoby v základnej 
vojenskej službe, náhradnej alebo civilnej službe, na vojenskom cvičení, vo väzbe a vo výkone 
trestu odňatia slobody - pokiaľ trval ich pracovný pomer, osoby na materskej (rodičovskej) 
dovolenke, ak trval ich pracovný pomer. 

Za jednotlivé sídla sa sleduje štruktúra ekonomicky aktívneho obyvateľstva 
podľa odvetvia hospodárstva iba pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov. Za mesto Senec 
sú uvedené údaje za jednotlivé sektory národného hospodárstva, ako aj podľa odvetvia 
hospodárstva, na základe podkladov Štatistického úradu SR zo SODB v r. 2001. 

C.4.2 Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov 

V r. 2001 (SODB) bolo v meste Senec 7 847 ekonomicky aktívnych osôb, z toho 
bolo 3 882 žien (49,5 %) a 3 965 mužov (50,5 %). Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov 
z celkového počtu trvale bývajúcich obyvateľov predstavoval 53,5 %. V meste Senec 
sa koncentruje 28,5 % ekonomicky aktívnych osôb okresu Senec. 

C.4.3 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa sektorov národného hospodárstva 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (EAO) mesta Senec sa sústreďovalo podľa 
sektorov národného hospodárstva v r. 2001 takto: 

Tabuľka 43: Ekonomicky aktívne osoby v meste Senec  
podľa sektorov NH v r. 2001 

ekonomicky aktívne osoby v sektore: EAO 
bez udania 

odvetví 

EAO 
spolu primárnom sekundárnom terciárnom 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. 

131 1,7 1 360 17,3 4 131 52,6 2 225 28,4 7 847 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, ŠÚ SR 

Pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 2001 bol najvyšší podiel zamestnaných 
mesta Senec v terciérnej sfére 52,6 %, v sekundárnej sfére bolo zamestnaných 17,3 % 
a v primárnej sfére 1,7 %. 28,4 % ekonomicky aktívnych osôb neudalo odvetvie zamestnania. 

Ekonomická aktivita obyvateľstva mesta Senec (53,5 %) bola v r. 2001 o 0,3 % 
nad úrovňou okresného priemeru (okres SC 53,2 %) a o 2,4 % nad úrovňou celoslovenského 
priemeru (51,1 %). 
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C.4.4 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa odvetví národného hospodárstva 

V ďalšej tabuľke uvádzame prehľad o ekonomicky aktívnom obyvateľstve mesta 
Senec v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva v r. 2001 v absolútnom aj 
relatívnom vyjadrení. 

Tabuľka 44: Ekonomicky aktívne osoby v meste Senec  
podľa odvetví NH v r. 2001 

odvetvie 
hospodárstva 

počet osôb 

abs. % 

  poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 130 1,7 

  lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 1 0,0 

  rybolov, chov rýb - - 

  ťažba nerastných surovín 5 0,1 

  priemyselná výroba 931 11,9 

  výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 121 1,5 

  stavebníctvo 303 3,9 

  veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, 
motocyklov a spotrebného tovaru 

1 162 14,8 

  hotely a reštaurácie 231 2,9 

  doprava, skladovanie a spoje 548 7,0 

  peňažníctvo a poisťovníctvo 203 2,6 

  nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj 406 5,2 

  verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie 616 7,9 

  školstvo 429 5,5 

  zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 323 4,1 

  ostatné verejné, sociálne a osobné služby 200 2,5 

  súkromné domácnosti s domácim personálom - - 

  exteritoriálne organizácie a združenia 13 0,2 

  EAO bez udania odvetví 2 225 28,4 

  spolu 7 847 100,0 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, ŠÚ SR 

Graf 1: Ekonomicky aktívne osoby v meste Senec podľa sektorov NH v r. 2001 

 

C.4.5Dochádzka a odchádzka 

Dochádzka a odchádzka je spracovaná na základe podkladov ŠÚ SR zo Sčítania 
obyvateľov, domov a bytov k 26.5. 2001. 

Ekonomicky aktívne osoby v meste Senec
pod ľa sektorov NH v roku 2001

1,7%
17,3%

28,4%

52,6%

primárny sektor sekundárny sektor

terciárny sektor EAO bez udania odvetví
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Do mesta Senec dochádzalo v r. 2001 za prácou 2 597 ekonomicky aktívnych osôb. 
Z obcí v rámci okresu Senec dochádzalo do mesta Senec spolu 994 ekonomicky aktívnych 
osôb, čo tvorilo 38,3 % z celkového počtu dochádzajúcich za prácou do Senca. Z obcí iných 
okresov dochádzalo za prácou do mesta Senec 1 603 (61,7 %) ekonomicky aktívnych osôb. 

Okrem ekonomicky aktívnych osôb dochádzalo v r. 2001 do Senca 884 žiakov 
a študentov, z toho 509 žiakov dochádzalo do ZŠ, 56 do SOU, 317 do SŠ a 2 do VŠ. Z počtu 884 
dochádzajúcich žiakov a študentov bolo 549 (62,1 %) dochádzajúcich z obcí okresu Senec 
a 335 žiakov a študentov (37,9 %) dochádzalo z obcí iných okresov. 

Denná dochádzka do mesta Senec, pod ktorou sa rozumie každodenné pravidelné 
dochádzanie do zamestnania alebo do školy, predstavovala v r. 2001 celkovo 2 259 osôb, 
z toho 907 dochádzajúcich osôb (40,2 %) bolo z obcí okresu Senec a 1 352 (59,8 %) 
bolo z obcí iných okresov. 

Z celkového počtu 7 847 ekonomicky aktívnych osôb v meste Senec v r. 2001 
odchádzalo za prácou mimo obce bydliska 3 042 ekonomicky aktívnych osôb, čo je 38,8 % 
z celkového počtu ekonomicky aktívnych. Z celkového počtu odchádzajúcich zo Senca 
smeruje do obcí okresu Senec 367 osôb (12,1 %), do obcí iného okresu 2 629 ekonomicky 
aktívnych osôb (86,4 %) a do zahraničia odchádza 46 osôb (1,5 %). 

Okrem ekonomicky aktívnych osôb odchádzalo v r. 2001 zo Senca 736 žiakov 
a študentov, z toho bolo 116 žiakov odchádzajúcich do ZŠ, 80 do SOU, 302 do SŠ a 238 do VŠ. 
Z celkového počtu odchádzajúcich žiakov a študentov z mesta Senec bolo 89 (12,1 %) 
odchádzajúcich do obcí v rámci okresu Senec, 621 do obcí iných okresov (84,4 %) a 26 
(3,5 %) bolo odchádzajúcich do zahraničia. 

Denná odchádzka z mesta Senec predstavovala v r. 2001 celkovo 2 533 osôb, z toho 
311 (12,3 %) bolo odchádzajúcich do obcí okresu Senec, 2 204 osôb (87,0 %) odchádzalo 
do obcí iných okresov a 18 (0,7 %) do zahraničia. 

C.4.6Nezamestnanosť 

Nový fenomén ekonomických procesov, ktorý bezprostredne ovplyvňuje aj 
ekonomické zapojenie obyvateľstva do hospodárskeho života je nezamestnanosť. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad vývoja miery evidovanej nezamestnanosti 
(%) v SR, v Bratislavskom kraji a v okrese Senec k decembru 1999-2011. 

Tabuľka 45: Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti v SR, 
v Bratislavskom kraji a v okrese Senec v r. 1999-2011 (stav ku koncu decembra) 

rok SR 
Bratislavský 

kraj 
okres 
Senec 

1999 19,18 7,15 7,74 

2000 17,88 6,36 7,78 

2001 18,63 5,79 8,15 

2002 17,45 5,18 7,57 

2003 15,56 3,97 4,53 

2004 13,07 3,39 3,84 

2005 11,36 2,60 3,27 

2006 9,40 2,29 3,18 
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2007 7,99 1,98 2,70 

2008 8,39 2,27 2,36 

2009 12,66 4,36 5,05 

2010 12,46 4,63 5,71 

2011 13,59 5,41 6,27 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2012 

V okrese Senec bolo ku koncu mesiaca december 2011 celkovo 1 870 evidovaných 
nezamestnaných, z toho bolo 991 žien a 879 mužov. Disponibilných uchádzačov 
o zamestnanie bolo 1 763. 

Nasledujúca tabuľka ponúka prehľad vývoja ukazovateľov nezamestnanosti v okrese 
a v meste Senec v r. 2001-2012. 

Tabuľka 46: Vývoj nezamestnanosti v okrese a v meste Senec v r. 2001-2012 

rok 

počet 
uchádzačov 

o zamestnanie 
okres SC 

z toho počet 
disponibilných 

UoZ 
okres SC 

miera 
evidovanej 

nezamestnanosti (%) 
okres SC 

počet 
uchádzačov 

o zamestnanie 
mesto SC 

z toho počet 
disponibilných 

UoZ 
mesto SC 

31.12.2001 2 250 2 113 8,15 837 793 

31.12.2002 2 216 2 058 7,57 748 697 

31.12.2003 1 371 1 252 4,53 444 409 

31.12.2004 1 218 1 033 3,84 417 348 

31.12.2005 993 858 3,27 335 289 

31.12.2006 947 851 3,18 310 279 

31.12.2007 789 731 2,70 283 262 

31.12.2008 702 649 2,36 269 251 

31.12.2009 1 517 1 422 5,05 547 514 

31.12.2010 1 751 1 628 5,71 506 470 

31.12.2011 1 870 1 763 6,27 543 504 

31.3.2012 1 900 1 799 6,12 554 528 

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, pracovisko Senec, 2012 

K 31.3. 2012 bolo v meste Senec evidovaných 554 nezamestnaných (29,2 % 
z nezamestnaných okresu Senec), z toho bolo 528 disponibilných nezamestnaných. Miera 
evidovanej nezamestnanosti za jednotlivé obce sa neuvádza vzhľadom k tomu, 
že ekonomicky aktívne obyvateľstvo je vykazované len do úrovne okresu. Za jednotlivé obce 
sa uvádza len počet uchádzačov o zamestnanie. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad štruktúry uchádzačov o zamestnanie 
v meste Senec ku koncu marca 2012 podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a podľa doby 
evidencie. 

Tabuľka 47: Nezamestnanosť v meste Senec k 31.3. 2012 

počet uchádzačov o zamestnanie abs. % 

 podľa vzdelania:     

základné vzdelanie 63 11,4

vyučení 148 26,7

stredné odborné bez maturity 1 0,2

stredné odborné učňovské 79 14,3

úplné stredné všeobecné s maturitou 42 7,6

úplné stredné odborné s maturitou 135 24,4
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vyššie 17 3,1

vysokoškolské + vedecké vzdelanie 69 12,5

bez vzdelania 0 0,0
      podľa dĺžky evidencie:   

0 - 6 mesiacov 333 60,1

7 - 12 mesiacov 124 22,4

13 - 24 mesiacov 66 11,9

25 - 48 mesiacov 31 5,6

nad 48 mesiacov 0 0,0
     počet nezamestnaných celkom 554 100,0

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, pracovisko Senec, 2012 

C.4.7 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v riešenom území „Zóna Západ“ 

Na záver uvádzame informáciu o ekonomicky aktívnom obyvateľstve v riešenom 
území „Zóna Západ“, ako ho zachytilo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r. 2001. 

Tabuľka 48: Ekonomicky aktívne osoby v riešenom území „Zóna Západ“  
podľa sektorov NH v r. 2001 

ZSJ 

ekonomicky aktívne osoby v sektore: 
EAO EAO 

bez udania spolu 

primárnom sekundárnom terciárnom odvetví   

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. 

 Pri železnici 0 0,0 2 18,2 3 27,3 6 54,5 11 

 Senec – západ I  15 1,1 213 16,3 655 50,2 422 32,3 1 305 

 Senec – juhozápad 32 1,4 361 16,3 1 169 52,7 656 29,6 2 218 

RÚ „Zóna Západ“ spolu 47 1,3 576 16,3 1 827 51,7 1 084 30,7 3 534 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, ŠÚ SR 
Pozn.: RÚ – riešené územie 

Tabuľka 49: Ekonomicky aktívne osoby v riešenom území „Zóna Západ“  
podľa odvetví NH v r. 2001 

odvetvie hospodárstva 

EAO 
v ZSJ Pri železnici 

EAO 
v ZSJ Senec - západ I 

EAO 
v ZSJ Senec - 
juhozápad 

EAO 
v RÚ „Zóna Západ“ 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby - - 14 1,1 32 1,4 46 1,3 

Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby - - 1 0,1 - - 1 0,0 

Rybolov, chov rýb - - - - - - - - 

Ťažba nerastných surovín - - 2 0,2 1 0,0 3 0,1 

Priemyselná výroba 1 9,1 142 10,9 238 10,7 381 10,8 

Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody - - 13 1,0 31 1,4 44 1,2 

Stavebníctvo 1 9,1 56 4,3 91 4,1 148 4,2 

Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, 
motocyklov a spotrebného tovaru 

2 18,2 183 14,0 322 14,5 507 14,3 

Hotely a reštaurácie - - 41 3,1 55 2,5 96 2,7 

Doprava, skladovanie a spoje - - 67 5,1 155 7,0 222 6,3 

Peňažníctvo a poisťovníctvo - - 31 2,4 71 3,2 102 2,9 

Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, 
výskum a vývoj 

- - 59 4,5 117 5,3 176 5,0 

Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie - - 131 10,0 160 7,2 291 8,2 

Školstvo 1 9,1 58 4,4 129 5,8 188 5,3 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť - - 57 4,4 98 4,4 155 4,4 

Ostatné verejné, sociálne a osobné služby - - 24 1,8 61 2,8 85 2,4 
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Súkromné domácnosti s domácim personálom - - - - - - - - 

Exteritoriálne organizácie a združenia - - 4 0,3 1 0,0 5 0,1 

EA bez udania odvetví 6 54,5 422 32,3 656 29,6 1 084 30,7 

EAO spolu 11 100,0 1 305 100,0 2 218 100,0 3 534 100,0 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, ŠÚ SR 
Pozn.: EAO – ekonomicky aktívne osoby 

RÚ – riešené územie 

C.4.8 Počet EAO v oblasti „Zóna Západ“ ku koncu roku 2011 

Na základe údajov o počte obyvateľov oblasti (6300 obyvateľov) a počtu EAO (3534) 
oblasti v roku 2001 (zdroj: SODB ŠÚSR) možno predpokladať, že pri počte oblasti (6757) 
obyvateľov v roku 2011 (zdroj: MsÚ, odd. Evidencie obyvateľstva) bolo v oblasti 3790 EAO 
ku koncu roku 2011. 

C.4.9 Úroveň chudoby a vylúčenia v riešenej oblasti „Zóna Západ“ 

Celkový počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi v oblasti bol ku koncu roku 2011 
bol 61 (zdroj: Úrad práce Pezinok, pracovisko Senec). Podiel poberateľov dávok v hmotnej 
núdzi z celkového počtu obyvateľov oblasti (6757 – zdroj: MsÚ, odd. Evidencie obyvateľstva) 
k tomu istému obdobiu bol 0,90 %. Pri porovnaní s mednou hodnotu (0,84 %) na území 
Bratislavského kraja (BSK) to predstavuje mierne vyššiu úroveň chudoby a vylúčenia. 

C.4.10 Úroveň dlhodobej nezamestnanosti v riešenej oblasti „Zóna Západ“ 

Počet dlhodobo nezamestnaných(viac ako 12 mesiacov) v riešenej oblasti bol 40 ku 
koncu roku 2011. Pri porovnaní s počtom ekonomicky aktívnych obyvateľov (rok 2011) 
môžeme konštatovať, že tento podiel bol 1,06, čo predstavuje pri porovnaní s medznou 
hodnotou územia Bratislavského kraja (0,66 ) relatívne vysokú úroveň dlhodobej 
nezamestnanosti.  
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Hospodárstvo 

Hospodárska základňa v meste Senec je diverzifikovaná. Na tvorbe hrubého 
domáceho produktu sa tak na území mesta podieľajú subjekty zo všetkých sektorov 
hospodárstva (primárny, sekundárny, terciárny a kvartérny). Obdobne ako v ekonomikách 
vyspelých regiónov má v meste dominantné postavenie terciárny sektor, ktorý sa najväčšou 
mierou podieľa na celkovej výkonnosti, ale aj na celkovej zamestnanosti v meste. 
Sekundárny sektor v podobe priemyselnej výroby a stavebníctva tvorí menšiu časť z 
celkového podielu výkonnosti hospodárstva a celkovej zamestnanosti, napriek tomu patrí k 
významným činiteľom prispievajúcim k zvyšovaniu výkonnosti celého hospodárstva mesta. 
Na území mesta Senec pôsobia dopravné a logistické centrá nadregionálneho významu, 
ktoré výraznou mierou prispievajú k zvyšovaniu ekonomickej prosperity mesta. 

Štruktúra hospodárstva v okrese Senec je kvantifikovateľne porovnateľná 
s celoštátnou, či krajskou štruktúrou prostredníctvom databázy regionálnej štatistiky 
RegDat, ktorú eviduje Štatistický úrad SR od roku 2009 metódou klasifikácie SK NACE Rev. 2. 
Údaje za podniky a organizácie s 20 a viac zamestnancami sa zisťujú zo štvrťročného 
rezortného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 (údaje za 4. štvrťrok - kumulované 
dáta za celý rok), pričom odhady sa evidujú za malé podniky do 19 zamestnancov, 
súkromných podnikateľov nezapísaných do obchodného registra a ich zamestnancov. 
Ekonomické činnosti sú teda členené podľa klasifikácie SK NACE Rev. 2, ktorá je v platnosti 
od 1. 1. 2008. 

 

Tabuľka 50 Pracujúci v hospodárstve okresu Senec podľa ekonomických činností  

č. Ekonomická činnosť SR Bratislavský kraj Okres Senec 

1. 
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a 
rybolov 

87 798 3,97 % 4 456 0,97 827 4,17 

2. Priemysel spolu 524 191 23,72 % 51 747 11,28 3 920 19,79 

3. Stavebníctvo 181 998 8,24 % 23 524 5,13 1 439 7,26 

4. 
Veľkoobchod a maloobchod; 
oprava motorových vozidiel a 
motocyklov 

371 521 16,81 % 96 659 21,08 4 228 21,34 

5. Doprava a skladovanie 143 709 6,50 % 34 200 7,46 3 190 16,10 

6. Ubytovacie a stravovacie služby 55 533  2,51 % 10 269 2,24 403 2,03 

7. Informácie a komunikácia 53 045 2,40 % 30 554 6,66 321 1,62 

8. Finančné a poisťovacie činnosti 43 970 1,99 % 21 792 4,75 172 0,87 

9. Činnosti v oblasti nehnuteľností 24 592 1,11 % 7 009 1,53 219 1,11 

10. 
Odborné, vedecké a technické 
činnosti 

80 153 3,63 % 47 892 10,44 1 481 7,48 

11. 
Administratívne a podporné 
služby 

96 767 4,38 % 25 556 5,57 1 048 5,29 

12. 
Verejná správa a obrana; 
povinné sociálne zabezpečenie 

137 292 6,21 % 35 654 7,77 543 2,74 

13. Vzdelávanie 169 099 7,65 % 22 969 5,01 919 4,64 

14. Zdravotníctvo a sociálna pomoc 139 532 6,31 % 23 652 5,16 497 2,51 

15. Umenie, zábava a rekreácia 47 037 2,13 % 11 300 2,46 171 0,86 

16. Ostatné činnosti 53 625 2,43 % 11 356 2,48 431 2,18 

 Spolu 2 209 862 100 % 458 589 100,00 19 809 100,00 

Zdroj: Štatistický úrad SR, Databáza regionálnej štatistiky 
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Pozn:Podľa klasifikácie SKNACE Rev. 2 k 31.12. 2009 
 

V porovnaní s celoštátnou a regionálnou úrovňou majú dominantné postavenie v 
okrese ekonomické činnosti v oblasti dopravy a skladovania, ktoré sú v rámci sledovaného 
ukazovateľa vysoko nadpriemerné. V ostatnom období sa okres Senec práve 
prostredníctvom územia mesta Senec vyvinul na regionálne logistické centrum s početným 
zastúpením jednotiek skladového hospodárstva. Najvýraznejší vzostup zamestnanosti 
okresu zaznamenalo počas uplynulých piatich rokov práve odvetvie dopravy a skladovania s 
približne 13 násobným nárastom počtu zamestnancov. 

Z hľadiska počtu pracujúcich však dominantné postavenie predstavujú činnosti 
spojené s veľko a malo obchodom a opravou motorových vozidiel a motocyklov, ktoré sa 
podieľajú 21,34 percentným zastúpením pracujúcich v okrese. Z hľadiska podielu nasleduje 
na druhom mieste priemysel so zastúpením 19,79 % v rámci pracujúcich v okrese.  

 

Tabuľka 51 Vývoj organizačnej štruktúry hospodárstva mesta Senec 

Názov ukazovateľa / rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Právnické osoby spolu                                                                                  310    288    328    378    423    486    547    661    710    826 

Podniky                                                                                                251    206    229    276    315    367    415    526    563    668 

Obchodné spoločnosti                                                                                   223    181    204    244    285    339    389    492    531    633 

Akciové spoločnosti                                                                                    14    12    12    13    17    17    17    19    19    20 

Spol. s r.o.                                                                                           208    168    191    230    267    318    368    469    508    608 

Družstvá                                                                                               5    4    4    6    5    5    5    5    5    5 

Štátne podniky                                                                                          0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 

Obecné podniky                                                                                         1 - - - - - - - - - 

Org. zložky zahr. osôb                                                                                 5    3    4    5    5    3    3    12    12    12 

Ostatné ziskovo orient. jednotky                                                                       17    15    14    19    18    18    18    17    15    18 

Neziskové inštitúcie - spolu                                                                           59    82    99    102    108    119    132    135    147    158 

Neziskové inštitúcie - rozpočtové                                                                      9    22    21    18    17    17    18    18    18    18 

Neziskové inštitúcie - príspevkové                                                                     4    6    7    3    3    2    4    3    2    2 

Neziskové inštitúcie - ostatné                                                                         46    54    71    81    88    100    110    114    127    138 

Fyzické osoby - podnikatelia                                                                        1 422 1 289 1 423 1 575 1 592 1 672 1 687 1 697 1 721 1 695 

Fyzické osoby podnikatelia - 
živnostníci                                                            

 1 345  1 211  1 359  1 517  1 535  1 610  1 622  1 637  1 658  1 630 

Fyzické osoby - podnikatelia - 
slobodné povolania                                                   

   45    47    48    43    43    47    50    45    48    50 

Fyz. osoby - podnikatelia - 
samostatne hospodáriaci roľníci                                         

   32    31    16    15    14    15    15    15    15    15 

Počet podnikov v súkromnom 
sektore - spolu                                                          

   248    204    227    273    312    364    414    525    562    667 

Počet podnikov v súk. sektore -v 
medzinár.vlast. s prevaž. súk.s.                                   

   24    16    18    21    23    23    25    25    23    28 

Počet podnikov v súkromnom 
sektore - v zahraničnom 
vlastníctve                                       

   23    15    20    30    39    49    61    84    85    99 

Počet podnikov v súkromnom 
sektore - družstevnom vlastníctve                                        

   4    4    4    4    3    3    5    5    5    5 

Počet podnikov vo verejnom 
sektore                                                                  

   3    2    2    3    3    3    1    1    1    1 
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Právne subjekty v Registri 
organizácií spolu                                                              

1 732 1 577 1 751 1 953 2 015 2 158 2 234 2 358 2 431 2 521 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 

Z hľadiska časového vývoja počtu právnych subjektov sídliacich v meste Senec možno 
badať kontinuálny nárast prakticky všetkých právnych foriem s výnimkou podnikov vo 
verejnom sektore. Tento progresívny trend vyjadruje v sledovanom období od roku 2001 až 
2010 celkový nárast počtu právnych subjektov sídliacich v meste z hodnoty 1 732 na počet 2 
521 subjektov, t.j. nárast o 45%.    

Zo sledovaných ukazovateľov najvyšší percentuálny nárast subjektov zaznamenali 
„podniky v súkromnom sektore v zahraničnom vlastníctve“, ktorých trend vývoja reflektuje 
nárast z pôvodnej hodnoty v roku 2001 až o 330% na súčasný počet 99. Rovnako vysoký 
trend rastu vykazujú aj „Podniky“ a „Obchodné spoločnosti“ s nárastom v sledovanom 
období o 166 % resp. o 184 % počtu subjektov. Významný nárast, t.j. o 268 % zaznamenali aj 
neziskové organizácie v meste. 

Ku koncu roku 2010 tak v meste pôsobilo 826 právnických osôb, 1695 fyzických osôb 
podnikateľov, z toho 1630 živnostníkov.  

C.4.11 Primárny sektor 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov ako súbor ekonomických činností 
primárneho sektora zamestnávali v roku 2009 celkovo 827 zamestnancov, čo predstavuje 
podiel  pracujúcich v okrese Senec 4,17 % z pomedzi všetkých pracujúcich. 

C.4.11.1 Poľnohospodárstvo 

Poľnohospodárstvo má na území mesta priaznivé podmienky a dlhú tradíciu. 
V súčasnosti je orientované na rastlinnú výrobu so zameraním na pestovanie obilnín, najmä 
pšenice, jačmeňa, kukurice. Významný podiel predstavujú i výmery cukrovej repy, olejnín, 
zemiakov a cibule. Intenzívne využívanie územia na pestovanie poľnohospodárskych plodín 
je dané kvalitou pôdy. Približne polovica je zaradená medzi osobitne chránené pôdy s 
vysokým produkčným potenciálom. Na dosiahnutie lepších hospodárskych výsledkov v 
riešenom území sa navyše využívajú závlahy, ktoré sú vybudované na ploche cca 900 ha. 

 

Pre ilustráciu obrazu reálnej produkčnej schopnosti poľnohospodárskych pôd 
riešeného územia sa uvádza celková produkcia plodín dvoch najvýznamnejších 
poľnohospodárskych subjektov (Černay, SHR a Černay Agro s.r.o.) 

obilniny – 2 000 ton za rok, 

zemiaky – 12 000 ton za rok, 

cibuľa – 3 000 ton za rok, 

olejniny – 500 ton za rok, 
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cukrová repa – 17 000 ton za rok 

 

V okrese Senec je veľká časť výmery pôdy vhodná na pestovanie hlavných poľných 
plodín. Územie mesta má vhodné podmienky aj pre pestovanie viniča a ovocných stromov. 
Podľa katastra nehnuteľností zaberajú tieto trvalé kultúry spolu cca 150 ha. Sady o výmere 
43 ha sa dnes neobhospodarujú a sú zarastené. Vinice vo vlastníctve PD Klas Senec má v 
prenájme súkromník. Senec patrí do Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, do Seneckého 
rajónu. 

V súčasnosti nie sú v k. ú. Senec žiadne prevádzky živočíšnej výroby. Živočíšna výroba 
sa javí stratovejšia ako rastlinná, z toho dôvodu sa bývalé objekty živočíšnej výroby 
prenajímajú iným podnikateľským subjektom na činnosti poľnohospodárskeho i 
nepoľnohospodárskeho charakteru (sklady, stolárske dielne).  

C.4.11.2 Lesné hospodárstvo 

Z hľadiska lesného hospodárstva prevažná časť riešeného územia  je odlesnená 
a poľnohospodársky intenzívne využívaná. Podľa katastra nehnuteľností tvorí lesná pôda 
v katastrálnom území Senca necelých 500 ha, čo predstavuje len 12 % z jeho celkovej 
výmery, pričom podiel lesnej pôdy v Bratislavskom kraji je 36,5 %. Okres Senec teda patrí 
medzi okresy s najnižšou lesnatosťou na Slovensku. O to väčší je celospoločenský význam 
lesa z hľadiska ekologického a pre rozvoj cestovného ruchu. 

Malá časť lesných porastov (cca 1 ha) v k.ú. Senca je zaradená do kategórie 
ochranných lesov. Ostatné lesné porasty sú hospodárske lesy zaradené do dvoch lesných 
celkov – LC Galanta a LC Martinský Háj. Napriek tomu, že fragmenty lesov v Senci sú malých 
výmer, predstavujú najstabilnejšie prvky v krajine. Preto je dôležitý ich pravidelný 
monitoring (zdravotný stav lesa, mechanické poškodenia drevín...). 

C.4.12 Sekundárny sektor 

Sekundárny sektor zahŕňa činnosti spojené s ťažbou nerastných surovín, 
priemyselnou výrobou a rozvodom elektriny, plynu a vody. Priemysel a činnosti s ním 
spojené patria k významným ukazovateľom tvorby pracovných miest v meste, ako aj tvorby 
HDP v okrese Senec. 

C.4.12.1 Priemysel 

Priemyselná výroba v meste Senec patrí k významných faktorom zabezpečujúcim 
výkonnosť hospodárstva mesta. Význam priemyslu spočíva v tom, že toto odvetvie 
sa výraznou mierou podieľa na celkovej zamestnanosti celého okresu Senec. Ku koncu roku 
2009 pracovalo v okrese Senec v odvetví priemyselnej výroby takmer 20 % zamestnancov 
z celkového počtu zamestnancov v okrese, čo predstavovalo druhý najvyšší počet osôb 
zamestnaných v jednotlivých odvetviach ekonomických činností hospodárstva okresu. 

Priemysel patrí k významným činiteľom pri tvorbe HDP jednotlivých regiónov. 
Napriek tomu, že v meste Senec nepatrí k dominantným sektorom, čo sa týka podielu na 
celkovej zamestnanosti, má toto odvetvie významný podiel na celkovej výkonnosti 
hospodárstva. Analýzu hospodárstva mesta, resp. okresu Senec môžeme vykonať 
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prostredníctvom niektorých ukazovateľov, napr. hrubý obrat priemyselných podnikov a 
počet priemyselných závodov. 

 

Tabuľka 52 Vybrané ukazovatele priemyslu v okrese Senec 

Okres Senec 
klasifikácia OKEČ klasifikácia SK NACE 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hrubý obrat priemysel-
ných podnikov 
(tis. EUR) 

97 168,13 88 424,15 95 774,48 115 537 163 104 121 852 

Počet priemyselných zá-
vodov v okrese Senec 

21 19 19 19 23 20 

Zdroj: Štatistickú úrad SR 
Pozn.: Tabuľka obsahuje údaje za priemyselné závodné jednotky podnikov s 20 a viac 

zamestnancami.  
 

Napriek tomu, že v rámci sledovaného obdobia pozorujeme nárast hrubého obratu 
priemyselných podnikov, okres Senec vykazuje najnižší obrat v porovnaní s ostatnými 
okresmi Bratislavského kraja. Údaje za jednotlivé priemyselné závody sú však k dispozícií za 
priemyselné závodné jednotky s 20 a viac zamestnancami. 

Počet priemyselných závodov v okrese Senec má zo strednodobého hľadiska 
vyrovnaný charakter. Od roku 2005 sa počet väčších priemyselných závodov vyvíjal 
pomerne kolísavo v rozmedzí od 19 do 23 podnikov, až sa následne v roku 2010 akoby vrátil 
do hodnoty, ktorá bola evidovaná v roku 2004, resp. na 20 priemyselných závodov.  

Priemyselná výroba v meste je sústredená do území priemyselných zón. Jednotky 
priemyselnej výroby sa sústreďujú v južnej časti mesta. Rozsiahle územia s koncentráciou 
priemyselných a výrobných funkcií, ako aj disponibilné plochy na umiestnenie ďalších 
priemyselných prevádzok sú sústredené v južnej časti mesta južne od železničnej trate a 
severne od cesty I/62, ktorá územie priemyselnej výroby ohraničuje aj zo západnej strany. 
Na uvedenom území sú koncentrované podniky z oblasti priemyselnej výroby a stavebníctva. 
Medzi najvýznamnejšie podniky lokalizované na uvedenom území sú: Doprastav (stavebná 
činnosť, sklady), Montostroj a.s. (strojárenstvo), ELV PRODUKT, a.s. (stavebníctvo). 

C.4.12.2 Stavebníctvo 

Do stavebných prác sa zahŕňajú práce na výstavbe, prestavbe, rozšírení, obnove, 
opravách a údržbe stavebných objektov, vrátane montážnych prác stavebných konštrukcií a 
hodnoty zabudovaného materiálu. Ku koncu roku 2009 bolo v okrese Senec v odvetví 
stavebníctva zamestnaných 1 439 osôb, čo predstavovalo 7,26 % z celkového počtu 
zamestnancov okresu.  

Vývoj stavebníctva v okresoch sleduje Štatistický úrad SR prostredníctvom 
nasledujúcich ukazovateľov. Stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami a 
priemerný evidenčný počet zamestnancov v odvetví stavebníctva. Hodnoty vyššie 
uvedených ukazovateľov sú nasledovné: 
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Tabuľka 53 Vybrané ukazovatele stavebníctva v okrese Senec 

Okres Senec 
klasifikácia OKEČ klasifikácia SK NACE 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Stavebná produkcia vy-
konaná vlastnými za-
mestnancami (tis. EUR) 

3 903,44 7 050,29 5 347,44 7 879,61 5 489,93 10 848,47 

Priemerný evidenčný počet 
zamestnancov (osoby) 

138 243 136 195 104 142 

Zdroj: Štatistickú úrad SR 
Pozn.: Tabuľka obsahuje údaje za priemyselné závodné jednotky podnikov s 20 a viac 

zamestnancami.  
 

Napriek tomu, že v okrese Senec pracuje najvyšší podiel zamestnancov v odvetví 
stavebníctva, pri porovnaní podielov zamestnanosti v odvetví stavebníctva okresov 
Bratislavského kraja. Pri porovnaní okresov bratislavského kraja (okrem okresov v hl. 
meste) má dlhodobo dominantné postavenie práve okres Senec.  

K významným subjektom v odvetví stavebníctva lokalizovaných na území mesta 
Senec patria spoločnosti ako Doprastav, a.s., Cesty Nitra, a.s., EUROBETON plus s.r.o., ZIPP 
BRATISLAVA spol. s r.o., ELV PRODUKT a.s., ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Holcim (Slovensko), a.s., 
SEKOSTAV s.r.o. 

 

C.4.13 Terciárny sektor 

Terciárny sektor je v meste reprezentovaný najmä malými a strednými podnikmi, 
ktoré sa čoraz výraznejšie podieľa na celkovej výkonnosti ekonomiky a výraznou mierou tak 
prispieva k tvorbe hrubého domáceho produktu. Tieto podniky majú kľúčový podiel na 
celkovej zamestnanosti v hospodárstve. Potenciál malých a stredných podnikov je zároveň aj 
v tom, že v rámci reštrukturalizácie hospodárstva sa ľahšie a rýchlejšie dokážu prispôsobiť 
zmeneným trendom a podmienkam v hospodárstve krajiny, resp. regiónu. I keď je ich počet 
z časového vývoja spravidla menej stabilný, veľké štrukturálne zmeny ich na strane druhej 
nepostihnú v takej výraznej miere ako veľké podniky.  

Čo sa týka veľkostnej štruktúry podnikateľských subjektov na území okresu Senec, 
ku koncu roku 2010 prevládali mikro a malé podniky (viac ako 95 % všetkých subjektov), 
pričom v okrese sídlili 4 veľké podniky (s počtom zamestnancov nad 200 osôb) 
čo predstavovalo podiel 0,53 % zo všetkých podnikateľských subjektov v meste. 

Malí a strední podnikatelia sú tak najviac zastúpení práve v terciárnom sektore. Aj 
z tohto dôvodu pozorujeme v poslednom období posilňovanie postavenia terciárneho 
sektora. Vývoj sektora služieb bol v meste v ostatných rokoch ovplyvnený vznikom značného 
počtu malých a stredných podnikov poskytujúcich služby komerčného charakteru. Sektor 
služieb sa tak stal najvýznamnejším z hľadiska podielu zamestnanosti, čo súviselo aj s 
celkovým vývojom ekonomiky Slovenska ako dynamicky sa rozvíjajúcej modernej a 
otvorenej spoločnosti, ktorá postupne prechádza smerom k vedomostne založenej 
spoločnosti. Rastúci význam sektora služieb so sebou prináša aj rast zamestnanosti a 
výkonnosti tohto sektora. 
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C.4.13.1 Skladové hospodárstvo a logistika 

Logistické centrum predstavuje územie, na ktorom sa sústreďujú jednotky 
skladového hospodárstva. Prevažujúcimi funkciami v území definovanom ako logistické 
centrum sú skladové a prepravné funkcie. 

Od roku 2004 si mesto Senec upevňuje postavenie významného regionálneho centra 
pre koncentráciu vznikajúcich logistických centier. Rozsiahle disponibilné plochy, ako aj 
dobrá dopravná dostupnosť územia vytvorili spoločne silný základ pre vznik a rozvoj 
logistiky na území mesta Senec. Najmä diaľničné spojenie na úseku Bratislava - Trnava 
prechádzajúce územím mesta vytvára silný dostredivý efekt pre lokalizáciu skladového 
hospodárstva a logistiky. A práve logistika sa stáva významným odvetvím v hospodárskej 
štruktúre mesta a čoraz výraznejšou mierou prispieva k výkonnosti ekonomiky a rastu 
zamestnanosti. V roku 2009 predstavovali ekonomické činnosti v oblasti dopravy 
a skladovania podiel 16,10 % z pomedzi pracujúcich v okrese Senec. Celkovo bolo v tejto 
sfére zamestnaných 3 190 pracujúcich.  

Logistické centrá sú lokalizované pri diaľničnom privádzači v smere do Senca, ako aj 
v smere na Pezinok. Niektoré priestory sú zoskupené do väčších prevádzok (logistické 
centrá), ale viaceré sú využívané a spravované samostatnými subjektmi ako ich vlastné 
skladové priestory. K väčším zoskupeniam skladových priestorov patria na území mesta 
Senec nasledovné logistické centrá: Senec Cargo Center, Bratislava Logistics Park, Logistické 
centrum Senec, Logistický park ProLogis, Parkridge distribution centre Bratislava (I.,II., III.). 
Väčšina skladových priestorov je však spravovaná individuálne jednotlivými subjektmi: Billa, 
Lidl, SCANIA, Kuhn-Komatsu, Schmitz, Gebrüder Weiss, Bollhoff a iné. 

 

C.4.14 Kvartérny sektor 

Kvartérny sektor tvorí najmä zavádzanie inovatívnych aktivít, ktoré vznikajú z oblasti 
vedy a techniky, výskumu a vývoja, ale aj z bankovníctva, vyššieho školstva a súkromného 
zdravotníctva. So zavádzaním informačných technológií prakticky do všetkých rezortov 
hospodárstva sa tak stáva rozvoj kvartéru najperspektívnejším sektorom. Rozvoj spoločnosti 
si zároveň vyžiadal aj rast vzdelanosti, zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily, rast sociálnej 
mobility a v neposlednom rade aj potreby obyvateľstva po voľno časových aktivitách, čo sa 
prejavuje aj v mestskej štruktúre. Charakteristika priestorového prejavu kvartérneho 
sektora je v riešenom území dokonca menej výrazná ako sektor terciárny, avšak vyznačuje sa 
najvyšším potenciálom rastu. 

Vývoj smerom k informačnej, resp. k vedomostne založenej spoločnosti je neustále 
sprevádzaný vznikom subjektov poskytujúcich nevýrobné služby v terciárnom i kvartérnom 
sektore komerčného charakteru. Služby s vyššou pridanou hodnotou sa stávajú 
významnejšími z hľadiska podielu zamestnanosti v meste. Rastúci význam sektora služieb so 
sebou prináša aj rast zamestnanosti v odvetviach informačných a komunikačných 
technológií, bankovníctva a finančníctva a v neposlednom rade aj v rezorte vedy a výskumu.  
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C.4.15 Najvýznamnejší zamestnávatelia v meste 

Od roku 2009 údaje za podniky a organizácie s 20 a viac zamestnancami zisťuje 
Štatistický úrad SR zo štvrťročného rezortného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. 
Prerozdelenie ekonomických činnosti je tak členené podľa klasifikácie SK NACE Rev. 2, ktorá 
je v platnosti od 1. 1. 2008, v tomto ponímaní primárne zoradené na základe kategórií počtu 
zamestnancov. 

Tabuľka 54 Prehľad najvýznamnejších zamestnávateľov v meste 

Kategória 
počtu 
zamestnanc
ov 

Hlavná ekonomická činnosť podľa 
klasifikácie SK NACE 

Sídlo subjektu Názov subjektu 

1000-1999 Skladové a pomocné činnosti v doprave Diaľničná cesta 
DHL Logistics (Slovakia), 
spol. s r.o. 

250 - 499 
Maloobchod okrem motorových vozidiel a 
motocyklov 

Diaľničná cesta 
Takko Fashion Slovakia s. r. 
o. 

200 - 249 
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel 
a motocyklov 

Diaľničná cesta ESA LOGISTIKA, s.r.o. 

200 - 249 
Maloobchod okrem motorových vozidiel 
a motocyklov 

Diaľničná cesta 
Textile House for EURO 
TRADE, s.r.o. 

150 - 199 
Veľkoobchod a maloobchod a oprava 
motorových vozidiel a motocyklov 

Diaľničná cesta SCANIA SLOVAKIA s.r.o. 

150 - 199 Pozemná doprava a doprava potrubím Diaľničná cesta Galliker Slovakia s.r.o. 
150 - 199 Skladové a pomocné činnosti v doprave Diaľničná cesta DSV Slovakia, s.r.o. 
150 - 199 Skladové a pomocné činnosti v doprave Diaľničná cesta GEBRÜDER WEISS, s.r.o. 
150 - 199 Reklama a prieskum trhu Železničná MATHAI GROUP s.r.o. 

100 - 149 
Výroba ostatných nekovových minerálnych 
výrobkov 

Nitrianska ELV PRODUKT a.s. 

100 - 149 
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a 
zariadení 

Poľná MONTOSTROJ a.s. 

100 - 149 
Veľkoobchod a maloobchod a oprava 
motorových vozidiel a motocyklov 

Diaľničná cesta Volvo Truck Slovak, s.r.o. 

100 - 149 Pozemná doprava a doprava potrubím Lichnerova 
MARTINELLI TRASPORTI 
SLOVAKIA s.r.o. 

100 - 149 Pozemná doprava a doprava potrubím Diaľničná cesta Nagel Slovensko s.r.o. 
50 - 99 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov Poľná Tramico Slovakia, s.r.o. 
50 - 99 Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Lichnerova ODEMAT, s.r.o. 

50 - 99 
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel 
a motocyklov 

Poľná KÖNIGFRANKSTAHL s. r. o. 

50 - 99 Pozemná doprava a doprava potrubím Lichnerova MOIOLA TRANS s.r.o. 
50 - 99 Pozemná doprava a doprava potrubím Šamorínska CEDULA s.r.o. 

50 - 99 Skladové a pomocné činnosti v doprave Diaľničná cesta 
LAGERMAX Slovakia, spol. s 
r.o. 

50 - 99 Prenájom a lízing Šamorínska PERI spol. s r.o. 

50 - 99 
Administratívne, pomocné kancelárske 
a iné obchodné pomocné činnosti 

Poľná Kontainer-Servis spol. s r.o. 

50 - 99 Ostatné osobné služby - KONIEC 
Slnečné jazerá - 
sever 

AQUATHERMAL SENEC, a.s. 

25 - 49 Výroba výrobkov z gumy a plastu Poľná 
Compass Ceramic Pools s. r. 
o. 

25 - 49 
Výroba ostatných nekovových minerálnych 
výrobkov 

Nitrianska 
BETÓNOVÉ STAVBY 
Slovensko s. r. o. 

25 - 49 
Výroba ostatných nekovových minerálnych 
výrobkov 

Pezinská IRPEX spol. s r. o. 

25 - 49 Výstavba budov Pribinova KVALSTAV , spol. s r.o. 
25 - 49 Inžinierske stavby Boldocká STAVREM PLUS, s.r.o. 

25 - 49 
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel 
a motocyklov 

Diaľničná cesta KUHN - SLOVAKIA s.r.o. 

25 - 49 
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel 
a motocyklov 

Diaľničná cesta Jungheinrich spol. s r.o. 
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25 - 49 
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel 
a motocyklov 

Diaľničná cesta 
KOH-I-NOOR HARDTMUTH 
SLOVENSKO, a.s. 

25 - 49 Pozemná doprava a doprava potrubím Fándlyho 
Verejno - prospešný podnik 
Senec, a.s. 

25 - 49 Pozemná doprava a doprava potrubím Železničná HD Logistics s.r.o. 

25 - 49 Skladové a pomocné činnosti v doprave Diaľničná cesta 
Raben Logistics Slovakia s. 
r. o. 

25 - 49 Skladové a pomocné činnosti v doprave Diaľničná cesta 
Logwin Solutions Slovakia 
s. r. o. 

25 - 49 Skladové a pomocné činnosti v doprave Diaľničná cesta UTi Slovakia s.r.o. 

25 - 49 
Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a 
krajinnou úpravou 

Poľná 
ARBOR - okrasné a ovocné 
škôlky, s.r.o. 

20 - 24 
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a 
služby s tým súvisiace 

Boldocká cesta 
Poľnohospodárske 
družstvo KLAS 

20 - 24 
Výroba ostatných nekovových minerálnych 
výrobkov 

Železničná SEKOSTAV spol. s r.o. 

20 - 24 Špecializované stavebné práce Šamorínska 
I N T E R K O N S T R U K T 
A , s.r.o. 

20 - 24 
Veľkoobchod a maloobchod a oprava 
motorových vozidiel a motocyklov 

Diaľničná cesta STM Slovakia, spol. s r.o. 

20 - 24 
Veľkoobchod a maloobchod a oprava 
motorových vozidiel a motocyklov 

Diaľničná cesta 
CENTRAL EUROPE 
TRAILER, s.r.o. 

20 - 24 
Administratívne, pomocné kancelárske 
a iné obchodné pomocné činnosti 

Námestie 1. mája 
Správa cestovného ruchu 
Senec s. r. o. 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

Medzi najvýznamnejších zamestnávateľov v meste zaraďuje právne subjekty 
v kategóriách počtu zamestnancov v rozmedzí od 20 až do 1 999, ktoré v meste Senec 
reprezentuje 43 ekonomicky aktívnych subjektov. 

 Z tohto uhľu pohľadu pritom prvých osem pozícií patrí subjektom sídliacich 
v extraviláne pozdĺž Diaľničnej cesty. Tieto ekonomické subjekty charakterizujú najmä 
dopravné, skladové a logistické prevádzky s počtom zamestnancov nad 150.   

Vzhľadom na početnosť jednotlivých podtried ekonomických činností pripadá 
najväčšie zastúpenie spoločne nákladnej cestnej doprave a s tým súvisiacimi pomocnými 
činnosťami v doprave. Nakoľko až 14 subjektov pôsobí v tejto oblasti hospodárstva, vytvára 
tak pomerne silné ekonomické zázemie nie len čo sa týka počtu pracovných príležitostí, ale aj 
v systematickom zvyšovaní hospodárskej kredibility mesta, resp. v jeho ratingu. 
Významnými zamestnávateľmi v meste sú aj podniky v odvetviach maloobchodu 
a veľkoobchodu, služieb pre motoristov, ako aj vo výrobe produktov z rôznych materiálov 
spadajúcich pod sekundárny sektor.  

C.4.16 Úroveň hospodárskej aktivity v riešenom území „Zóna Západ“ 

Nízka úroveň hospodárskej aktivity predstavuje ukazovateľ, ktorý je definovaný ako 
počet právnych subjektov pripadajúcich na 1000 obyvateľov v sledovanom území. Celkový 
počet právnych subjektov je pritom špecifikovaný ako súčet počtu právnických osôb a počtu 
fyzických osôb - evidovaných ako živnostníci.  

Hodnota sledovaného ukazovateľa, ktorá bola konfrontovaná s medznou hodnotou 
určenou pre ISRMO, bola pre vymedzenú mestskú oblasť v meste Senec definovaná na 
základe selektívneho výberu z troch špecifických registrov Ministerstva vnútra SR, tak aby 
zodpovedala špecifikáciám predmetného ukazovateľa. Celkový počet subjektov bol následne 
vyjadrený ako súčet výberov týchto troch registrov. Použitý bol pritom Obchodný register 
SR, Živnostenský register a Register občianskych združení. Na základe ulíc so súpisnými 
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číslami objektov prislúchajúcich priestorovému vymedzeniu mestskej oblasti tak boli 
jednotlivé počty subjektov v týchto registroch selektívne zúžené až na výsledné hodnoty 
zodpovedajúce vymedzenej oblasti.  

Vychádzajúc z týchto podmienok prislúcha z obchodného registra Ministerstva 
vnútra SR predmetnej mestskej oblasti k aprílu 2012 celkový počet 169 subjektov. Obdobne 
Register občianskych združení Ministerstva vnútra SR vykazuje 51 subjektov. 
Živnostenský register Ministerstva vnútra SR eviduje 449 živnostníkov, pričom živnostníci 
s už ukončenou alebo s pozastavenou činnosťou započítaní neboli. Celkový súčet tak 
predstavuje 669 právnych subjektov v mestskej oblasti.  

 

Tabuľka 55  Úroveň hospodárskej aktivity  

ukazovateľ Okres Senec Mesto Senec Mestská oblasť 
„Zóna Západ“ 

Počet obyvateľov 63 680 16 665 6 757 
Počet právnych subjektov 
podľa ISRMO 

7 938 5 602 - 

A - 826 - 
B - 1630 - 
Počet právnych subjektov 
podľa ŠÚ SR ako súčet A + B 

- 2 456 - 

Počet ekonomických subjektov podľa 
ekonomického registra ŠÚ SR 

- 757 161 

C - - 169 
D - - 449 
E - - 51 
Počet právnych subjektov z registrov 
Ministerstva vnútra ako súčet C +D + E 

- - 669 

Počet právnych subjektov na 1000 obyv. 
podľa ISRMO 

125 339  < 258 

Počet právnych subjektov na 1000 obyv. 
podľa ŠÚ SR 

- 147 - 

Počet právnych subjektov na 1000 obyv. 
podľa registra ekonomických subjektov 

- 45 24 

Počet právnych subjektov na 1000 obyv. 
podľa registrov Ministerstva vnútra SR 

- - 99 

 
A - Počet právnických osôb k 31.12.2010 evidovaných Štatistickým úradom SR za rok 2010 
B - Počet fyzických osôb evidovaných ako podnikatelia – živnostníci evidovaných Štatistickým úradom SR 

za rok 2010 
C - Počet subjektov z aktuálneho výberu z obchodného registra Ministerstva vnútra SR v sledovanej 

oblasti 
D - Počet subjektov z aktuálneho výberu zo živnostenského registra Ministerstva vnútra SR v sledovanej 

oblasti, pričom živnostníci s ukončenou alebo s pozastavenou činnosťou započítaní neboli.   
E - Aktuálny výber z registra občianskych združení Ministerstva vnútra SR v sledovanej oblasti 
Pozn.: Počet obyvateľov prislúcha k 31. 12. 2010 
 

Pre overenie správnosti získaných údajov boli využité aj údaje z registra 
ekonomických subjektov ŠÚ SR. Databáza Štatistického úradu SR k 31.12. 2010 eviduje 757 
subjektov prerozdelených na základe kategórie počtu obyvateľov, právnej formy, hlavnej 
ekonomickej činnosti a sídla subjektu. Na základe adresy subjektov bolo vyčlenených 161 
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subjektov sídliacich vo vymedzenej mestskej oblasti. Avšak z toho len 11 evidovaných ako 
podnikateľ - fyzická osoba - zapísaný v obchodnom registri. I napriek týmto pomerne 
difúznym vstupným údajom predstavuje hodnota sledovaného ukazovateľa hodnotu 24 
subjektov na 1000 obyvateľov v oblasti. 

Navyše ak aditívne k počtu ekonomických subjektov z registra ŠÚ SR v mestskej 
oblasti, ktorý živnostníkov a neziskové organizácie eviduje len druhotne, prirátame počet 
aktívnych živnostníkov zo Živnostenského registra a počet občianskych združení z Registra 
občianskych združení Ministerstva vnútra dostaneme celkovo (161 + 449 + 51) 661 
právnych subjektov. Inak povedané, rozdiel medzi právnymi subjektmi v Obchodnom 
registri SR a v registri ekonomických subjektov predstavuje len 8 subjektov. Tento rozdiel 
môže byť spôsobený jednak v odlišnom spôsobe evidencia, alebo, čo je ešte 
pravdepodobnejšie, že údaje z OR SR boli preverené aktuálne k mesiacu spracovania tejto 
dokumentácie, zatiaľ čo aktuálnosť ekonomického registra je revidovaná ku koncu 
kalendárneho roka. Správnosť údajov je tak nespochybniteľná.   

    
Počet obyvateľov v mestskej oblasti: 6 757 
Počet právnych subjektov v mestskej oblasti:     669 
Počet právnych subjektov na 1000 obyvateľov v mestskej oblasti:     99 

 

Nakoľko je medzná hodnota pre ISRMO definovaná ako menej než 258 právnych 
subjektov prislúchajúcich na tisíc obyvateľov v mestskej oblasti, tak predmetná mestská 
oblasť v meste Senec z hľadiska tohto ukazovateľa nastaveným kritériám plne vyhovuje.   

 
C.5 Verejné dopravné vybavenie 

C.5.1 Dopravná poloha riešeného územia 

Mesto Senec sa vyznačuje výhodnou dopravnou polohou, čo je dané predovšetkým 
blízkosťou diaľnice D1 Bratislava – Žilina, železničnej trate Bratislava – Galanta 
s pokračovaním do Budapešti a v neposlednom rade aj blízkosťou medzinárodného letiska 
M. R. Štefánika v Bratislave. Z hľadiska funkčného členenia dopravnej infraštruktúry možno 
konštatovať, že územie mesta leží na dopravných trasách dvoch multimodálnych koridorov: 

• multimodálny koridor, vetva č. IV, zároveň súčasť koridorových sietí TEN-T, 
Drážďany – Praha – Bratislava/Viedeň – Budapešť – Arad, ktorý je na území mesta 
lokalizovaný v trase elektrifikovanej železničnej trate č. 130 Bratislava – Galanta, 

• multimodálny koridor, vetva č. V.a, zároveň súčasť koridorových sietí TEN-T, 
Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod, na území mesta v trase šesťpruhovej diaľnice 
D1 Bratislava – . 

Dostupnosť ostatných dopravných zariadení najvyššej funkčnej úrovne je daná 
dostupnosťou Bratislavy a jej dopravnej vybavenosti. Podľa toho je dostupnosť k okraju 
Bratislavy (križovatka Zlaté piesky) diaľnicou D1 13,29 km z diaľničnej križovatky pri Senci, 
ktorá je od centra mesta vzdialená 3,250 km. Rovnako dostupnosť medzinárodného letiska 
M. R. Štefánika v Bratislave je z tejto diaľničnej križovatky 17,292 km. Vzdialenosť prístavu 



Socio-ekonomická analýza mesta Senec 2012 

 54 

v Bratislave – Pálenisku na medzinárodnej vodnej ceste Dunaj (multimodálny koridor č. VII.) 
je z diaľničnej križovatky pri Senci 21,043 km, čo môže byť výhodné pre kombináciu 
nákladnej dopravy cesta – voda. Výhodou tohto spojenia je skutočnosť, že prevažná časť 
trasy vedie po diaľnici D1. Rovnako výhodná je aj kombinácia nákladnej dopravy železnica – 
voda s priamym prístupom zo železničnej stanice v Senci do prístavu Bratislava – Pálenisko. 

Mesto sa nachádza v atrakčnom pásme hlavného mesta SR – Bratislavy. Dostupnosť 
Senca hromadnou dopravou je pre: 

• železničnú dopravu na Hlavnú stanicu v Bratislave v dĺžke 26 km a v čase asi 25 
minút pre osobné vlaky, resp. 20 minút pre rýchlikové spojenia, 

• prímestskú hromadnú dopravu (SAD) - autobusová stanica Bratislava – Nivy v dĺžke 
26 km a v čase asi 50 minút pre prímestskú dopravu a v čase 30 minút pre diaľkovú 
dopravu. 

Možnosť prepojenia mesta Senec na krajské mesto Trnavu je v cestnej doprave 
diaľnicou D1 z diaľničnej križovatky pri Senci na diaľničnú križovatku pri Trnave v dĺžke 
23,185 km. 

Širšie dopravné väzby  

Základnú dopravnú kostru mesta Senec vytvárajú prieťahy ciest I., II. a III.triedy, 
na ktoré sa priamo nadväzujú mestské komunikácie. Na južnom okraji centra mesta 
v dotyku s rekreačnou zónou Slnečné jazerá dotvára dopravnú kostru mesta 
elektrifikovaná dvojkoľajná železničná trať č.130 Bratislava – Galanta. 

 
Významnejšie komunikácie nachádzajúce sa v katastri mesta, alebo ho ohraničujú 

sú nasledovné nadradené komunikácie: 
• diaľnica D1, s mimoúrovňovou križovatkou (MUK) Senec na trase 

Bratislava – Trnava, 
• cesta I/000061 ktorá je osovou komunikáciou v centre mesta a prechádza 

v smere od Bratislavy, cez Senec na Trnavu, 
• cesta I/000062, ktorá začína v MUK s cestou I/000061 na západnom 

okraji mesta a je trasovaná po južnom okraji mesta v smere na 
Sládkovičovo a Sereď, 

• cesta II/000503, ktorá je významnou tangenciálnou komunikáciou okolo 
Bratislavy v rámci územia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Je 
trasovaná  na západnom a južnom okraji intravilánu mesta v smere od 
Pezinka, cez Senec do Šamorína. Na juhovýchodnej časti je v peáži s cestou 
I/000062, 

• cesta III/503007 je trasovaná v severnej časti územia mesta a prepája 
cesty II/000503 a obec Veľký Biel, 

• cesta III/503022 je trasovaná v južnej časti územia mesta a odbočuje 
z I/000062  v trase pôvodného vedenia cesty II/000503 cez mesto, 

• cesta III/061002 je trasovaná v severnej časti územia mesta a odbočuje 
z I/000503, križuje cestu I/000061 a smeruje do obce Reca, 

• cesta III/061005 je trasovaná v juhovýchodnej časti územia mesta 
a odbočuje z I/000062  do obce Tureň, ďalej je cesta III/061005 je 
trasovaná v južnej časti územia mesta a odbočuje z III/503022  v smere na 



Socio-ekonomická analýza mesta Senec 2012 

 55 

obec Kráľová pri Senci, kde tesne za katastrálnou križovatkou mesta je 
s cestou I/000062 veľmi závadová križovatka, 

• cesta III/061007 je trasovaná na východnej časti územia mesta a odbočuje 
z I/000061 a smeruje do obce Boldog. 

C.5.2 Možnosti využitia dopravnej sústavy z pohľadu rozvoja mesta Senec 

Z hľadiska zaťaženia dopravných sietí možno konštatovať v súvislosti so súčasnou 
orientáciou dopravných výkonov na cestnú dopravu, že v železničnej doprave sú rezervy 
pre jej využitie pri ekonomickom rozvoji mesta.  

Zaťaženie na prieťahoch ciest cez Senec zaznamenáva značný nárast a v uplynulých 
rokoch boli zaznamenané nasledovné hodnoty podľa celoštátnych sčítaní cestnej dopravy 
v gescii Slovenskej správy ciest pre rok 2005 a 2010: 

Tabuľka 56 Intenzita cestnej dopravy v meste Senec 

cesta 
číslo 

sčítacieho 
úseku 

Intenzita 
dopravy 

RPDI, CSD 
2000 

Intenzita 
dopravy 

RPDI, CSD 
2005 

Intenzita 
dopravy 

RPDI, CSD 
2010 

Porovnanie 
intenzity 
dopravy 

2010/2000 v 
% 

Porovnanie 
intenzity 
dopravy 

2010/2005 v 
% 

D1 87030 22437 43981 50432 224,8 114,7 

I/000061 80147 5816 7410 9584 164,8 129,3 

I/000061 80146 15393 18655 24348 158,2 130,5 

I/000062 80286 9193 12792 11697 127,2 91,4 

I/000062 80288 7786 9252 8584 110,2 92,8 

II/000503 81629 3186 9434 6313 198,1 66,9 

II/000503 81096 5632 4389 14137 251,0 322,1 

II/000503 81627 9223 17162 20781 225,3 121,1 

Zdroj: Celoštátne sčítanie dopravy 2000, 2005, 2010, SSC 

Celkové dopravné zaťaženie v rokoch 2005 až 2010 vzrástlo o 120-320 %. 
Porovnanie nárastu cestnej dopravy na sledovaných úsekoch je v priloženej tabuľke, 
kde sú uvedené hodnoty RPDI (ročný priemer intenzity dopravy v profile v skutočných 
vozidlách za deň, obojsmerne) z prieskumov z rokov 2000, 2005 a 2010. Nárasty dopravy 
sú skutočne mimoriadne, najmä pri analyzovaní 10-ročného uplynulého obdobia. Hodnoty 
za sčítania za posledných 5 rokov ukazujú stabilizovanie zaťaženia jednotlivých úsekov 
s výnimkou úseku Viničné – MÚK Senec, kde je enormný nárast dopravy až o 320 %. Tento 
fakt súvisí predovšetkým zo zvyšujúcou sa intenzitou zastavanosti územia pozdĺž cesty 
II/503 najmä logistickými areálmi a na ne nadväzujúcou kamiónovou dopravou.  

Výsledky Celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 (SSC) 

Veľkosť zaťaženia špičkovej hodiny predstavuje cca 8 % podiel celodenného 
dopravného zaťaženia, a to znamená, že intenzita na sledovaných úsekoch sa pohybuje cca 
250 – 1 000 skv/šph v silnejšom smere, pričom tie horné hodnoty predstavujú už veľké 
dopravné zaťaženia. 

Pri zvyšovaní ekonomickej aktivity Slovenska je oprávnený predpoklad 
na zvyšovanie cestnej automobilovej dopravy (vzhľadom na tranzitný charakter dopravy 
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cez územie Senca), a najmä nárastu jej cieľovej zložky s vyššími nárokmi na parkovanie 
a odstavovanie osobných motorových vozidiel najmä v centrálnej a rekreačnej zóne mesta. 

Sprievodným javom zvyšovania dopravy je aj zvýšená miera negatívnych vplyvov 
dopravy na okolité životné prostredie. 

C.5.3 Dopravná situácia v meste 

Cestná doprava  

Zastavaným územím mesta prechádza cesta 1. triedy I/61 od Bratislavy smerom na Trnavu a 
dve cesty 3. triedy III/061006 a III/061067. Najmä prieťah cesty I/61 dosahuje na základe 
výsledkov sčítania dopravy vysoké zaťaženie jednotlivých cestných úsekov, čo má silný 
negatívny vplyv na mestské a životné prostredie. V roku 2010 sa zrealizovalo obojsmerné 
rozšírenie diaľnice D1 z dvoch jazdných pruhov na tri jazdné pruhy v úseku Bratislava – 
Trnava. Uvedené riešenie prispelo k odľahčeniu dopravnej situácie hlavne v čase najväčšej 
intenzity prepravy. V príprave  je výstavba tzv. kolektorov, obojstranne – súbežné obslužné 
komunikácie štúdia, ktoré by mali napomôcť ďalšiemu odľahčeniu dopravy v predmetných 
úsekoch.  

Železničná doprava 

Intravilánom mesta Senec je vedená elektrifikovaná dvojkoľajná železničná trať 
č. 130 Bratislava – Galanta. Uvedená železničná trať je medzinárodného významu 
s možnosťou napojenia na Budapešť. Železničná stanica Senec má 9 koľají a koľaj 
pre nakladacie a vykladacie operácie s príslušnou rampou a skladmi. Do koľajiska 
sú pripojené 2 vlečkové koľaje. Súčasťou železničných zariadení je aj signalizované úrovňové 
železničné priecestie na ceste III/503022. 

Verejná autobusová doprava  

Verejná autobusová doprava je vedená po prieťahoch ciest I., II. a III. triedy. V strede 
centrálnej mestskej zóny v bezprostrednom dotyku s cestou I/000061 je umiestnená 
autobusová stanica s 3 nástupišťami a s 13 stojiskami, s 8 prístreškami a príslušnými 
odstavnými plochami pre autobusy. V katastri mesta je umiestnených 8 obojstranných 
zastávok, zväčša vybavených prístreškom a zastávkovým zálivom. 

Pešia doprava 

V centre mesta je zriadená pešia zóna na Lichnerovej ul. v dĺžke cca 450 m. V meste 
je po väčšej časti cestnej siete vedená pešia doprava po chodníkoch. Šírka chodníkov 
je premenlivá od 1,0 – 2,0 m. 

Cyklistická doprava 

Územím mesta Senec prechádzajú dve značené cyklistické trasy, a to: 

• modrá cyklotrasa č. 2006 – Hamuliakovo – Senec, v trase Hamuliakovo – 
Kalinkovo – Dunajská Lužná – Most pri Bratislave – Malinovo – Ivanka pri 
Dunaji – Bernolákovo – Veľký Biel, Malý Biel – Senec, dĺžka trasy, ktorá je 
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vedená prevažne po cestách III. triedy je 37,6 km a jedná sa o cyklotrasu 
regionálneho významu, 

• žltá cyklotrasa č. 8006 – Senec – Tri bresty, v trase Senec – Sv. Martin – Viničné 
– Pezinok – Limbach – Tri bresty ( napojenie na cyklotrasu č. 2002), trasa 
cyklotrasy dlhej 26,5 km je vedená mimo hlavných komunikácií a svojou 
náročnosťou je vhodná pre rekreačných cyklistov.  

Prípadné navrhované cyklistické cesty je treba patrične vyznačiť a zabezpečiť ich 
ochranu pred ostatnými druhmi dopravy. 
 
C.6 Verejné technické vybavenie 

Verejné technické vybavenie sa skladá z viacerých zložiek (zásobovanie pitnou vodou, 
kanalizácia, dažďová kanalizácia, zásobovanie plynom, teplom, elektrickou energiou, 
telekomunikácie). Pre analýzu verejného technického vybavenia a dopravy pre potreby 
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je postačujúce vyhodnotenie 
nasledovných prvkov uvedených v texte nižšie. Ako zdroje dát a údajov boli použité najmä 
prieskumy a rozbory aktuálne spracovaného ÚPN mesta Senec z decembra 2009. 

C.6.1 Zásobovanie pitnou vodou 

Hlavný prívod pitnej vody je z Podunajských Biskupíc cez Bernolákovo pomocou 
oceľového potrubia DN500 a končí vo vodojeme v Senci pri diaľnici. V súčasnosti je kapacita 
celého prívodu z Podunajských Biskupíc úplne využitá. Preto v Senci a jeho okolí sa výstavba 
vodovodov spolu s prítokom pitnej vody do nových oblastí podmieňuje výstavbou nového 
„väčšieho“ vodojemu, ktorý sa už tento rok začína stavať, avšak len v polovičnej 
projektovanej veľkosti. 

Druhým zdrojom sú studne v Boldogu, ktoré však dodávajú do vodojemu kvalitatívne 
horšiu vodu, a preto sa uvažuje v budúcnosti s ich odstavením z prevádzky. 

Samotné rozvody v meste s odtokom aj do okolitých obcí sa napájajú na vodojem 
a vchádzajú do mesta potrubiami smerom na Veľký Biel, smerom do centra a aj smerom 
od Boldogu sú dve potrubia. Z týchto rozvodov sú napájané aj obce Veľký Biel, Nová Dedinka, 
Tureň, Kráľová pri Senci, Boldog, Réca, Čataj, Igram, Kaplná a Báhoň. Majiteľom 
a prevádzkovateľom potrubí vodovodu a vodojemu je Bratislavská vodárenská spoločnosť 
a.s. (BVS). 

S rozvojom Senca, a tým so zvýšením odberu pitnej vody, úzko súvisí už spomínané 
vodovodné oceľové potrubie DN500 z Podunajských Biskupíc do Bernolákova, ktoré 
je nadregionálneho významu. Toto potrubie (DN500) je už kapacitne plne využité, a preto 
sa navrhuje zrekonštruovať na potrubie DN1000 a je v pláne výstavby v najbližších rokoch. 
Je síce vedené ďaleko od územia Senca, avšak zvýšením dimenzie z DN500 na DN1000 sa 
zvýši aj reálna možnosť zvýšenia prítoku vody do Senca2. 

Hydrodynamický tlak vo vodovodnej sieti v okolí predmetných lokalít v meste Senec 
je na kóte vodojemu okolo 170 m n.m. čo predstavuje tlak 0,4 až 0,5 MPa v meste. 

                                                 
2 Zdroj: ÚPN mesta Senec, PaR, december 2009 
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V súčasnosti sa uvažuje vo výhľadových plánoch BVS, a.s. pri rozvoji mesta Senec 
do roku 2030 na úrovni 45.000 pripojených obyvateľov. 

C.6.2 Kanalizácia a likvidácia splaškových odpadových vôd 

Mesto Senec má oficiálne na celom území delenú kanalizáciu. Avšak ešte stále 
v značnej miere sú do splaškovej kanalizácie ponapájané aj prítoky dažďových vôd. V roku 
2008 sa zrealizovala rekonštrukcia hlavných splaškových kanalizačných potrubí z centra 
Senca smerom do ČOV na Šamorínskej ulici spolu s hlavnými prečerpávacími stanicami 
(PČS) na týchto potrubiach. 

Majiteľom a prevádzkovateľom potrubí kanalizácie a ČOV je Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s. (BVS). 

Z Prieskumov a rozborov ÚPN mesta Senec (december 2009) vyplýva, že kapacita 
odtoku splaškových vôd len pre Senec by sa výhľadovo mala počítať na úrovni minimálne 
63 746 obyvateľov a minimálne 13 951 zamestnancov, čo znamená rozšírenie, príp. 
rekonštrukciu ČOV a verejnej kanalizačnej siete. 

C.6.3 Zásobovanie plynom 

Mesto Senec je zásobované plynom v rámci Západoslovenského kraja, 
ktorý je zásobovaný zemným plynom systémom nadradených vysokotlakých plynovodov, 
ktoré zabezpečujú dodávku zemného plynu z medzištátneho plynovodu vedeného z Ruska. 

Mesto Senec je v súčasnosti zásobované zemným plynom siedmimi regulačnými 
stanicami. Jestvujúce plynovodné zariadenia mesta Senec sú dostatočne kapacitné a funkčné. 

C.6.4 Zásobovanie teplom 

Na dodávku tepla využíva Senec Centrálne zásobovanie teplom CZT spravované spol. 
Dalkia Senec a.s. Spoločnosť spravuje 3 kotolne, ktoré celkovo predstavujú zdroj energie 
s inštalovaným výkonom 19,4 MW. Teplo preberá spolu 58 domových odovzdávacích staníc. 
Rodinné domy a časť bytových domov má vlastné plynové kotolne. 

C.6.5 Elektrická energia 

V Senci sa nenachádza vlastný zdroj elektrickej energie, preto je zásobovanie 
elektrickou energiou závislé na dovoze. V Senci sa nachádza elektroenergetický uzol R8128 - 
120/22 kV v južnej časti mesta, z ktorého je distribuovaná elektrická energia do mesta Senec 
a do okolitých obcí prostredníctvom vzdušného a káblového vedenia, ktoré je privedené k 
jednotlivým transformačným staniciam NN. 

C.6.6 Informačné a komunikačné technológie 

Telekomunikácie 

Súčasný stav sieťovej infraštruktúry telekomunikačných služieb v meste Senec 
možno hodnotiť rovnako, ako na celom Slovensku, obdobím výrazného rozvoja. Jedná sa 
hlavne o výrazný posun v technických a kvalitatívnych parametroch, ale rovnako 
aj o rozčlenenie telekomunikačného segmentu pre viacerých operátorov. V Senci patria 
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k najväčším telekomunikačným operátorom, resp. internetovým poskytovateľom 
s vybudovanou existujúcou sieťovou infraštruktúrou Slovak Telekom a.s. a e-Net, s.r.o. 
Podstatnú časť sieťovej infraštruktúry, hlavne v historickom centre Senca, tvoria zemné 
úložné metalické káble. V posledných rokoch sa pomerne rýchlo začala budovať aj 
infraštruktúra optickej siete, hlavne do oblasti priemyselného využitia územia (napr. 
logistické centrum) a v lokalitách zón novej IBV. 

Informatizácia 

Vybavenosť Mestského úradu v Senci, ako aj ďalších objektov patriacich pod správu 
mesta, informačnými a komunikačnými technológiami je na vysokej úrovni. Pre vzájomnú 
komunikáciu medzi jednotlivými oddeleniami (ako aj budovami) Mestského úradu 
je vytvorený funkčný systém vnútornej siete určený na prenos a zdieľanie údajov (intranet), 
pričom 90 % budov3 patriacich pod správu mesta je vzájomne prepojených. Z hľadiska 
poskytovania elektronických služieb má mesto vybudovaný rozsiahly „back office“4. 
V ďalšom období, aj v súlade s trendom informatizácie služieb poskytovaných verejnou 
správou (eGovernment), má mesto pripravený koncept dobudovania „back office“ a zároveň 
vybudovania „front office“5, čím sa zabezpečí elektronizácia služieb poskytovaných 
samosprávou mesta. Pre naplnenie uvedeného cieľa má mesto spracovaný koncepčný 
dokument Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Senec, ktorý bol spracovaný 
v roku 2008 a aktualizovaný v roku 2009. 

                                                 
3  Zdroj: MsÚ Senec, Odd. Informačné technológie 
4 Miesto zabezpečujúce prevádzku front-office a poskytujúce technologickú a organizačnú podporu poskytovateľom služieb. 
5 Miesto prvého kontaktu používateľa s poskytovateľom služby. 
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C.7 Životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, zeleň 

Analytická časť je zostavená na základe údajov z jednotlivých čiastkových 
monitorovacích systémov  životného prostredia a údajov poskytnutých Mestom Senec (UPN 
Senec – Prieskumy a rozbory, 2009; PHRSR mesta Senec, AUREX spol. s r.o., 2011). 

C.7.1 Kvalita životného prostredia 

Kvalita životného prostredia a jeho príťažlivosť charakterizuje najmä jeho 
znečisťovanie zložiek životného prostredia zapríčinené rôznymi aktivitami človeka. 
Stupňovanie týchto procesov v posledných desaťročiach ohrozuje a viditeľne ničí najmä 
najcitlivejšie biologické zložky krajiny a negatívne ovplyvňuje zdravotný stav obyvateľstva.  

C.7.2 Ovzdušie  

Záujmové územie nepatrí medzi oblasti, ktoré by si z hľadiska čistoty ovzdušia 
vyžadovali osobitnú ochranu, v okrese sa nenachádza žiadny z 20 najväčších zdrojov 
znečistenia ovzdušia v rámci SR pre základné skupiny znečisťujúcich látok. Produkcia 
znečisťujúcich látok je v porovnaní s celoštátnym priemerom podpriemerná.  

Región mesta Senec je charakterizovaný premenlivou cirkuláciou vzduchu 
s prevládajúcou zložkou západného prúdenia a s priaznivými rozptylovými podmienkami.  

V meste Senec v roku 2008 bolo evidovaných podľa systému NEIS 29 veľkých 
a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Najväčšími znečisťovateľmi v meste sú: 
KARPATY plus, spol. s r.o. - sušiareň poľnohospodárskych produktov, EUROBETON plus s.r.o. 
– betonáreň, Dalkia Senec, a.s. – kotolne, Doprastav, a.s. OZ Bratislava-Petržalka - obalovňa 
bitúmenových zmesí. 

V riešenej oblasti Zóna Západ nie je umiestnený významný zdroj znečistenia ovzdušia. 

C.7.3 Povrchové a podzemné vody  

Povrchové vody  

Riešené územie spadá do povodia Váhu. Za najvýznamnejší vodný tok riešeného 
územia možno považovať tok Čierna voda pretekajúci južnou časťou územia. 
Charakteristický je aj výskyt viacerých vodných plôch. Za významnejšie vodné plochy môžme 
považovať Slnečné jazerá, Hlboké jazero, Strieborné jazero, v severnej časti Martinský 
rybník. Územie sa vyznačuje slabými odtokovými pomermi.  

Tok Čierna voda je ovplyvnený vypúšťanými odpadovými vodami z Bernolákova 
a Senca, a tiež výrazne znečisteným prítokom Dudváhu. Navyše na jeho znečisťovaní 
sa výraznou mierou podieľa poľnohospodárstvo. Kvalita vôd sa tak z uvedených dôvodov 
zhoršuje v smere toku.  

Podzemné vody  

Predmetné záujmové územie sa z hydrogeologického hľadiska nachádza 
vo významnej vodohospodárskej oblasti, ktorú treba chrániť z hľadiska akumulácie, 
komunikácie a exploatácie podzemných vôd. Z hľadiska ohrozenia životného prostredia 
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človeka má znečistenie podzemných vôd, nielen v záujmovom území, ale na celom Žitnom 
ostrove, rozhodujúci význam, keďže ide o najväčšiu zásobáreň vôd s množstvom 
využívaných vodných zdrojov.  

Aj po znížení objemov aplikovaných ochranných látok v poľnohospodárstve naďalej 
pretrváva v záujmovom období veľkoplošné znečistenie, ktoré sa prejavuje lokálne – 
nadlimitným obsahom niektorých ukazovateľov alebo celoplošne – trvalo zvýšenými 
hodnotami koncentrácií jednotlivých chemických ukazovateľov. Toto znečistenie postihuje 
najmä vrchné vrstvy podzemných vôd, čo núti k využívaniu spodnejších vrstiev pre účely 
zásobovania pitnou vodou.  

V riešenom území sa nachádzajú dva vrty s geotermickými meraniami, a to vrt SE-1 
Senec a vrt BS-1 Senec. 

C.7.4 Hluk 

Záujmové územie nie je plošne zaťažené hlukom. Najvýznamnejšie sú líniové zdroje - 
cestné a železničné komunikácie. K najviac zaťaženým dopravným ťahom patria cestné ťahy 
I/62 Bratislava – Senec – Sládkovičovo, I/61 Bratislava – Senec – Trnava a diaľnica D1, 
kde sa hluková záťaž pohybuje nad 70 dB (A). Hoci železničná doprava je „ekologickejšia“, 
hladiny hluku dosahujú tiež pomerne vysoké hodnoty v dôsledku zlých akustických pomerov 
vlakových súprav a zlého technického stavu tratí. Úsek Bratislava – Senec – Galanta 
prechádzajúci riešeným územím patrí k najviac zaťaženým úsekom Bratislavského kraja. 
Ostatné zdroje hluku nie sú tak významné, resp. majú iba lokálny charakter. Hlukovú situáciu 
v meste opisuje Strategická hluková mapa bratislavskej aglomerácie. Na tomto území 
sa hodnotili  zdroje hluku - cestná, železničná aj letecká doprava, a tiež aj väčšie priemyselné 
podniky. 

V oblasti Zóna Západ je najvýznamnejším zdrojom hluku doprava. 

C.7.5 Odpady a ich zneškodňovanie  

Najrozšírenejším spôsobom zneškodňovania odpadov je skládkovanie. V Senci 
sa nachádza skládka spadajúca do triedy skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 
a je situovaná v lokalite Červený Majer. Skládka sa nachádza 350 m od diaľnice a má 
regionálny význam. Prevádzka skládky mala byť ukončená v roku 2008. Zatvorená 
bola jedna kazeta skládky, ktorá bola čiastočne zrekultivovaná, pribudla však nová kazeta, 
ktorej prevádzka sa predpokladá do roku 2024.. 

Nová kazeta skládky komunálneho odpadu v Senci má kapacitu 535-tis m3, 
čo je v porovnaní s predchádzajúcou kapacitou o 200-tis m3 viac. Životnosť skládky je 10 – 
15 rokov a skládka by mala slúžiť pre 32 obcí, ako doteraz. Súčasťou skládky má byť 
triediaca hala, ktorú plánuje firma EKOLO Senec, s.r.o. za účelom ďalšieho dotriedenia 
plastov, skla, kovov v rámci smerníc EÚ týkajúcich sa recyklácie. Plánovaný je zber 
stavebného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu. Zber nebezpečného odpadu je 
realizovaný cez komerčné aktivity súkromných firiem. 

C.7.6 Radónové riziko 

Pod pojmom radónové riziko z geologického prostredia označujeme 
pravdepodobnosť výskytu zvýšenej úrovne objemovej aktivity radónu v tomto prostredí. 
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Do stavebného objektu sa dostáva pôsobením tlakového a teplotného gradientu 
medzi vnútrom objektu a jeho geologickým podložím. 

Je potrebné rešpektovať vyhlášku MZ SR č. 524/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti, podľa ktorej zásahová úroveň na vykonanie 
opatrení proti prenikaniu radónu z podložia stavby je objemová aktivita radónu v pôdnom 
vzduchu.  

Podľa účelového radónového prieskumu vyplýva, že v riešenom území sú hodnoty 
radónového rizika prevažne nízke. Pre územnoplánovacie projekty však treba vykonať 
lokálne a podrobnejšie prieskumy. 

C.7.7 Zdravotný stav obyvateľstva  

Syntetickým ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva 
a úmrtnostných pomerov je stredná dĺžka života, t.j. nádej na dožitie. Pokles celkovej 
úmrtnosti po roku 1991, ale najmä dojčenskej a novorodeneckej, sa prejavil v predĺžení 
strednej dĺžky života pri narodení. Nádej na dožitie pri narodení u mužov v roku 2008 
dosiahla v okrese Senec 71,03 roka a u žien prekročila hranicu 79,3 roka. 

Napriek uvádzanému, v poslednom období úroveň úmrtnosti obyvateľstva, najmä 
u mužov v strednom veku, zostáva celospoločenským problémom. Úmrtnosť v meste Senec 
je však naďalej menšia ako v okrese i v SR. Príčiny úmrtnosti sú však zväčša rovnaké 
ako v SR. Najvýznamnejšie predčasné úmrtia spôsobujú srdcovo-cievne ochorenia, choroby 
nádorového charakteru, respiračné choroby a choroby tráviacej sústavy.  

C.7.8 Ochrana prírody a krajiny, zeleň 

Územná ochrana prírody  

Územnou ochranou prírody sa v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny rozumie osobitná ochrana prírody a krajiny v legislatívne vymedzenom 
území v druhom až piatom stupni ochrany. 

Do riešeného územia nezasahujú žiadne veľkoplošné ani maloplošné chránené  
územia. V súčasnosti na Krajskom úrade životného prostredia v Bratislave prebieha 
vypracovanie návrhu vyhlášky na vyhlásenie CHA Martinský les. 

Lokality NATURA 2000 

NATURA 2000 je sústava chránených území členských krajín Európskej únie, 
ktorej hlavným cieľom je  zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen 
pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Sústavu NATURA 2000 tvoria dva 
typy území: 

chránené vtáčie územia (CHVÚ) - vyhlasované v súlade so smernicou Rady 
č. 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúcich vtákov (známej 
tiež ako smernica o vtákoch – Birds directive) 

územia európskeho významu (ÚEV) - územia vyhlasované v súlade 
so smernicou Rady č. 92/43/EHS z 22. mája 1992 o ochrane prirodzených 
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biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín (známa tiež ako smernica 
o biotopoch – Habitats directive) 

V riešenom území sa nachádza územie európskeho významu SKUEV009 Martinský 
les s rozlohou 574,59 ha. Je to floristicky najzaujímavejšia lokalita mesta, nachádzajú sa tu 
zvyšky teplomilnej dúbravy so vzácnymi a chránenými druhmi rastlín a živočíchov, obsahuje 
európsky významné biotopy. Z pohľadu regionálneho územného systému ekologickej 
stability je Martinský les regionálne biocentrum. 

V blízkom dotyku s k.ú. Senec sa nachádza chránené vtáčie územie SKCHVU023 
Uľanská mokraď. Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho 
významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov kane močiarnej, kane popolavej, bučiačika 
močiarneho, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, sokola červenonohého, sokola rároha, haje 
tmavej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.  

Druhová ochrana prírody  

Na celom území vrátane intravilánu žije väčšie množstvo vzácnych, ohrozených 
a chránených druhov rastlín a živočíchov. Bolo zdokumentovaných 18 druhov rastlín, 13 
druhov hmyzu, 5 druhov obojživelníkov, 2 druhy plazov a 26 druhov vtákov6. Významným 
druhom žijúcim v území je včelárik zlatý (Mezops apiaster). Vhodné by bolo uvažovať 
o vyhlásení jazierka Kovecstõ za chránené územie z dôvodu ochrany vzácnej flóry a fauny. 
Potrebný je ďalší fytocenologický a zoocenologický výskum. 

V poslednom období sa v meste uskutočnili viaceré aktivity v oblasti ochrany prírody 
a krajiny a ochrany biodiverzity, na základe čoho bolo mesto Senec vyhodnotené ako mesto 
biodiverzity. 

Zeleň a verejné priestranstvá 

Na území mesta a aj oblasti Zóna Západ sa nachádza mestská zeleň vo forme malých 
parkov a sadovo upravené plôch. Sú menších výmer, zväčša popri komunikáciách –plnia 
funkciu predovšetkým estetickú funkciu. Táto zeleň má charakter izolovaných, málo 
funkčných útvarov, nezabezpečuje ekologickú stabilitu územia. Estetická funkcia zelene v 
centrálnej mestskej zóne a starostlivosť o ňu je však zvládnutá dobre (Mierové námestie, 
Farské námestie). Bolo by vhodné zvýšiť výmery najmä veľkoplošnej zelene a vytvorenie 
enkláv rekreácie s vysokou viacetážovou multifunkčnou zeleňou. 

Zeleň by mala plniť aj mikroklimatickú, hygienickú, opticko-izolačnú, 
psychosomatickú, rekreačnú a estetickú funkciu. Je nevyhnutné snažiť sa o prepojenie 
jednotlivých zelených plôch navzájom a ich prepojenie na jestvujúce biokoridory. 

V meste sa plánuje revitalizácia viacerých plôch zelene. 

C.7.9 Stav zelene a verejných priestranstiev v riešenej oblasti „Zóna Západ“ 

Na území oblasti Zóna Západ sa nachádza mestská zeleň vo forme malých parkov a 
sadovo upravené plôch. Sú menších výmer, zväčša popri komunikáciách –plnia funkciu 
predovšetkým estetickú funkciu. Táto zeleň má charakter izolovaných, málo funkčných 

                                                 
6 Zdroj: Komisia ŽP pri mestskom zastupiteľstve v Senci (17.3. 2010) 
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útvarov, nezabezpečuje ekologickú stabilitu územia. Bolo by vhodné zvýšiť výmery najmä 
veľkoplošnej zelene a vytvorenie enkláv rekreácie s vysokou viacetážovou multifunkčnou 
zeleňou. Stav parkovej zelene v predmetnom území (0,1 %) je výrazne pod medznou 
hodnotou na území BSK (0,71 %). 

Čo sa týka verejných priestranstiev lokalizovaných v riešenej oblasti, ich vybavenie 
nie je na požadovanej úrovni. Chýba, resp. je nedostatočné vybavenie detských ihrísk a ihrísk 
s multifunkčným využitím a na verejných priestranstvách nie je dostatočná vybavenosť 
parkovým mobiliárom. 
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D. Charakteristika hlavných pozitívnych a negatívnych 
znakov socio-ekonomického rozvoja mesta 

D.1.1.1 Medzi kľúčové problémy a ohrozenia (disparity) mesta Senec patria: 

� prehlbujúce sa rozdiely medzi rozvojom občianskej vybavenosti, služieb 
a voľnočasových aktivít a zvyšujúcimi sa požiadavkami v súvislosti 
s prognózovaným (predpokladaným) nárastom počtu obyvateľstva môžu mať 
za následok znižovanie atraktivity sídelného prostredia, 

� vysoký počet obyvateľov žijúcich v Senci bez prihlásenia sa k trvalému pobytu, 

� nedostatočná tvorba nových pracovných miest v terciárnom a kvartérnom 
sektore (školstvo, zdravotníctvo, výskum a vývoj), 

� z hľadiska cestovného ruchu pomerne výrazné rozdiely v sezónnej 
návštevnosti, 

� nedostatočné využívanie informačných a komunikačných technológií 
vo verejnej správe a podnikoch bude mať za následok nižšiu efektivitu tvorby, 
výmeny a využívania nových poznatkov. 

D.1.1.2 Medzi kľúčové rozvojové faktory a príležitosti mesta Senec je možné zahrnúť: 

� využitie priaznivého trendu demografického vývoja pre potreby rozvoja 
ekonomického, sociálneho a kultúrneho života v meste, 

� diverzifikáciu hospodárskej základne využiť ako platformu pre dlhodobú 
stabilizáciu hospodárstva, ekonomickú efektivitu a finančnú sebestačnosť 
mesta, 

� prostredníctvom valorizácie terciárneho sektora (občianskej vybavenosti), či 
kvalitného domového a bytového fondu zvýšiť atraktivitu mesta, 

� komplexný a koncepčne riadený rozvoj cestovného ruchu (doplnenie 
vybavenosti areálu Slnečných jazier, rozšírenie ponuky celoročných 
športových a voľnočasových atraktivít pre obyvateľov a návštevníkov mesta), 

� využitie variabilnej dopravnej a modernej technickej infraštruktúry 
pre potreby ekonomického rozvoja, cestovného ruchu a kvality života 
obyvateľov sídla, 

� dotváranie a neustále posilňovanie priaznivého stavu životného prostredia 
založeného na princípoch trvalo udržateľného rozvoja, 

� budovanie atmosféry vzájomnej dôvery medzi zastupiteľstvom obce 
a obyvateľstvom, návštevníkmi, či podnikateľským prostredím v meste 
prostredníctvom elektronizácie služieb a modernej správy mesta. 

� využívanie regionálnej a mestskej hromadnej dopravy v kombinácii s riešením 
kvality cestnej siete bude viesť k znižujúcemu sa podielu dopravy na 
zhoršovaní stavu životného prostredia a k zlepšovaniu dostupnosti 
obyvateľstva za prácou a službami. 
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E. Definícia disparít mestských oblastí so zameraním na 
sociálne problémy obyvateľstva 

Základnou územnou jednotkou pri územnej identifikácií záujmovej oblasti mesta pre 
prípravu a realizáciu ISRMO bol definovaný urbanistický obvod. Mestská oblasť sa teda 
skladá z jedného alebo viacerých urbanistických obvodov. Pri identifikácií mestskej oblasti sa 
vychádza z podmienok oprávnenosti mestských oblastí definovaných v programovom 
manuáli Operačného programu Bratislavský kraj na rok y 2007 – 2013. 

Vyhodnocovanie disparít mestských oblastí bude realizované na základe súboru 
štatistických ukazovateľov oprávnenosti mestských oblastí definovaných v rámci 
Programového manuálu OPBK. Údaje za jednotlivé ukazovatele sú zisťované na základe 
vstupných údajov na úrovni základných sídelných jednotiek, prípadne na úrovni 
konkrétnych adries, resp. ulíc (pri tých ukazovateľoch, pri ktorých to bude možné zistiť). 
Priraďovanie jednotlivých skúmaných vstupných údajov sa bude realizovať prostredníctvom 
využitia prostredia geografického informačného systému (ArcGIS). Podrobnejšie špecifikácia 
požadovaných vstupných údajov je uvedená v Prílohe č.1 Súbor štatistických ukazovateľov – 
skúmané údaje a zdroje dát – Zóna Západ a v Prílohe č.2 Súbor štatistických ukazovateľov – 
skúmané údaje a zdroje dát – ďalšie zóny.  

Tabuľka 57 Zoznam základných sídelných jednotiek na území mesta Senec 
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1 Senec  50821 7   3871 14673 7847 3042 2523 3730 

   1. Senec    p  903 01   14520 7779 3015 2502 3685 

     Senec - stred 25496 7 0     4689 2439 965 815 1168 

     Senec - východ 27547 6 0     1504 740 267 237 390 

     Slnečné jazerá 27548 4 0     7 4 2 3 0 

     Želiarske 27549 2 0     193 99 47 32 45 

     Dolná bažantnica 27550 6 0     0 0 0 0 0 

     Mlynský klin 27551 4 0     0 0 0 0 0 

     Pri železnici 27552 2 0     19 11 4 1 8 

     Senec - západ I 27553 1 0     2302 1305 478 399 585 

     Senec - juhozápad 27554 9 0     3979 2218 901 728 1049 

     Senec - západ II 27555 7 0     1705 888 326 273 398 

     Margovo pole 27556 5 0     5 1 0 0 1 

     Senec - sever 27557 3 0     32 18 9 4 11 

     Dolná Stará hora 27558 1 0     0 0 0 0 0 
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     Horný dvor 25494 1 0     55 33 9 2 17 

     Červený majer 25493 2 0     30 23 7 8 13 

     Líška 27559 0 0     0 0 0 0 0 

     Hriadky 27560 3 0     0 0 0 0 0 

     Lúčne 27561 1 0     0 0 0 0 0 

   2. Svätý Martin    903 01   153 68 27 21 45 

     Svätý Martin 25495 9 0     153 68 27 21 45 

Zdroj: Štatistický lexikón obcí SR 2002, ŠU SR 
 
E.1 Vymedzenie oprávnených mestských oblastí 

Na území mesta Senec boli v prvom kroku vymedzené 4 mestské oblasti (v súlade 
s platným územným plánom mesta), v ktorých sa najskôr skúmalo splnenie všeobecných 
kritérií oprávnenosti mestských oblastí. Na základe zistených údajov tieto kritéria splnili iba 
dve mestské oblasti (Zóna Západ a Zóna Centrum), tak ako je uvedené aj v nasledujúcom 
texte. Ostatné mestské oblasti nesplnili požiadavku minimálneho počtu obyvateľov v danej 
zóne.  

„Podmienka oprávnenosti počtu obyvateľov pre realizáciu ISRMO: minimálny počet 
obyvateľov mestskej oblasti pre okresné mestá je 3000 obyvateľov.“7 

 
Prehľad jednotlivých vymedzených mestských oblastí podľa počtu obyvateľov (k 
31.12.2011): 

1. Zóna Západ – 6 757 
2. Zóna Centrum – 5 449 
3. Zóna Sever - 2018 
4. Zóna Východ - 1748 

Na základe splnenia všeobecných kritérií oprávneností mestských oblastí (ako 
napríklad ohrozenie sociálnym vylúčením a fyzickým zničením, počet obyvateľov, rozloha, 
lokalizácia a ďalšie) boli identifikované nasledovné mestské oblasti na území mesta Senec: 

1. Zóna Západ 
2. Zóna Centrum 

 

Vymedzenie skúmaných mestských oblastí bolo zrealizované na základe podkladov 
z platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Senec s ohľadom na vymedzenie 
jednotlivých územných zón na území mesta Senec. 

 

  

                                                 
7 Zdroj: Programový manuál OPBK, st. 17 – podmienky oprávnenosti mestských oblastí. 
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Mapa 1 Vymedzenie riešených oblastí na území mesta 

 

Zdroj: AUREX spol. s r.o. 
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E.1.1 Zóna Západ 

E.1.1.1 Všeobecná charakteristika územia 

Všeobecná charakteristika územia je spracovaná s ohľadom na podmienky 
oprávnenosti mestských oblastí, v ktorých sa bude realizovať ISRMO. Z hľadiska 
urbanistického je „zónu Západ“ možno chápať ako „stabilizovanú zónu“. Jestvujúci spôsob 
zástavby, hustota, funkčné využitie nezakladá predpoklady, a ani neuvažujeme s ďalšou 
výraznou urbanizáciou uvedenej zóny, s výnimkou prípadnej revitalizácie,  rekonštrukcií, 
prístavieb príp. nadstavieb /regulovaných výškovo/ jednotlivých objektov. Predmetná zóna 
predstavuje územie, ktoré je lokalizované v západnej časti územia mesta. V zmysle 
územného plánu je to územie, ktoré sa skladá z troch urbanistických obvodov (Pri železnici, 
Senec - západ I a Senec – juhozápad). Pričom predmetná oblasť je vymedzená nasledovnými 
ulicami: Bélu Bartóka, Športová, Priemyselná, Hviezdoslavova, Andreja Sládkoviča, Fándlyho, 
Chalúpkova, Vajanského, J.G.Tajovského, Sokolská, Košická, Pribinova, Bernolákova, 
Svätoplukova, Kysucká, Oravská, Inovecká, Žitavská, Považská, Jánošíkova, Kalinčiakova, 
Zemplínska, Gagarinova, Liptovská, M. Urbana, Pri Striebornom jazere, Letná, Bratislavská a 
Štúrova. 

Tabuľka 58 Všeobecná charakteristika územia 

 P.č. Ukazovateľ Popis 

 1. Celistvá plocha Áno. Viď grafické znázornenie 

2. Rozloha oblasti 

cca 17 % z oprávnenej plochy mesta 

(Rozloha riešenej oblasti je cca 
110 ha, pričom celková rozloha 
oprávneného územia mesta Senec je 
cca 655 ha.) 

3. 
Ohrozenosť alebo postihnutie fyzickým zničením a sociálnym 
vylúčením 

Áno. Viď stav ukazovateľov 
oprávnenosti mestských oblastí. 

4. Súčasť intravilánu mesta. 

Áno. Čiastkové projekty, ktoré sa 
realizujú podľa skupiny aktivít 1.1.1 
a 1.1.2 sa realizujú na území 
vymedzenej mestskej oblasti. 

5. Lokalizácia územia v zmysle územného plánu v stabilizovanej zóne. 
Áno. Zdroj: Územný plán mesta Senec, 
Zmeny a doplnky 2002. 

6. Počet obyvateľov 
6 757 (Údaj k 31.12.2011, zdroj: MsÚ 
Senec, odd. evidencie obyvateľstva.) 
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E.1.1.2 Ukazovatele oprávnenosti mestskej oblasti 

Pri výpočte predmetných ukazovateľ na úrovni oprávnenej mestskej oblasti boli 
zisťované vstupné štatistické údaje jednak od vybraných subjektov (napr. Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny, MsÚ Senec, OR PZ v Senci a iné) ako aj na základe vlastných 
prieskumov spracovateľa. Podrobnejšie charakteristika jednotlivých vstupných údajov ako 
aj identifikácia zdrojov zisťovania predmetných údajov je uvedená v Prílohe č.1 Súbor 
štatistických ukazovateľov – skúmané údaje a zdroje dát.  

 

Tabuľka 59 Ukazovatele oprávnenosti mestských oblastí (1) 

Názov kritéria podľa 
článku 47 nariadenia 
Komisie č. 1828/2006 

a) vysoká úroveň 
chudoby a 
vylúčenia 

b) vysoká úroveň 
dlhodobej 
nezamestnanosti 

c) neistý 
demografický 
vývoj 

d) nízka úroveň 
vzdelania, 
významné 
nedostatky v 
kvalifikácií  a 
vysoká miera 
neukončeného 
vzdelania 

e) vysoká 
úroveň 
kriminality a 
delikvencie 

Súbor ukazovateľov pre 
výber oprávnených 
mestských oblastí  Podiel 

poberateľov 
dávok v hmotnej 
núdzi z celkového 
počtu obyvateľov  

Podiel dlhodobo 
nezamestnaných 
obyvateľov (viac 
ako 12 mesiacov) z 
celkového počtu 
ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov  

Celkový prírastok 
obyvateľstva na 
1000 obyvateľov - 
priemer za 
posledných 5 r. 

Podiel ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov s 
ukončeným 
základným 
vzdelaním z 
celkového počtu 
ekonomický 
aktívnych 
obyvateľov  

Počet trestných 
činov 
pripadajúcich na 
1000 obyvateľov  

Jednotka 
percento percento prírastok percento počet   

Medzná hodnota 
ukazovateľa 

> 0,84 > 0,66 < 3,19 > 8,68* > 38,37 

Zdroj 

Úrad práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny v Pezinku, 

Pracovisko 
odboru sociálnych 

vecí a rodiny 
Senec 

Úrad práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny v Pezinku, 

Pracovisko odboru 
služieb 

zamestnanosti 
Senec 

MsÚ Senec, Odd. 
Evidencie 

obyvateľstva 
Výpočet: AUREX8 

OR PZ v Senci, 
Obvodné 

oddelenie PZ v 
Senci 

Oblasť Zóna Západ 0,90 1,06 nezistené 12,44 10,80 

Pozn.: * - údaje podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 

 
  

                                                 
8 Pozn.: Pri výpočte sa zohľadnili nasledovné údaje: EAO mesta zo základ. vzdelaním (zdroj: SODB ŠÚSR), EAO oblasti, celkový 
počet obyvateľov oblasti s ukončeným základným vzdelaním a celkový počet obyvateľov mesta zo základným vzdelaním. 
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Tabuľka 60 Ukazovatele oprávnenosti mestských oblastí (2) 

Názov kritéria 
podľa článku 
47 nariadenia 
Komisie č. 
1828/2006 

f) mimoriadne zanedbané 
prostredie 

g) nízka 
úroveň 
hospodársk
ej aktivity 

h) vysoký počet prisťahovalcov, 
etnických a menšinových skupín 
alebo utečencov 

i) pomerne nízka 
úroveň hodnoty 
bývania 

Súbor 
ukazovateľov 

pre výber 
oprávnených 

mestských 
oblastí  

Počet 
evidovaných 
parkovacích 
miest 
pripadajúcich 
na 1000 
obyvateľov  

Podiel plochy 
sadovej zelene 
v správe mesta 
/ mestskej 
časti k celkovej 
ploche  

Počet 
právnych 
subjektov 
pripadajúcich 
na 1000 
obyvateľov  

Počet rómskych 
obyvateľov 
pripadajúcich 
na 1000 
obyvateľov  

Počet cudzincov s 
povolením k 
dlhodobému pobytu 
na 1000 obyvateľov  

Podiel nových 
bytových domov v 
oblasti postavených 
od roku 1991 do 
2001 na celkovom 
počte bytových 
domov postavených 
do roku 2001 v 
oblasti 

Jednotka počet   percento počet   počet   počet   percento   

Medzná 
hodnota 

ukazovateľa 

< 98,96 < 0,71 < 258 > 1,20 > 25,06 < 6,58* 

Zdroj 

MsÚ Senec, 
odd. Výstavby, 
územný plán 

mesta,  

MsÚ odd. 
Životného 
prostredia, 

územný plán 
mesta,  

ŠÚ SR, MV SR: 
Živnostenský 

register, 
Register 

neziskových 
organizácií 

MsÚ, odd. 
Evidencia 

obyvateľstva 

Úrad cudzineckej  a 
hraničnej polície SR, 
mestá, mestské časti 

MsÚ Senec, odd. 
Územného plánu 

Oblasť Zóna 
Západ 81,40 0,10 99,01  nezistené nezistené 2,68 

Pozn.: 
* - údaje podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 
Ukazovateľ j)nízka úroveň energetickej hospodárnosti v budovách nebol zisťovaný z dôvodu, že pre realizáciu ISRMO sa 
neuvažuje s rekonštrukciou bytového domu. 

 

E.1.1.3 Návrhy projektov pre realizáciu ISRMO 

Na základe výsledku socio-ekonomickej analýzy bola vymedzená oblasť určená ako 
oprávnená a zároveň ohrozená alebo postihnutá fyzickým zničením a sociálnym vylúčením 
(viď. Tabuľka 58 a Tabuľka 59 Ukazovatele oprávnenosti mestských oblastí). Z prvých 
piatich určujúcich ukazovateľov dosiahla hodnota troch týchto ukazovateľov (vysoká úroveň 
chudoby a vylúčenia, vysoká úroveň dlhodobej nezamestnanosti a nízka úroveň vzdelania, 
významné nedostatky v kvalifikácií a vysoká miera neukončeného vzdelania), v rámci 
vymedzenej oprávnenej oblasti, hodnoty nad úrovňou medznej hodnoty (negatívny faktor). 
pri porovnaní určujúcich ukazovateľov len jeden ukazovateľ (vysoká úroveň kriminality 
a delikvencie) dosahoval na území oprávnenej oblasti výrazne pozitívnejšiu hodnotu oproti 
medznej hodnote.  

Na základe vyššie uvedených skutočností boli mestom Senec identifikované 
nasledovné projektové návrhy (ktoré budú predložená v rámci IRSMO), ktorých cieľom je 
eliminovať identifikované problémy vymedzenej mestskej oblasti: 

• Projektový návrh č. 1: „Revitalizácia verejného priestranstva v zóne Západ, 
Senec“ 

• Projektový návrh č. 2: „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy J.G. 
Tajovského v Senci“  

• Projektový návrh č. 3: „Rekonštrukcia a modernizácia materskej škôlky Košická v 
Senci“.   
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• Projektový návrh č. 4: „Rekonštrukcia a modernizácia strediska sociálnych 
služieb v Senci“  

 

Definovanie týchto projektových zámerov je zároveň v súlade s povinnými 
podmienkami realizácie ISRMO, ktorá musí obsahovať minimálne jeden projektový zámer 
revitalizácie verejného priestranstva a jeden projektový zámer rekonštrukcie škôl a 
školských zariadení, zariadení sociálnych služieb a komunitných centier a ihrísk.9 

 

Obrázok 1 Grafické znázornenie oblasti „Zóna Západ“ 

Zdroj: AUREX spol. s r.o. 

  

                                                 
9 Zdroj: Programový manuál OPBK, st. 17 – podmienky oprávnenosti mestských oblastí. 
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E.1.2 Zóna Centrum 

E.1.2.1Všeobecná charakteristika územia 

Všeobecná charakteristika územia je spracovaná s ohľadom na podmienky 
oprávnenosti mestských oblastí, v ktorých sa bude realizovať ISRMO. Z hľadiska 
urbanistického je „zónu Centrum“ možno chápať ako „stabilizovanú zónu“. Jestvujúci spôsob 
zástavby, hustota, funkčné využitie nezakladá predpoklady, a ani neuvažujeme s ďalšou 
výraznou urbanizáciou uvedenej zóny, s výnimkou prípadnej revitalizácie,  rekonštrukcií, 
prístavieb príp. nadstavieb /regulovaných výškovo/ jednotlivých objektov. Predmetná zóna 
predstavuje územie, ktoré je lokalizované v centrálnej časti územia mesta. V zmysle 
územného plánu je to územie, ktoré sa skladá z jedného urbanistického obvodu (Senec-
Stred), pričom predmetná zóna je vymedzená týmito hraničnými ulicami: Trnavská, ulica 
Fraňa Kráľa, Vinohradnícka, Šafárikova, Bratislavská, Mierové nám., Bernolákova, 
Vajanského, Hviezdoslavova, Športová, Priemyselná a ulica SNP. 

Tabuľka 61 Všeobecná charakteristika územia 

 P.č. Ukazovateľ Popis 

 1. Celistvá plocha Áno. Viď grafické znázornenie 

2. Rozloha oblasti 

cca 7 % z oprávnenej plochy mesta 

(Rozloha riešenej oblasti je cca 
43,34 ha, pričom celková rozloha 
oprávneného územia mesta Senec je 
cca 655 ha.) 

3. 
Ohrozenosť alebo postihnutie fyzickým zničením a sociálnym 
vylúčením 

Áno. Viď stav ukazovateľov 
oprávnenosti mestských oblastí. 

4. Súčasť intravilánu mesta. Áno. 

5. Lokalizácia územia v zmysle územného plánu v stabilizovanej zóne. 
Áno. Zdroj: Územný plán mesta Senec, 
Zmeny a doplnky 2002. 

6. Počet obyvateľov 

5 449 

(Údaj k 31.12.2011, zdroj: MsÚ Senec, 
odd. evidencie obyvateľstva.) 
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E.1.2.2Ukazovatele oprávnenosti mestskej oblasti 

Pri výpočte predmetných ukazovateľ na úrovni oprávnenej mestskej oblasti boli 
zisťované vstupné štatistické údaje na základe vlastných prieskumov spracovateľa. 
Podrobnejšie charakteristika jednotlivých vstupných údajov ako aj identifikácia zdrojov 
zisťovania predmetných údajov je uvedená v Prílohe č.2 Súbor štatistických ukazovateľov – 
skúmané údaje a zdroje dát.  

 

Tabuľka 62 Ukazovatele oprávnenosti mestských oblastí (1) 

Názov kritéria podľa 
článku 47 nariadenia 
Komisie č. 1828/2006 

a) vysoká úroveň 
chudoby a 
vylúčenia 

b) vysoká úroveň 
dlhodobej 
nezamestnanosti 

c) neistý 
demografický 
vývoj 

d) nízka úroveň 
vzdelania, 
významné 
nedostatky v 
kvalifikácií  a 
vysoká miera 
neukončeného 
vzdelania 

e) vysoká 
úroveň 
kriminality a 
delikvencie 

Súbor ukazovateľov pre 
výber oprávnených 
mestských oblastí  Podiel 

poberateľov 
dávok v hmotnej 
núdzi z celkového 
počtu obyvateľov  

Podiel dlhodobo 
nezamestnaných 
obyvateľov (viac 
ako 12 mesiacov) z 
celkového počtu 
ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov  

Celkový prírastok 
obyvateľstva na 
1000 obyvateľov - 
priemer za 
posledných 5 r. 

Podiel ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov s 
ukončeným 
základným 
vzdelaním z 
celkového počtu 
ekonomický 
aktívnych 
obyvateľov  

Počet trestných 
činov 
pripadajúcich na 
1000 obyvateľov  

Jednotka 
percento percento prírastok percento počet   

Medzná hodnota 
ukazovateľa 

> 0,84 > 0,66 < 3,19 > 8,68* > 38,37 

Zdroj 

Úrad práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny v Pezinku, 

Pracovisko 
odboru sociálnych 

vecí a rodiny 
Senec 

Úrad práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny v Pezinku, 

Pracovisko odboru 
služieb 

zamestnanosti 
Senec 

MsÚ Senec, Odd. 
Evidencie 

obyvateľstva 
Výpočet: AUREX10 

OR PZ v Senci, 
Obvodné 

oddelenie PZ v 
Senci 

Oblasť Zóna Centrum nezistené nezistené nezistené 12,39 nezistené 

Pozn.: * - údaje podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 

 
  

                                                 
10 Pozn.: Pri výpočte sa zohľadnili nasledovné údaje: EAO mesta zo základ. vzdelaním (zdroj: SODB ŠÚSR), EAO oblasti, celkový 
počet obyvateľov oblasti s ukončeným základným vzdelaním a celkový počet obyvateľov mesta zo základným vzdelaním. 
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E.1.2.3Návrhy projektov pre realizáciu ISRMO 

Na základe výsledku socio-ekonomickej analýzy nebola vymedzená oblasť určená ako 
najvýraznejšie ohrozená alebo postihnutá fyzickým zničením a sociálnym vylúčením (viď. 
Tabuľku Ukazovatele oprávnenosti mestských oblastí) pri porovnaní s ostatnými 
oprávnenými mestskými oblasťami.  

Na území predmetnej zóny sú lokalizované dve rozsiahlejšie verejné priestranstvá 
a to Mierové námestie a Námestie 1. Mája. Obe tieto verejné priestranstvá boli 
v predchádzajúcom období zrekonštruované z európskych fondov a vykazujú pomerne 
vysokú estetickú aj funkčnú hodnotu. Žiadne ďalšie voľné verejné priestranstvo 
s vysporiadanými vlastníckymi vzťahmi sa na území predmetne zóny nenachádza. Pri 
bližšom skúmaní môžeme konštatovať, že predmetné územie (Zóna Centrum) nespĺňa 
podmienku oprávnenosti realizácie ISRMO, nakoľko jednou z povinných aktivít v rámci 
realizácie ISRMO je revitalizácia verejného priestranstva. 

Na základe vyššie uvedených skutočností neboli v predmetom území identifikované 
projektové návrhy pre realizáciu ISRMO. 
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E.1.3 Zóna Sever 

E.1.3.1 Všeobecná charakteristika územia 

Všeobecná charakteristika územia je spracovaná s ohľadom na podmienky 
oprávnenosti mestských oblastí, v ktorých sa bude realizovať ISRMO. Z hľadiska 
urbanistického je „zónu Sever“ možno chápať ako „stabilizovanú zónu“. Jestvujúci spôsob 
zástavby, hustota, funkčné využitie nezakladá predpoklady, a ani neuvažujeme s ďalšou 
výraznou urbanizáciou uvedenej zóny, s výnimkou prípadnej revitalizácie, rekonštrukcií, 
prístavieb príp. nadstavieb /regulovaných výškovo/ jednotlivých objektov. Predmetná zóna 
predstavuje územie, ktoré je lokalizované v severnej časti územia mesta. V zmysle územného 
plánu je to územie, ktoré leží na území dvoch urbanistických obvodov (Senec - západ II a 
Senec – sever), pričom predmetná zóna je vymedzená týmito hraničnými ulicami: Trnavská, 
ulica Fraňa Kráľa, Vinohradícka, Šafárikova, Bratislavská, cesta I/62, Pezinská, Robotnícka, 
Pivničná, Mesačná, Tehelná.  

Tabuľka 63 Všeobecná charakteristika územia 

 P.č. Ukazovateľ Popis 

 1. Celistvá plocha Áno. Viď grafické znázornenie 

2. Rozloha oblasti 

cca 12 % z oprávnenej plochy mesta 

(Rozloha riešenej oblasti je cca 
78,88 ha, pričom celková rozloha 
oprávneného územia mesta Senec je 
cca 655 ha.) 

3. 
Ohrozenosť alebo postihnutie fyzickým zničením a sociálnym 
vylúčením 

Áno. 

4. Súčasť intravilánu mesta. Áno. 

5. Lokalizácia územia v zmysle územného plánu v stabilizovanej zóne. 
Áno. Zdroj: Územný plán mesta Senec, 
Zmeny a doplnky 2002. 

6. Počet obyvateľov 

2 018 

(Údaj k 31.12.2011, zdroj: MsÚ Senec, 
odd. evidencie obyvateľstva.) 
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E.1.3.2 Ukazovatele oprávnenosti mestskej oblasti 

Pri výpočte predmetných ukazovateľ na úrovni oprávnenej mestskej oblasti boli 
zisťované vstupné štatistické údaje na základe vlastných prieskumov spracovateľa. 
Podrobnejšie charakteristika jednotlivých vstupných údajov ako aj identifikácia zdrojov 
zisťovania predmetných údajov je uvedená v Prílohe č.2 Súbor štatistických ukazovateľov – 
skúmané údaje a zdroje dát.  

 

Tabuľka 64 Ukazovatele oprávnenosti mestských oblastí (1) 

Názov kritéria podľa 
článku 47 nariadenia 
Komisie č. 1828/2006 

a) vysoká úroveň 
chudoby a 
vylúčenia 

b) vysoká úroveň 
dlhodobej 
nezamestnanosti 

c) neistý 
demografický 
vývoj 

d) nízka úroveň 
vzdelania, 
významné 
nedostatky v 
kvalifikácií  a 
vysoká miera 
neukončeného 
vzdelania 

e) vysoká 
úroveň 
kriminality a 
delikvencie 

Súbor ukazovateľov pre 
výber oprávnených 
mestských oblastí  Podiel 

poberateľov 
dávok v hmotnej 
núdzi z celkového 
počtu obyvateľov  

Podiel dlhodobo 
nezamestnaných 
obyvateľov (viac 
ako 12 mesiacov) z 
celkového počtu 
ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov  

Celkový prírastok 
obyvateľstva na 
1000 obyvateľov - 
priemer za 
posledných 5 r. 

Podiel ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov s 
ukončeným 
základným 
vzdelaním z 
celkového počtu 
ekonomický 
aktívnych 
obyvateľov  

Počet trestných 
činov 
pripadajúcich na 
1000 obyvateľov  

Jednotka 
percento percento prírastok percento počet   

Medzná hodnota 
ukazovateľa 

> 0,84 > 0,66 < 3,19 > 8,68* > 38,37 

Zdroj 

Úrad práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny v Pezinku, 

Pracovisko 
odboru sociálnych 

vecí a rodiny 
Senec 

Úrad práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny v Pezinku, 

Pracovisko odboru 
služieb 

zamestnanosti 
Senec 

MsÚ Senec, Odd. 
Evidencie 

obyvateľstva 
Výpočet: AUREX11 

OR PZ v Senci, 
Obvodné 

oddelenie PZ v 
Senci 

Oblasť Zóna Sever nezistené nezistené nezistené 16,11 nezistené 

Pozn.: * - údaje podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 

 

E.1.3.3 Návrhy projektov pre realizáciu ISRMO 

Na základe výsledku socio-ekonomickej analýzy nebola vymedzená oblasť určená ako 
oprávnená (viď. Tabuľku Všeobecná charakteristika územia).  

Na základe vyššie uvedených skutočností neboli v predmetom území identifikované 
projektové návrhy pre realizáciu ISRMO. 

 
                                                 

11 Pozn.: Pri výpočte sa zohľadnili nasledovné údaje: EAO mesta zo základ. vzdelaním (zdroj: SODB ŠÚSR), EAO oblasti, celkový 
počet obyvateľov oblasti s ukončeným základným vzdelaním a celkový počet obyvateľov mesta zo základným vzdelaním. 
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E.1.4  Zóna Východ 

E.1.4.1Všeobecná charakteristika územia 

Všeobecná charakteristika územia je spracovaná s ohľadom na podmienky 
oprávnenosti mestských oblastí, v ktorých sa bude realizovať ISRMO. Z hľadiska 
urbanistického je „zónu Východ“ možno chápať ako „stabilizovanú zónu“. Jestvujúci spôsob 
zástavby, hustota, funkčné využitie nezakladá predpoklady, a ani neuvažujeme s ďalšou 
výraznou urbanizáciou uvedenej zóny, s výnimkou prípadnej revitalizácie,  rekonštrukcií, 
prístavieb príp. nadstavieb /regulovaných výškovo/ jednotlivých objektov. Predmetná zóna 
predstavuje územie, ktoré je lokalizované vo východnej časti územia mesta. V zmysle 
územného plánu je to územie, ktoré leží na území jedného urbanistického obvodu (Senec - 
východ), pričom predmetná zóna je vymedzená týmito hraničnými ulicami: Trnavská, 
Boldocká cesta, Recká cesta, Ulica SNP, Štúrova, Hečkova, Rybárska, Dúhova.  

Tabuľka 65 Všeobecná charakteristika územia 

 P.č. Ukazovateľ Popis 

 1. Celistvá plocha Áno. Viď grafické znázornenie 

2. Rozloha oblasti 

cca 11 % z oprávnenej plochy mesta 

(Rozloha riešenej oblasti je cca 
69,96 ha, pričom celková rozloha 
oprávneného územia mesta Senec je 
cca 655 ha.) 

3. 
Ohrozenosť alebo postihnutie fyzickým zničením a sociálnym 
vylúčením 

Áno. Viď stav ukazovateľov 
oprávnenosti mestských oblastí. 

4. Súčasť intravilánu mesta. Áno.  

5. Lokalizácia územia v zmysle územného plánu v stabilizovanej zóne. 
Áno. Zdroj: Územný plán mesta Senec, 
Zmeny a doplnky 2002. 

6. Počet obyvateľov 

1 748 

(Údaj k 31.12.2011, zdroj: MsÚ Senec, 
odd. evidencie obyvateľstva.) 
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E.1.4.2Ukazovatele oprávnenosti mestskej oblasti 

Pri výpočte predmetných ukazovateľ na úrovni oprávnenej mestskej oblasti boli 
zisťované vstupné štatistické údaje na základe vlastných prieskumov spracovateľa. 
Podrobnejšie charakteristika jednotlivých vstupných údajov ako aj identifikácia zdrojov 
zisťovania predmetných údajov je uvedená v Prílohe č.2 Súbor štatistických ukazovateľov – 
skúmané údaje a zdroje dát.  

 

Tabuľka 66 Ukazovatele oprávnenosti mestských oblastí (1) 

Názov kritéria podľa 
článku 47 nariadenia 
Komisie č. 1828/2006 

a) vysoká úroveň 
chudoby a 
vylúčenia 

b) vysoká úroveň 
dlhodobej 
nezamestnanosti 

c) neistý 
demografický 
vývoj 

d) nízka úroveň 
vzdelania, 
významné 
nedostatky v 
kvalifikácií  a 
vysoká miera 
neukončeného 
vzdelania 

e) vysoká 
úroveň 
kriminality a 
delikvencie 

Súbor ukazovateľov pre 
výber oprávnených 
mestských oblastí  Podiel 

poberateľov 
dávok v hmotnej 
núdzi z celkového 
počtu obyvateľov  

Podiel dlhodobo 
nezamestnaných 
obyvateľov (viac 
ako 12 mesiacov) z 
celkového počtu 
ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov  

Celkový prírastok 
obyvateľstva na 
1000 obyvateľov - 
priemer za 
posledných 5 r. 

Podiel ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov s 
ukončeným 
základným 
vzdelaním z 
celkového počtu 
ekonomický 
aktívnych 
obyvateľov  

Počet trestných 
činov 
pripadajúcich na 
1000 obyvateľov  

Jednotka 
percento percento prírastok percento počet   

Medzná hodnota 
ukazovateľa 

> 0,84 > 0,66 < 3,19 > 8,68* > 38,37 

Zdroj 

Úrad práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny v Pezinku, 

Pracovisko 
odboru sociálnych 

vecí a rodiny 
Senec 

Úrad práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny v Pezinku, 

Pracovisko odboru 
služieb 

zamestnanosti 
Senec 

MsÚ Senec, Odd. 
Evidencie 

obyvateľstva 
Výpočet: AUREX12 

OR PZ v Senci, 
Obvodné 

oddelenie PZ v 
Senci 

Oblasť Zóna Východ nezistené nezistené nezistené 16,08 nezistené 

Pozn.: * - údaje podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 

 

E.1.4.3Návrhy projektov pre realizáciu ISRMO 

Na základe výsledku socio-ekonomickej analýzy nebola vymedzená oblasť určená ako 
oprávnená (viď. Tabuľku Všeobecná charakteristika územia).  

Na základe vyššie uvedených skutočností neboli v predmetom území identifikované 
projektové návrhy pre realizáciu ISRMO. 

                                                 
12 Pozn.: Pri výpočte sa zohľadnili nasledovné údaje: EAO mesta zo základ. vzdelaním (zdroj: SODB ŠÚSR), EAO oblasti, celkový 
počet obyvateľov oblasti s ukončeným základným vzdelaním a celkový počet obyvateľov mesta zo základným vzdelaním. 
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F. SWOT analýza  

Cieľom SWOT analýzy je prezentácia výsledkov socio-ekonomickej analýzy mesta, 
ako aj analýzy výsledkov zrealizovaných opatrení v hutnej, objektívnej a výstižnej forme. 

SWOT analýza (Strong points, Weak points, Oportunities, Threats) predstavuje 
štandardnú metódu, ktorá sa používa na prezentáciu analytických poznatkov 
o najrozličnejších subjektoch skúmania. SWOT analýza prestavuje teda skúmania silných 
stránok, slabých stránok, príležitostí a rizík. 

Silné a slabé stránky znamenajú silné, resp. slabé charakteristiky, ktoré sú 
ovplyvnené vnútornými (internými) faktormi, a ktoré dokáže mesto (obec) priamo 
ovplyvňovať prostredníctvom vlastných opatrení. 

Príležitosti a ohrozenia popisujú javy, ktoré vplývajú na sledované územie z vonku 
(externé faktory), a ktoré sa prejavia v budúcnosti. 
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Tabuľka 67 SWOT analýza mesta Senec 

Sektor Silné stránky Príležitosti 
P

rí
ro

d
n

é 
p

o
d

m
ie

n
k

y 
a 

ži
vo

tn
é 

p
ro

st
re

d
ie

 

• nízka úroveň znečistenia ovzdušia 
z priemyselných podnikov (kap. 
Ovzdušie) 

• kvalitná poľnohospodárska pôda 
(kap. Poľnohospodárstvo) 

• existujúce a funkčné závlahové 
systémy (kap. Poľnohospodárstvo) 

• vzácne biotopy v k.ú. mesta (biotopy 
európskeho významu, mokrinové 
biotopy) (kap. Ochrana prírody a 
krajiny) 

• starostlivosť a estetická funkcia 
zelene na dobrej úrovni (kap. Ochrana 
prírody a krajiny) 

• vybudovanie obchvatu pre tranzitnú 
dopravu (kap. Ovzdušie) 

• presun z prímestskej osobnej dopravy 
z cestnej na železničnú (kap. 
Ovzdušie) 

• ochrana mikroklímy výsadbou 
stromov (kap. Ovzdušie) 

• ekostabilizačné opatrenia (remízky, 
NDV, brehové porasty, ... ) (kap. Lesné 
hospodárstvo) 

• manažment využívania pôdy 
(zasakovacie pásy, osevné postupy) 
(kap. Pôda) 

• rekonštrukcia odvodňovacích kanálov 
(kap. Poľnohospodárstvo) 

• potreba aktualizácie POH okresu (kap. 
Odpady) 

• zvýšiť stupeň ochrany na území 
Martinského lesa (kap. Ochrana 
prírody a krajiny) 

• navzájom prepojiť zelené plochy do 
ÚSES (kap. Ochrana prírody a krajiny) 

• aktualizácia Územného generelu 
zelene mesta Senec (kap. Ochrana 
prírody a krajiny) 

• zvýšenie dôrazu na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie 
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D
em

o
gr
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é 
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tr
h

 p
rá
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) 

• priaznivý (rastúci) trend vývoja počtu 
obyvateľov mesta (kap. 
Retrospektívny vývoj počtu 
obyvateľov) 

• prirodzený prírastok obyvateľstva, 
kladné migračné saldo a celkový 
prírastok obyvateľstva (kap. Bilancia 
pohybu obyvateľstva) 

• priaznivá veková štruktúra 
obyvateľstva – (kap. Veková štruktúra 
obyvateľstva) 

• priaznivá vzdelanostná štruktúra 
obyvateľstva (kap. Bývajúce 
obyvateľstvo podľa vzdelania) 

• dostatok početnej a kvalifikovanej 
pracovnej sily 

• podstatne nižšia miera evidovanej 
nezamestnanosti v okrese v 
porovnaní so SR (kap. 
Nezamestnanosť) 

• rozvoj odvetví terciárneho (všetky 
druhy služieb, obchod, doprava a 
spoje) a kvarciárneho sektora (veda, 
technika, výskum, školstvo, 
zdravotníctvo) 

• intenzívna kooperácia školského 
systému a zamestnávateľskej sféry 
pre potreby prispôsobenia obsahu a 
rozsahu vzdelávania požiadavkám 
trhu práce 

• flexibilita ako aj inovácia vzdelávacích 
programov 

• celoživotné vzdelávanie, rozvíjanie 
podnikateľského ducha a záujem 
študentov o sebazamestnávanie sa po 
ukončení štúdia 

 

So
ci

ál
n

a 
in

fr
aš

tr
u

k
tú

ra
1

3
 

• dobrá veková a veľkostná štruktúra 
bytového fondu (kap. Veková 
štruktúra bytového fondu, Veľkostná 
skladba a kategorizácia bytov) 

• veľmi dobra úroveň vybavenosti 
bytov (kap. Vybavenosť bytov) 

• vysoká intenzita bytovej výstavby v 
okrese aj v meste Senec (kap. Nová 
bytová výstavba po roku 2001) 

• existencia kultúrnych zariadení 
okresného významu 

 

• imigračná atraktivita rozvíjajúceho sa 
mesta v zázemí Bratislavy 

• modernizácia, zlepšovanie 
technického stavu jestvujúceho 
bytového fondu a humanizácia 
prostredia sídliskových štruktúr 

• možnosti rozšírenia bytového fondu 
formou nadstavieb podkrovných 
bytov v bytových domoch v rámci 
obnovy a rekonštrukcie jestvujúceho 
bytového fondu 

• modernizácia vzdelávania 

• zvyšovanie kvalifikačnej úrovne 
pedagógov 

• prístavba nových priestorov MŠ 

• výstavba a rozšírenie zariadení 
sociálnej infraštruktúry 

• rekonštrukcia a využívanie synagógy 

                                                 
13 Sociálna infraštruktúra zahŕňa oblasť občianskej vybavenosti a domového a bytového fondu 
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H
o
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a 

zá
k

la
d

ň
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• rozvinutá poľnohospodárska výroba 
so špecializáciou na rastlinnú výrobu 
(obilniny, olejniny, okopaniny, 
zelenina) (kap. Poľnohospodárstvo) 

• modernizovaný technický park 
v poľnohospodárskych podnikoch 
(kap. Poľnohospodárstvo)  

• tradícia v pestovaní viniča a 
spracovaní vína (kap. 
Poľnohospodárstvo) 

• diverzifikovaná štruktúra 
hospodárskej základne (zastúpenie 
všetkých sektorov, žiadne z odvetví 
nedosahuje výrazne dominantné 
postavenie) 

• vhodné podmienky na lokalizáciu 
jednotiek skladového hospodárstva 

• disponibilné plochy na investovanie, 
priemyselnú výrobu 

• zameranie na ekologické 
poľnohospodárstvo (kap. 
Poľnohospodárstvo) 

• využitie potenciálu vinohradníctva 
pre rozvoj cestovného ruchu 
a agroturizmu (kap. 
Poľnohospodárstvo) 

• blízkosť významných centier rastu 
(25 km Bratislava, 25 km Trnava) 

• posilňovanie postavenia terciárneho 
sektora 

• rozvoj skladového hospodárstva a 
logistiky (odvetvie dopravy a 
skladovania od roku 2004 vykazuje 
neustály rast) 

• rozvoj odvetví generujúcich vysokú 
pridanú hodnotu 

• využitie existujúcich priemyselných 
zón a areálov v južnej časti mesta 

• informatizácia služieb mesta 
(eGovernment) 

R
ek

re
ác

ia
 a

 c
es

to
vn

ý 
ru

ch
 

• rozsiahly výskyt vodných plôch – 
bagrovísk (Slnečné jazerá, Hlboké 
jazero) 

• aquapark – predpoklad celoročnej 
návštevnosti 

• blízkosť diaľnice D1 

• poloha na ceste spájajúcej Dunaj cez 
Senec s Pezinkom a Malými Karpatmi 

• blízkosť hlavného mesta Bratislavy 

• národné tréningové centrum 

• potrebná revitalizácia Slnečných 
jazier 

• podchytenie výstavby na Hlbokom 
jazere v prípade jej realizácie 

• podpora rozvinutej športovej 
klubovej činnosti najmä u pozemných 
športov – vybudovanie viacúčelovej 
športovej haly 

• dosiahnutie primeranej celoročnej 
návštevnosti 

• vytvorenie turistického mikroregiónu 
Senec + okolie 
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• strategická dopravná poloha (25 km 
od Bratislavy, blízkosť diaľnice D1, 
cesty 1. triedy, železničná trať) 

• blízkosť diaľničného spojenia (D1) 

• vybudovaná infraštruktúra 

• integrácia dopravných systémov 
(Senec – Bratislava) 

• rozvoj železničnej prepravy (smer 
Senec - Bratislava a Senec - Galanta) 

• modernizácia železničnej trate č.  130 
Bratislava – Galanta – Štúrovo na 
traťovú rýchlosť 160km/h 

• rozšírenie cesty I/000061 na 4-
pruhovú komunikáciu v úseku 
Bratislava – Senec 
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Sektor Slabé stránky Ohrozenie 
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• doprava ako významný zdroj 
znečistenia ovzdušia (kap. Ovzdušie) 

• intenzívne využívaná 
poľnohospodárska pôda ( nadmerné 
využívanie hnojív a chemických 
ochranných látok) (kap. Pôda) 

• vodná erózia (kap. Pôda) 

• zlý stav odvodňovacích kanálov (kap. 
Poľnohospodárstvo) 

• nízka výmera lesných porastov (kap. 
Lesné hospodárstvo) 

• negatívny vplyv nelegálnych skládok 
odpadov na pôdu  a podzemné vody 
(kap. Pôda) 

• nízka kapacita ČOV (kap. Povrchové 
a podzemné vody) 

• výskyt nelegálnych skládok odpadu 
(kap. Odpady) 

• nízky podiel zelene na obyvateľa 
(kap. Ochrana prírody a krajiny) 

• záplavy poľnohospodárskej  pôdy 
v dôsledku častých a silných dažďov 

• legislatíva v oblasti 
poľnohospodárstva a životného 
prostredia (kap. Poľnohospodárstvo) 

• zásahy zo strany EÚ do problematiky 
využívania pôdy a krajinotvorby ( 
dotácie na pestovanie konkrétnych 
plodín ) (kap. Poľnohospodárstvo) 

• zníženie kvality povrchových vôd 
Čiernej vody a Malého Dunaja (kap. 
Povrchové a podzemné vody) 

• strety záujmov medzi ochranou 
prírodného prostredia a exploatáciou 
územia 
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• pretrvávajúca vysoká odchádzka 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva 
za prácou do Bratislavy (kap. 
Dochádzka a odchádzka) 

• vysoký podiel znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie (najväčšia 
skupina uchádzačov o zamestnanie sú 
uchádzači s najvyšším dosiahnutým 
základným a učňovským vzdelaním) 
(kap. Nezamestnanosť) 

• slabé prepojenie systému vzdelávania 
s potrebami praxe 

• nízky lokálpatriotizmus 
prisťahovaného obyvateľstva 

• zvyšujúci sa počet nezamestnaných 
v dôsledku dopadu svetovej 
hospodárskej, ekonomickej 
a finančnej krízy na ekonomiku 
a podnikateľský sektor v SR 

• prehlbovanie izolovanosti vzdelávacej 
sústavy od potrieb trhu práce 

• nízky záujem obyvateľov o zapájanie 
sa do komunálnych aktivít 

• starnutie obyvateľstva 

• uprednostňovanie konzumného 
spôsobu života 
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• nevyhovujúce objekty niektorých 
sociálnych zariadení 

• nedostatočná vybavenosť odborných 
učební 

• nedostatok učebných priestorov 

• nedostatok financií na údržbu a 
vybavenie škôl 

• nedostatočná kapacita MŠ 

• nedostatočné kapacity zariadení 
sociálnej starostlivosti 

• pomalé, resp. nedoriešené majetko-
právne vysporiadanie pozemkov 
potrebných na rozvoj 

• nedostatok bytov nižšieho štandardu 
pre marginalizované skupiny 
obyvateľstva, bytov malometrážnych 
a penziónového typu pre starších 
ľudí, príp. nájomných bytov vrátane 
malometrážnych bytov určených 
napr. ako prvé bývanie pre mladé 
rodiny, potreba bytov pre domácnosti 
s nízkymi a strednými príjmami a pre 
skupiny so špecifickými potrebami 

• absencia niektorých zariadení 
sociálnej infraštruktúry 

• zvyšujúci sa počet občanov 
odkázaných na pomoc zo strany 
mesta 

• nedostatočné finančné zdroje pre 
účely sociálnej starostlivosti 

• príliš rýchla expanzia a nevhodná 
výstavba mesta 

• spracovanie sektorových 
rozvojových dokumentov mesta 
(Komunitný plán soc. služieb, 
Program rozvoja bývania a pod.) 
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• absencia živočíšnej výroby 

• neschopnosť samozásobovania 
živočíšnymi produktmi (kap. 
Poľnohospodárstvo) 

• nedostatočná komunikácia 
medzi podnikateľmi a mestom 

• nedostatok disponibilnej pracovnej 
sily 

• nízky podiel zamestnancov 
pracujúcich v odvetviach terciárneho 
sektora 

• závislosť pri zabezpečení produktov 
živočíšnej výroby (kap. 
Poľnohospodárstvo) 

• pokračujúci prepad odvetvia 
stavebníctva na Slovensku 

• recesia hospodárstva v SR 

• nedostatočná podpora malého a 
stredného podnikania zo strany štátu 

• znečisťovanie životného prostredia 
(pri rozvoji odvetví priemyselnej 
výroby a stavebníctva) 
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• nedostatočne dosahovaná celoročná 
(zimná) návštevnosť 

• nižšia urbanisticko – architektonická 
aj funkčná úroveň Slnečných jazier 
v dôsledku neusmerňovanej a 
nadmernej zástavby najmä brehov 

• možnosť zníženia kvality vôd 
nadmernou návštevnosťou 

• riziko znehodnotenia Hlbokého jazera 
v prípade nekoordinovanej výstavby 
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• zaťaženosť cestných komunikácií cez 
Senec 

• veľké dopravné zaťaženie počas 
špičky (smer Senec - Bratislava) 

• nedostatok cyklistických trás  v meste 

• dopravná neorganizovanosť vo 
vnútornej časti centrálnej mestskej 
zóny (kap. Dopravná situácia v meste) 

• potreba vybudovania obchvatu pri 
zvyšovaní intenzity dopravy cesty 
I/61 cez mesto 

• potreba rozšírenia kapacity verejných 
vodovodov a kanalizácií v súvislosti 
s nárastom počtu obyvateľov Senca 
(kap. Verejné technické vybavenie) 

• zvýšenie intenzity dopravy na ceste 
II/000503 v úseku Senec – Viničné, 
kde sú umiestňované mnohé 
logistické areály so zväčšujúcou sa 
kamiónovou dopravou 

 

Tabuľka 68 SWOT analýza riešenej oblasti „Zóna Západ“ 

Sektor Silné stránky Príležitosti 
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 • nízka úroveň znečistenia ovzdušia 

z priemyselných podnikov (kap. 
Ovzdušie) 

• vybudovanie obchvatu pre tranzitnú 
dopravu (kap. Ovzdušie) 

• ochrana mikroklímy výsadbou 
stromov (kap. Ovzdušie) 

• navzájom prepojiť zelené plochy do 
ÚSES (kap. Ochrana prírody a krajiny) 

• revitalizácia verejných priestranstiev 
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• priaznivý (rastúci) trend vývoja počtu 
obyvateľov 

• prirodzený prírastok obyvateľstva, 
kladné migračné saldo a celkový 
prírastok obyvateľstva (kap. Bilancia 
pohybu obyvateľstva) 

• priaznivá veková štruktúra 
obyvateľstva – (kap. Veková štruktúra 
obyvateľstva) 

• rozvoj odvetví terciárneho (všetky 
druhy služieb, obchod, doprava a 
spoje) a kvarciárneho sektora (veda, 
technika, výskum, školstvo, 
zdravotníctvo)  

• dostatok početnej a kvalifikovanej 
pracovnej sily 

• intenzívna kooperácia školského 
systému a zamestnávateľskej sféry 
pre potreby prispôsobenia obsahu a 
rozsahu vzdelávania požiadavkám 
trhu práce 

• flexibilita ako aj inovácia vzdelávacích 
programov 
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 • dobrá veková a veľkostná štruktúra 

bytového fondu (kap. Veková 
štruktúra bytového fondu, Veľkostná 
skladba a kategorizácia bytov) 

• dobrá úroveň vybavenosti bytov (kap. 
Vybavenosť bytov) 

• modernizácia, zlepšovanie 
technického stavu jestvujúceho 
bytového fondu a humanizácia 
prostredia sídliskových štruktúr 

• modernizácia vzdelávania 

• zvyšovanie kvalifikačnej úrovne 
pedagógov 

• prístavba nových priestorov MŠ 

• výstavba a rozšírenie zariadení 
sociálnej infraštruktúry 

 

Sektor Slabé stránky Ohrozenie 
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 • doprava ako významný zdroj 

znečistenia ovzdušia (kap. Ovzdušie) 

• nízky podiel zelene na obyvateľa 
(kap. Ochrana prírody a krajiny) 

• nízke zastúpenie parkovej zelene v 
oblasti 

• strety záujmov medzi ochranou 
prírodného prostredia a exploatáciou 
územia 
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• pretrvávajúca vysoká odchádzka 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva 
za prácou do Bratislavy (kap. 
Dochádzka a odchádzka) 

• vysoký podiel znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie (kap. 
Nezamestnanosť) 

• zvyšujúci sa počet nezamestnaných 

• prehlbovanie izolovanosti vzdelávacej 
sústavy od potrieb trhu práce 

• nízky záujem obyvateľov o zapájanie 
sa do komunálnych aktivít 

• starnutie obyvateľstva 
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 • nevyhovujúci objekt sociálneho 

zariadenia 

• nedostatočná vybavenosť odborných 
učební 

• nedostatok učebných priestorov 

• nedostatok financií na údržbu a 
vybavenie škôl 

• nedostatočná kapacita MŠ 

• nedostatočné kapacity zariadení 
sociálnej starostlivosti 

• zvyšujúci sa počet občanov 
odkázaných na pomoc zo strany 
mesta 

• nedostatočné finančné zdroje pre 
účely sociálnej starostlivosti 

 

 

                                                 
14 Sociálna infraštruktúra zahŕňa oblasť občianskej vybavenosti a domového a bytového fondu 



Socio-ekonomická analýza mesta Senec 2012 

 88 

G. Zoznam mestských oblastí s výraznými hospodárskymi 
a sociálnymi problémami 

Na základe splnenia všeobecných kritérií oprávneností mestských oblastí a 
vyhodnotenia súboru štatistických ukazovateľov bolo identifikované nasledovné poradie 
mestských oblastí na území mesta Senec s najvýraznejšími hospodárskymi a sociálnymi 
problémami. Určujúce poradie jednotlivých oprávnených mestských oblastí je zostavené tak, 
že oblasti s výraznejšími hospodárskymi a sociálnymi problémami sú radené pred oblasti s 
menej výraznými hospodárskymi a sociálnymi problémami. 

Pozn.: Predmetom vyhodnocovania boli 4 mestské oblasti, z toho 2 mestské oblasti boli 
oprávnené na realizáciu ISRMO v zmysle splnenia všeobecných podmienok oprávneností 
mestských oblastí na základe doposiaľ získaných dát.  

 
Mestské oblasti na území mesta Senec, ktoré boli predmetom skúmania: 
1. Zóna Západ, 
2. Zóna Centrum, 
3. Zóna Sever a 
4. Zóna Východ. 

 

Tabuľka 69 Vyhodnotenie mestských oblastí z hľadiska oprávnenosti realizácie ISRMO 

P.č. Názov oblasti 

Splnenie 
všeobecných 
podmienok 

oprávnenosti 

Hodnota 
porovnávaného 

ukazovateľa 

Odporúčanie na 
realizáciu ISRMO 

1. Zóna Západ Áno 12,44 Áno 
2. Zóna Centrum Áno 12,39 Nie 
3. Zóna Sever Nie 16,11 Nie 
4. Zóna Východ Nie 16,08 Nie 
Zdroj: AUREX spol. s.r.o. 
 

V rámci spracovania socio-ekonomickej analýzy mesta Senec boli, na území mesta 
Senec, identifikované dve mestské oblasti, ktoré spĺňali všeobecné podmienky 
oprávneností mestských oblastí podľa podmienok realizácie ISRMO (najmä počet 
obyvateľov). 

 
Najvyššiu mieru fyzického zničenia a sociálneho vylúčenie vykazovala Zóna 

Západ, ktorá pri porovnaní oprávnených mestských oblastí vykazovala v rámci 
porovnávaného ukazovateľa (d) nízka úroveň vzdelania, významné nedostatky v 
kvalifikácií a vysoká miera neukončeného vzdelania) najvyššiu hodnotu čím zároveň 
splnila aj ďalšie podmienky oprávnenosti tejto mestskej oblasti na realizáciu ISRMO. 

 
Zároveň, na základe výsledku socio-ekonomickej analýzy vymedzenej oblasti, 

môžeme konštatovať, že hodnoty určujúcich ukazovateľov vykazujú vo vzťahu 
k hodnotám regionálneho priemeru nepriaznivé výsledky a to konkrétne v 3 z 5 
ukazovateľov (ukazovateľ a) vysoká úroveň chudoby a vylúčenia, ukazovateľ b) vysoká 
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úroveň dlhodobej nezamestnanosti a ukazovateľ (d) nízka úroveň vzdelania, významné 
nedostatky v kvalifikácií a vysoká miera neukončeného vzdelania). 

 
Predmetná mestská oblasť teda spĺňa požiadavku, že minimálne v jednom 

určujúcom ukazovateli vykazuje nepriaznivé hodnoty vo vzťahu k regionálnemu 
priemeru (viď Kapitola E Definícia disparít mestských oblastí so zameraním na sociálne 
problémy obyvateľstva).  

 
Ďalšie skúmané územie „Zóna Centrum“, ktoré síce spĺňa všeobecné podmienky 

oprávnenosti realizácie ISRMO, ale pri porovnaní hodnoty určujúceho ukazovateľa (d) 
nízka úroveň vzdelania, významné nedostatky v kvalifikácií a vysoká miera 
neukončeného vzdelania) vykazuje nižšiu mieru sociálneho vylúčenie v porovnaní so 
Zónou Západ. Zároveň nespĺňa ani podmienku oprávnenosti realizácie ISRMO z hľadiska 
štruktúry projektových aktivít, nakoľko jednou z povinných aktivít v rámci realizácie 
ISRMO je revitalizácia verejného priestranstva a na území skúmanej mestskej oblasti sa 
žiadne verejné priestranstvo, ktoré by mohlo byť predmetom rekonštrukcie, 
nenachádza. 

 
Na základe uvedených skutočností môžeme konštatovať, že mestská oblasť 

„Zóna Západ“ spĺňa všetky podmienky oprávnenosti pre realizáciu ISRMO a je 
zároveň oblasťou, ktorá je v porovnaní s ostatnými oprávnenými mestskými 
oblasťami na území mesta Senec najviac postihnutá fyzickým zničením a sociálnym 
vylúčením. Ostatné skúmané mestské oblasti buď nespĺňali podmienky oprávnenosti 
realizácie ISRMO, alebo vykazovali nižšie hodnoty v skúmaných ukazovateľov fyzického 
zničenia a sociálneho vylúčenia. 
 
G.1  Zdôvodnenie výberu projektov a finančnej potreby realizácie 

ISRMO 

Výber konkrétnych projektov predstavuje výber kľúčových aktivít, ktoré boli 
identifikované aj v priebehu spracovania socio-ekonomickej analýzy. Výber jednotlivých 
projektov vychádza z identifikácie potrieb jednak v sociálnej oblasti, v oblasti 
infraštruktúry vzdelávania, bytového fondu, voľnočasových aktivít a priestorového 
využitia územia. Výber projektov predstavuje naplnenie potrieb obyvateľstva v 
uvedenej oblasti.  

 
Výber projektov vychádzal aj zo strategických dokumentov mesta, ako napr. ÚPN 

mesta Senec, PHSR mesta Senec na roky 2010-2018 (v súlade s opatrením 1.1 Občianska 
vybavenosť (školské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb) a s opatrením 1.2 
Územný rozvoj - revitalizácia prostredia sídliskových štruktúr, mestskej zelene 
a verejných priestranstiev a budovanie kultivovaných verejných priestranstiev a 
mestskej zelene), Komunitný plán sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 
2012-2015 (v súlade so Strategickým cieľom 1 Vybudovať komplexnú ponuku, 
dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb), ktoré poukázali na nutnosť riešiť uvedené 
oblasti a navrhovali taktiež tieto projekty. 

 
Potreba finančných prostriedkov vybraných projektových návrhov sa pohybuje v 

rozpätí 1 až 2 miliónov eur. Krytie finančných potrieb jednotlivých projektov z vlastných 
zdrojov miestnej samosprávy by pri súčasnom vývoji hospodárenia bolo len ťažko 
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dosiahnuteľný. Väčšina miestnych samospráv vykazovala v ostatných rokoch negatívny, 
resp. len mierne pozitívny hospodársky výsledok. Prehľad vývoja hospodárenia 
(hospodársky výsledok za roky 2011 až 2008) je uvedený v nasledujúcom grafickom 
vyjadrení. 

 

Graf 2 Prehľad výsledku hospodárenia mesta Senec 

 
Zdroj: INEKO 
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12. ŠÚ SR – Pracovisko ŠÚ SR v Bratislave – údaje o bilancii pohybu obyvateľstva okresu 
a mesta Senec v rokoch 1996-2009 

13. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, ŠÚ SR 

14. databázy ŠÚ SR – údaje o počte obyvateľov v okrese a v meste Senec v roku 2009, údaje 
o počte obyvateľov mesta Senec v rokoch 1992-2000, 2002-2009, údaje o vekovej 
štruktúre obyvateľstva mesta a okresu Senec, údaje o vekovej štruktúre obyvateľstva 
Bratislavského kraja a SR v roku 2008 

15. ŠÚ SR – Pracovisko ŠÚ SR v Bratislave – údaje za bytovú výstavbu v okrese a meste 
Senec v rokoch 2002-2008 

16. Oddelenie Územného plánovania a regionálneho rozvoja na Mestskom úrade v Senci – 
údaje za bytovú výstavbu v meste Senec v roku 2009 

17. Databáza regionálnej štatistiky (RegDat), ŠÚ SR – údaje o počte dokončených bytov 
a o počte obyvateľov podľa okresov Bratislavského kraja a v Slovenskej republike 
v roku 2008 

18. Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002, ŠÚ SR 

19. Údaje z Ústavu informácií a prognóz školstva 

20. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

21. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, pracovisko Senec 

22. Databáza regionálnej štatistiky (RegDat), ŠÚ SR – údaje o počte pracujúcich v okrese 
Senec podľa ekonomických činností k 31.12. 2004-2008 

23. Národné lesnícke centrum Zvolen 
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24. Databáza regionálnej štatistiky (RegDat), ŠÚ SR – podniky podľa počtu zamestnancov 
v okrese Senec, fyzické osoby – podnikatelia podľa právnych foriem v meste Senec, 
právnické osoby za mesto Senec k r. 2005-2009 

25. vlastný prieskum AUREX spol. s r.o., apríl 2012 

26. UPN mesta Senec – Prieskumy a rozbory, NOVAARCH – architektonická kancelária, 
december 2009 

27. Cyklotrasy bez hraníc – Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok, 2005 

28. Slovenská správa ciest 

29. Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2007, Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republiky 

30. Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2008, Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republiky 

31. Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného 
prostredia, 2008 

32. Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2006 – 2010, 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, december 2005 

33. Monitoring lesov Slovenska 2008, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný 
ústav Zvolen, Zvolen, 2009 

34. Tvorba a hodnotenie poznatkov o vývoji vlastností pôdneho krytu SR pre efektívnu 
ochranu pôdy v poľnohospodárskej krajine (priebežná správa za rok 2008), Výskumný 
ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, december 2008 

35. Správa o realizácii Čiastkového monitorovacieho systému BIOTA za rok 2008, Štátna 
ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, apríl 2009 

36. Hodnotenie kvality ovzdušia v Slovenskej republike 2008, Slovenský 
hydrometeorologický ústav – odbor Ochrana ovzdušia, Bratislava, august 2009 

37. Čiastkový monitorovací systém – voda 2008, Slovenský hydrometeorologický ústav, 
Bratislava, december 2009 

38. Čiastkový monitorovací systém – geologické faktory, Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, február 2009 
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I.1 Príloha č. 1 Súbor štatistických ukazovateľov – skúmané údaje a zdroje dát-Zóna Západ 

Názov ukazovateľa Hodnota Zdroj Poznámka 

Celkový počet obyvateľov oblasti (31.12.2011) 6757 MsÚ Senec, odd. Evidencie obyvateľstva 
 

Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi v 
oblasti k (31.12.2011) 

61 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, 

Pracovisko odboru sociálnych vecí a rodiny Senec  

Počet dlhodobo nezamestnaných obyvateľov 
(viac ako 12 mesiacov) v oblasti k (31.12.2011) 

40 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, 

Pracovisko odboru služieb zamestnanosti Senec  

Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov oblasti 
k (31.12.2011) 

3790 Výpočet AUREX a MsÚ Senec 

Pri výpočte sa zohľadnili nasledovné údaje: 
počet obyvateľov oblasti (k 31.12.2011), počet 
obyvateľov oblasti (26.5.2001, SODB ŠÚ SR), 
počet EAO oblasti k 26.5.2001 (SODB, ŠÚ SR). 

Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov oblasti 
k (26.5.2001) 

3544 SODB 2001 ŠÚSR 
 

Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov s 
ukončeným základným vzdelaním k (26.5.2001) 

441 Výpočet AUREX a MsÚ Senec 

Pri výpočte sa zohľadnili nasledovné údaje: 
EAO mesta zo základ. vzdelaním (zdroj: SODB 
ŠÚSR), EAO oblasti, celkový počet obyvateľov 
oblasti s ukončeným základným vzdelaním a 

celkový počet obyvateľov mesta zo základným 
vzdelaním. 

Počet trestných činov v oblasti (31.12.2011) 73 OR PZ v Senci, Obvodné oddelenie PZ v Senci 
 

Počet evidovaných parkovacích miest v mestskej 
časti (meste) k (31.12.2011) v oprávnenom 
území 

550 
MsÚ Senec, odd. Výstavby, územný plán mesta, vlastné 

prieskumy AUREX-u 

Pri výpočte sa zohľadnili nasledovné údaje: 
počet obyvateľov mesta, počet obyvateľov 

oblasti Zóna Západ a počet evidovaných 
parkovacích miest v meste. 

Výmera plochy verejnej zelene - parkovej v m2 v 
oblasti k (31.12.2011) v oprávnenom území 

1080 
MsÚ odd. Životného prostredia, územný plán mesta, 

vlastné prieskumy AUREX-u  
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Výmera celkovej plochy oblasti v m2 (k 
31.12.2011) v oprávnenom území 

1100507,8 územný plán mesta/kataster 
 

Počet právnych subjektov v mestskej časti 
(meste) (evidované podľa sídla právneho 
subjektu "právnické osoby + živnosti") k 
(31.12.2011) 

669 
MV SR, ŠÚ SR, Obchodný register, Živnostenský 

register a register občianskych združení.  

Počet obyvateľov rómskej národnosti v oblasti k 
(31.12.2011) 

nezistené MsÚ odd. Evidencie obyvateľstva 

Existujúca evidencia nezodpovedá reálnemu 
stavu obyvateľov rómskej národnosti 

a z uvedeného dôvodu nebola zahrnutá do 
vyhodnocovania. 

Počet cudzincov s povolením k dlhodobému 
pobytu v oblasti k (31.12.2011) 

nezistené 
Úrad cudzineckej a hraničnej polície SR, mestá, 

mestské časti 

Ku dňu spracovania predmetného súboru 
štatistických dát neboli uvedené údaje 

poskytnuté. 

Počet bytových domov v oblasti postavených 
pred rokom 2001 v oprávnenom území 

112 MsÚ Senec, odd. Územného plánu 
 

Celkový počet bytových domov oblasti 
postavených v rokoch 1991 až 2001 v 
oprávnenom území 

3 MsÚ  Senec, odd. Územného plánu 
 

Celkový prírastok obyvateľstva v meste na 1000 
obyvateľov - priemer za posledných 5 r. na 
oprávnenom území 

nezistené MsÚ Senec, odd. Evidencie obyvateľstva 
Z dostupnej evidencie na úrovni mesta nebolo 

možné uvedený ukazovateľ vypočítať. 
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I.2 Príloha č. 2 Súbor štatistických ukazovateľov – skúmané údaje a zdroje dát-ďalšie zóny 

Názov ukazovateľa Zdroj Poznámka 
Zóna Sever Zóna Východ Zóna Centrum 

Celkový počet obyvateľov 
oblasti (31.12.2011) 

MsÚ Senec, odd. Evidencie 
obyvateľstva  

2018 1748 5449 

Počet ekonomicky 
aktívnych obyvateľov 
oblasti k (26.5.2001) 

SODB 2001 ŠÚSR 
 

906 740 2429 

Počet ekonomicky 
aktívnych obyvateľov s 
ukončeným základným 
vzdelaním k (26.5.2001) 

Výpočet AUREX a MsÚ Senec 

Pri výpočte sa zohľadnili 
nasledovné údaje: EAO mesta zo 
základ. vzdelaním (zdroj: SODB 

ŠÚSR), EAO oblasti, celkový počet 
obyvateľov oblasti s ukončeným 
základným vzdelaním a celkový 

počet obyvateľov mesta zo 
základným vzdelaním. 

146 119 301 

 


