Informačná databáza okresu Senica (LAU1) – pre rok 2009
Okres Senica sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska. Zaberá severozápadnú časť
Trnavského kraja. Územie tvorí Záhorská nížina, ktorá prechádza do Chvojnickej a Myjavskej
pahorkatiny. Na západe hraničí s Rakúskom a v katastrálnom území obce Kúty s Českou
republikou. Hraničné priechody sú: Kúty – Lanžhot (Česká republika), Moravaský Svätý Ján
– Hohenau (Rakúsko).
Archeologické nálezy z Čáčova, Prietrže, Sobotišťa a Hlbokého podávajú obraz o vývoji
osídľovania tohto územia už v praveku. Kamenné nástroje z mladšieho paleolitu potvrdzujú
výskyt Homosapiensa na tomto území približne 32 tisíc rokov pred n. l. K intenzívnejšiemu
osídlovaniu došlo v mladej dobe bronzovej, čo dokazujú náleziská hrobov v Smrdákoch
a v Čáčove.
Po rozpade Veľkej Moravy viedli českí a uhorskí vládcovia spory o krajinu, ktorou viedla
významná Česká cesta.
Okres Senica leži na na severozápade Trnavského kraja a susedí s okresmi Skalica, Myjava,
Trnava a Malacky. Rozloha územia je 761 km² a priemernou hustotou obyvateľstva 81,38
obyvateľov/ km².
Základné informácie o okresnom meste Senica
Samosprávny kraj: Trnavský
Okres: Senica
Počet obyvateľov: 61 931
Rozloha: 761 km²
EČV: SE
Telefónna predvoľba: 034
Erb mesta Senica:

Mapa okresu Senica:
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Územie okresu Senica
a) Hustota obyvateľstva: 89,6 obyvateľov na km²
(zdroj: ŠÚ, databáza RegDat, Hustota obyvateľov k 31.12.2005 je vypočítaná na rozlohu k 31.12.2003 v m²)

b) Rozloha: 683,60 km²
(zdroj: ŠÚ, databáza RegDat, ku roku: 2008)

c) Výmera územia:
Celková výmera územia: 683 599 241
Poľnohospodárska pôda spolu: 395 787 526
Orná pôda: 326 393 986
Chmeľnica: 0
Vinica: 1 458 990
Záhrada: 9 393 912
Ovocný sad: 4 323 883
Trvalý trávny porast: 54 216 755
Nepoľnohospodárska pôda spolu: 287 811 715
Lesný pozemok: 215 946 257
Vodná plocha: 12 870 933
Zastavaná plocha a nádvorie: 36 658 471
Ostatná plocha: 22 336 354
(zdroj: ŠÚ, databáza RegDat, ku roku: 2008, jednotka: m²)

Obyvateľstvo okresu Senica

a) počet obcí: 29, počet miest: 2
(zdroj ŠÚ, databáza RegDat, ku roku: 2008)

b) počet obyvateľov: 61 265
(zdroj ŠÚ, databáza RegDat, stav ku koncu obdobia: 31.12.2008)

c) počet obyvateľov v meste okresu: 25 840
(zdroj ŠÚ, databáza RegDat, stav ku roku: 2008)

d) počet obyvateľov v obciach: 35 425
(zdroj ŠÚ, databáza RegDat, stav ku koncu obdobia: 31.12.2008)

Územie okresu Senica tvoria nasledovné obce a mestá:
Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Cerová, Častkov, Čáry, Dojč,
Hlboké, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Koválov, Kuklov, Kúty, Lakšarská Nová Ves,
Moravský Svätý Ján, Osuské, Plavecký Peter, Podbranč, Prietrž, Prievaly, Rohov,
Rovensko, Rybky, Sekule, Smolinské, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence, Štefanov
a mestá Senica a Šaštín – Stráže.
Sociálne štatistiky
a) ekonomicky aktívne obyvateľstvo, sledované za okres – spolu: 32 051
(zdroj ŠÚ, databáza RegDat, stav ku roku 2008)

b) ekonomicky neaktívne obyvateľstvo, sledované za kraj – spolu (v tis):
-

ekonomicky neaktívne obyvateľstvo od 15 rokov – osoby na rodičovskej dovolenke:

-

ekonomicky neaktívne obyvateľstvo od 15 rokov – študenti (VZPS): 53,1

-

ekonomicky neaktívne obyvateľstvo od 15 rokov spolu (VZPS): 177,9

-

ekonomicky neaktívne obyvateľstvo od 15 rokov – dôchodcovia (starobní, invalidní):
106,3

(zdroj ŠÚ, databáza RegDat- Bilancia ekonomickej aktivity obyvateľstva podľa územia, stav ku roku 2008)

c) miera zamestnanosti 15 -64 VZPS- sledované za kraj – spolu: 68%
(zdroj ŠÚ, databáza RegDat- Bilancia ekonomickej aktivity obyvateľstva podľa územia, stav k roku 2008)

d) miera evidovanej nezamestnanosti VZPS – sledované za kraj – spolu: 6,2%

(zdroj ŠÚ, databáza, databáza RegDat- Bilancia ekonomickej aktivity obyvateľstva podľa územia, stav ku
roku 2008)

e) počet uchádzačov o zamestnanie – absolventi – spolu – sledované za okres: 181
(zdroj ŠÚ, databáza RegDat- stav k roku 2008)

Investičné možnosti v okrese

V hospodárskom rozvoji okresu

môže v budúcnosti zohrať kľúčovú úlohu rozvoj

priemyselných parkov. Priemyselné parky podporujú ekonomický rozvoj, prispievajú k tomu,
aby sa mikroekonomická adaptácia podnikateľskej sféry mohla uskutočniť na regionálnej i
miestnej úrovni. Možno očakávať, že tie lokality, kde sa vytvorí a bude fungovať priemyselný
park, zaznamenajú hospodársky a sociálny pokrok. Základom rozvoja budú firmy situované v
priemyselných parkoch, ktoré vytvoria voľné pracovné miesta pre pracovníkov z regiónu.
Očakáva sa, že pomôžu redukovať mieru nezamestnanosti v kraji a budú centrami inovačných
stimulov a iniciátormi vedecko-technických zmien.
Pojem „priemyselný park“ označuje územie, ktoré je dobre koncepčne založené a funguje ako
jeden celok, pričom podniky využívajú spoločné služby, poskytované predovšetkým firmou
spravujúcou park na trhovom princípe.
Z hľadiska odvetví ekonomických činností bol najväčší podiel podnikov v oblasti
obchodu, pohostinstva, ubytovania a cestovných kancelárií (35,3%), v priemyselnej výrobe
(18,8%), nehnuteľnostiach a iných obchodných službách (17,3%) a v stavebníctve (9,7%).
Doprava a komunikácie
Celková dĺžka železničných tratí:
Celková dĺžka cestných komunikácií:
Cesty I. Triedy:
Cesty II. Triedy:
Cesty III. Triedy:
Dĺžka diaľnic:

64 km
333 km
52 km
114 km
154 km
13 km

Všeobecné dopravné charakteristiky
Ukazovateľ
Celková dĺžka železničných
tratí na území kraja
Celková dĺžka cestných

SR

17 736,1

TTSK

Senica

316,452

64

1 944,909

333

komunikácií na území kraja
V tom: I. triedy
II. triedy
III. triedy
Dĺžka diaľnic v km
Letiská
Prístavy

3 220,4
3 827, 9
10 391,4
296,4
-

281,700
546,607
1 053,913
62,689
1
1

52
114
154
13
-

Kultúra – Historické a kultúrne pamiatky
Šaštín – Stráže
Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, ktorú postlaiv rád paulínov v barokovom slohu pod
vedením viedenského staviteľa Jána Damianiho. V roku 1764 chrám slávnostne vysvätili.
Podbranč
Symbolom bohatej histórie senického kresu je zrúcanina kamenného hradu Branč nad osadou
Podzámok. Stredoveký Branč patril do siete pohraničných hradov, ktoré zabezpečovali
ochranu obchodných ciest. Pravdepodobne ho postavili Abovci v rokoch 1251 – 61.
Cerová
Hrad Korlátko- postavili ho v polovici 13. storočia za účelom ochrany západných hraníc
Uhorska. Spolu s hradom Branč bol vlastníctvom rodu Abovcov.
Prievaly
Hrad Ostrý Kameň- pravdepodobne bol postavený na konci 12. storočia za účelom obrany
územia na Českej ceste.
Sobotište
Renesančno- barokový kaštieľ v Sobotišti dal postaviť Ľudovít Ňári na žiadosť svojej
manželky Žofie v roku 1636. V súčasnoti sídli v zrekonštruovanom kaštieli múzeum
s expozíciou Samuela Jurkoviča a dejín Gazdovského spolku. Habánsky dvor zo 17. storočia
v Sobotišti je kultúrnym dedičstvom po habánoch, ktorí sem prišli roku 1547. Súčasťou
habánskeho dvora je mlyn a kľučiareň, ktorá slúžila na školské účely až do roku 1964
Senický okres je známy predovšetkým rekreačnými oblasťami, akými sú Kunovská
priehrada pri Senici, rekreačná chatárska oblasť Gazárka (Šaštín-Stráže) a Tomky pri
Borskom sv. Jure. Mnohí návštevníci vyhľadávajú Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
špecializujúce sa na liečbu kožných a reumatických ochorení, ako i poúrazových stavov.

