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1 Popis území MAS Ploština a MAS Vršatec 

MAS Ploština 

Místní akční skupina Ploština oficiálně vznikla v roce 2005 jako občanské sdružení a v současné době působí 

jako zapsaný spolek. Celkem jej tvoří 50 členů, z toho 18 z veřejného sektoru, 32 ze soukromého sektoru 

(18 neziskový sektor, 14 podnikatelé a živnostníci). Území MAS Ploština má rozlohu cca 237 km
2
, žije zde více 

než 22 tisíc obyvatel. 

Nyní se MAS rozkládá na území 15 obcí a 2 měst: města Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky a obce Drnovice, 

Haluzice, Jestřabí, Křekov, Loučka, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Poteč, Štítná nad Vláří-Popov, Tichov, 

Újezd, Vlachova Lhota, Vlachovice a Vysoké Pole.  

Sousedí s MAS Vizovicko a Slušovicko, MAS Hornolidečsko, Luhačovské Zálesí o.p.s. a na východě s MAS Vršatec 

(Slovenská republika).  

Základní údaje 

 

Počet obcí/měst:    17 

Počet obyvatel:    22 212 

Rozloha:     237 km
2 

 

Kontaktní údaje 

 

Adresa:     Místní akční skupina Ploština, z. s. 

     Vysoké Pole 118 

     763 25 Újezd 

IČO:     27000354 

DIČ:     CZ27000354 

Tel.:     +420 724 704 366 

www:     www.mas.plostina.cz 

 

 

Předseda MAS:    Josef Zicha 

Místopředseda MAS:   Ing. Zbyněk Machů 

Manažer:    Ing. Petr Machů 

Manažer pro realizaci SCLLD:  Lenka Častulíková 

http://www.mas.plostina.cz/
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Obrázek 1 Sídlo MAS Ploština 

 

MAS Vršatec 

Místní akční skupina Vršatec je občanské sdružení, ve kterém jsou členy subjekty z veřejného, soukromého a 

občansko-právního sektoru. 

MAS se nachází v Trenčínském kraji v okrese Ilava a Trenčín na území 21 obcí a měst. Z okresu Ilava spadají do 

MAS tyto obce (13 obcí + 1město): Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, město Ilava, 

Kameničany, Krivoklát, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnice, Tuchyňa, Vršatské Podhradie. 

Z okresu Trenčín jsou v MAS tyto obce (6 obcí + 1 město): Dolná Súča, Horná Súča, Horné Srnie, Hrabovka, 

město Nemšová, Skalka nad Váhom a Zámarovce. 

Jako každá MAS se snaží pomáhat nejen svým členům, ale i ostatním samotným občanům území a 

návštěvníkům, kterým se snaží nabídnout mnoho zajímavých aktivit. 

 

Základní údaje 

 

Počet obcí/měst:    21 

Počet obyvatel:    34 028 

Rozloha:     316, 13 km
2 

 

Kontaktní údaje 

Adresa:     Miestna akčná skupina Vršatec 

     Ľuborčianska 724/27 

     914 41 Nemšová 

IČO:     42025303 

DIČ:     2022476445 

Tel.:     +421 (0) 32 64 01 061 
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www:     www.masvrsatec.sk 

 

Předseda:    Eva Hejduková 

Místopředseda:    Pavol Chmelina 

Manažer:    Petra Šupáková 

Účetní:     Ing. Martina Kenderová 

 

 

Obrázek 2 Sídlo MAS Vršatec  

http://www.masvrsatec.sk/
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2 Popis jednotlivých obcí  

MAS Ploština 
Brumov-Bylnice  

Brumov-Bylnice je městem, které hraničí se Slovenskou republikou. Je tvořeno čtyřmi místními 

částmi, kterými jsou Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán a Sidonie. Leží v nadmořské výšce 330 m n. m, 

ve vzdálenosti 5 km jižně od Valašských Klobouk.  

První důkazy o osídlení pocházejí již ze starší doby kamenné. V roce 2012 zde žilo 5 733 obyvatel. Ve městě  

se zachovalo několik pamětihodností, mezi nejvýznamnější patří zřícenina královského hradu ze 13. století, 

kostel sv. Václava ze 14. století, pivovar, kaple sv. Anny z 19. století, kulturní památka židovský hřbitov, radnice 

a dělnická kolonie sklářů v Sidonii. 

Drnovice 

Obec leží v přírodním parku Vizovické vrchy. Je položena v nadmořské výšce 460 m n. m. První 

doložená písemná zmínka o obci je v zakládací listině cisterciáckého kláštera ve Vizovicích z roku 

1261. K roku 2012 zde žilo 428 obyvatel. V katastru obce je Národní kulturní památník odboje 

Ploština, který zde byl zbudován k uchování vzpomínky na lidskou tragédii, která se na konci II. sv. války  

na těchto místech odehrála.  

Haluzice 

Haluzice se nachází západním směrem od města Valašské Klobouky. První zmínka o obci je z roku 

1261 a byly součástí vizovického panství.  V roce 2012 zde bydlelo 88 obyvatel. Mezi 

pamětihodnost v obci patří zvonice, která je umístěna ve středu obce. U severního okraje obce byl 

vybudován malý rybníček.  

Jestřabí 

Obec Jestřabí se nachází v severní části CHKO Bílé Karpaty a zároveň náleží do etnografické oblasti 

Valašska.  Jestřabí je poprvé, uváděno v historických písemných pramenech roku 1503. V roce 2012 

bylo v Jestřabí evidovaných 309 obyvatel. Mezi pamětihodnosti v obci patří Kaple Panny Marie 

Svatohostýnské a Kamenný kříž. 

Křekov 

Křekov leží jihovýchodně asi 3,5 km do města Valašské Klobouky v široké kotlině s malebným 

okolím. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1371. V roce 2012 zde žilo 178 obyvatel. Dva 

kilometry od obce, na vršku Hložec, je kaple Panny Marie postavená v roce 1953 na místě staré 

barokní kaple.  

Loučka 

Obec se nachází na jižním úpatí Rysovského hřbetu, jež je součástí masivu Vizovické vrchoviny. 

Nejvyšší nadmořská výška je na vrchu Doubravě a to 676 m n.m., kde stojí rozhledna Doubrava. 

První písemná zpráva o Loučce je v zakládající listině vizovického cisterciáckého kláštera z roku 

1261. K roku 2012 zde bylo evidováno 473 obyvatel. Mezi pamětihodnosti v Loučce patří dřevěná 

zvonice či pomník padlým letcům za II. sv. války. 
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Návojná 

Obec Návojná, ležící 9 km jihovýchodně od Valašských Klobouk, je vstupní branou do oblasti zvané 

Závrší. Poprvé se obec připomíná v roce 1503 jako součást panského statku 

při nedalekém hradě Brumově.  Počet obyvatel k roku 2012 byl 720.  Mezi památky v katastru obce 

patří kříž na návsi a několik zachovalých dřevěnic. Tyto stavby dokonale připomínají architektonický 

ráz původní osady a jsou stálou součástí i odkazem našich tradic. 

Nedašov 

Obec je situována v jihovýchodní části Zlínského kraje. Částí katastrálního území obce prochází 

hraniční čára se Slovenskou republikou. Nejstarší historickou zmínku o obci nalezneme  

v Historickém místopisu Moravy a Slezska. Praví, že "Nedašov se poprvé připomíná r. 1422 a náležel 

k panství hradu Brumova". V roce 2012 zde žilo 1384 obyvatel. V katastru obce je přírodní památka 

Kaňoury. Působí zde také národopisný soubor Závršan. 

Nedašova Lhota 

Obec Nedašova Lhota je pohraniční obcí se Slovenskou republikou a nachází se v oblasti zvané 

Závrší. Název obce je odvozen od blízkého Nedašova, vznikl patrně rovněž v období kolonizace. 

Písemně je poprvé připomínán v roce 1503 jako součást brumovského panství Podmanických 

z Podmanína. V roce 2012 bylo v obci Nedašova Lhota evidováno 721 obyvatel. 

Poteč 

Obec Poteč se nachází ve Zlínském kraji na moravsko-slovenském pomezí v malebné krajině Bílých 

Karpat. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1341. K roku 2012 zde žilo 791 obyvatel. V obci 

nalezneme kapličkou Dělanovec, která je zasvěcena Panně Marii.  

Štítná nad Vláří-Popov 

Obec se rozkládá v údolí Bílých Karpat v nadmořské výšce kolem 330 m n. m. Vznikla spojením dvou 

vesnic, patří k ní i osada Valentov a pasekářské usedlosti. Velká část jejího katastru tvoří hranici  

se Slovenskou republikou. První písemná zmínka o Štítné nad Vláří a Popově se objevuje roku 1374, 

ale osada Štítná vznikla již daleko dříve. K roku 2012 se ve Štítné nad Vláří-Popov sčítá celkem 2 257 

obyvatel. V obci je k vidění několik pamětihodností, mezi které patří kostel sv. Josefa či socha sv. Jana 

Nepomuckého. 

Tichov 

Obec Tichov je malou vesnicí, která leží 5 km severozápadně od Valašských Klobouk. Rozkládá se v 

údolí kolem Tichovského potoka na jižním okraji Vizovických vrchů  

v nadmořské výšce 430-495 m n. m. První zmínka o Tichovu je v archivech doložena již v 

roce 1609 formou zápisu o zdejším fojtství. V roce 2012 zde bydlelo 335 obyvatel. Tichov se chlubí 

rozsáhlým nalezištěm žárového pohřebiště kultury popelnicových polí.  

Újezd 

Obec Újezd je obcí ležící nad údolím potoka Svíborky, na jižním okraji Vizovické vrchoviny, 

vzdálenou asi 7,5 km jihovýchodně od Vizovic v nadmořské výšce kolem 450 m n. m.  Újezd se 

poprvé připomíná v zakládací listině vizovického kláštera z roku 1261. V roce 2012 bylo evidováno 

celkem 1200 obyvatel. Kulturními památkami v Újezdě jsou kostel sv. Mikuláše, pomník na 

památku obětem II. sv. války a hradisko.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1sk%C3%A9_Klobouky
http://cs.wikipedia.org/wiki/1503
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad
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Valašské Klobouky 

Město leží v údolí říčky Klobučky na pomezí Bílých Karpat a Vizovických vrchů v severním cípu 

CHKO Bílé Karpaty, která byla v roce 1996 zařazena na seznam biosférických rezervací UNESCO. 

Poprvé jsou Klobouky (přívlastek „Valašské“ nese město od osmdesátých let  

19. století) připomínány v roce 1341, kdy se dokládá založení vsi Klobúk. Valašské Klobouky měli 

v roce 2012 celkem 5041 obyvatel.  Historickými památkami jsou Červený dům, nejstarší dochovaný pranýř v 

České republice, stará radnice, několik roubených domů, kostel Povýšení sv. Kříže, Bratmannova vila.  

Vlachova Lhota 

Obec leží na jižním úpatí Vizovických vrchů v nadmořské výšce 460 m n. m., zhruba 5 km od 

Valašských Klobouk. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1412. Do roku 1993 byla obec 

Vlachova Lhota integrována k městu Valašské Klobouky. V roce 2012 bylo v obci evidováno 242 

obyvatel. Vlachova Lhota se pyšní historickým muzeem požární ochrany. 

Vlachovice 

Obec se nachází v podhorské krajině v nejsevernější části CHKO Bílé Karpaty, 6 km západně od města Valašské 

Klobouky. Poprvé se připomínají k roku 1261 v zakládací listině kláštera cisterciáků ve Vizovicích. 

Vrbětice (místní část Vlachovic) se poprvé připomínají k roku 1318. K roku 2012 žilo ve Vlachovicích 

celkem 1482 obyvatel. Historickými památkami jsou pohřebiště lidu popelnicových polí, vodní tvrzí 

Kaštýl, kostel sv. Michaela Archanděla a socha sv. Floriana.  

Vysoké Pole 

Vysoké Pole leží ve výšce 423 m n. m, asi 7 km severozápadně od Valašských Klobouk, Poprvé se 

ves připomíná roku 1261 na panství vizovického cisterciáckého kláštera, v jehož državě byla 

dlouho. V roce 2012 se v obci evidovalo celkem 830 obyvatel. Dominantou obce je hora Klášťov, 

která je nejvyšším vrcholem Vizovické vrchoviny.  Za obcí je kaple Panny Marie Vysocké a Malá 

vodní kaple. 

MAS Vršatec 

Bohunice  

První písemná zmínka je z roku 1229. Bohunice však mají ještě starší historii. Podle některých údajů 

zde obyvatelé žili již v pravěku a to díky výhodné poloze této obce. Nachází se v úrodné Ilavské 

kotlině  na Středním Pováží v podhůří Bílých Karpat. V současné době má kolem 750 obyvatel. 

V obci se nachází vodní mlýn, neolytický zámeček a kaple. 

Bolešov 

Na středním Pováží v Ilavské kotlině leží obec Bolešov, které také částečně zasahuje do CHKO Bílé 

Karpaty. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1331. V roce 2012 měla tato obec 1541 obyvatel. 

Nejstarší památkou je zámeček ze 17. století. Dále se zde nachází kaple svatého Jana Nepomuckého 

a kostel sv. Ondřeje apoštola. 

Borčice 

Borčice leží uprostřed ikavského Podolí na soutoku řek Váh a Vlára v nadmořské výšce 320 m. První 

písemná zmínka je z benediktinského opatství ve sklace z roku 1224. Mezi památky v obci patří 

klasicistní zámeček s přilehlým parkem, dvě kaple (v jedné je oltář, který je zapsán jako kulturní 
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památka) a barokní socha svatého Jana Nepomuckého, které je také kulturní památkou. 

Červený Kameň 

Obec leží 10 km jihozápadně od Púchova. Její území se nachýzí v CHKO Bílé Karpaty v nadmořské výšce 

360 m n.m. V roce 2012 zde žilo 709 obyvatel. První písemná zmínka pochází z roku 1354, kdy obec 

patřila k Vršateckému panství. Na katastru obce je naleziště radiolaritu, který byl využíván  

již v pravěku.Mezi zajímavosti patří kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a kaple  

sv. Augustina. Obě stavby pochází z 18. století.  

Dolná Súča 

Dolná Súča se rozléhá v Trenčínské kotlině na podůří Bílých Karpat. Obec se pyšní vápencovým 

bradlem Krasín s nadmořskou výškou 516 m n.m., které je zapsáno do seznamu Natura 2000. K obci 

náleží také dvě osady  Repákovci a Polníky. Město mělo v roce 2012 takřka 3 000 obyvatel. První 

písemná zmínka o městě je z roku 1208. Mezi významnné stavby města patří kostel sv. Alžběty 

uherské a kaple Panny Marie Lurské.  

Dulov 

První písemná zmínka o obci je z roku 1259. Dulov vznikl spojením dvou obcí a to obce Dulov a Nová 

Ves v minulém stolení. V roce 2012 zde žilo 928 obyvatel. Zajímavostmi v obci jsou dvě zvonice  

a kostel Sedmibolestné Panny Marie, který byl dokončen v roce 2000. Nachází se na pravém břehu 

řeky Váh v blízkosti pohoří Bílé Karpaty. Nejvyšší bod Dulova je 429 m n.m. 

Horná Súča 

Horná Súča leží v pohoří Bílé Karpaty a celá obec patří do CHKO Bílé Karpaty s dvěma přírodními 

rezervacemi. Nachází se 16 kilometrů od Trenčína. Nejvyšším bodem je vrch Javorník s nadmořskou 

výškou 783 m n.m. Žije zde 3415 obyvatel. K Horné Súči patří osada Krásný Dub, kde za II. sv. války 

nacisté vypálili sedm domů. Nyní zde stojí památník. První písemná zmínka je z roku 1208. V Horné 

Súči se nachází kostel sv. Jana Nepomuckého, kaple Sedmibolestné Panny Marie, památník padlých  

v I. sv. válce, kaple na Vlčím Vrchu, kaple sv. Michala a Vrch Krasín. Dále tři mlýny, pivovar a pálenice. 

Horné Srnie 

Nachází se ve Středním Pováží, nedaleko českých hranic. V minulosti byla součástí obce také osada 

Sidonie, která je dnes v České republice. První písemná zmínka je z roku 1439. V roce 2012 zde žilo 

něco málo přes 2800 obyvatel. V obci se nachází římskokatolický kostel sv. Jana Nepomuckého. 

Obec Horné Srnie je známá především díky své cementárně. 

Hrabovka 

Obec se nachází nedaleko města Trenčín (necelých 5 kilometrů). První písemná zmínka je z roku 

1423. Leží v nadmořské výšce 315 m n.m. V současné době zde žije 429 občanů. V katastru 

Hrabovky se nachází chráněný přírodní útvar Súčanka a dva minerální prameny. Obec nabízí pro své 

občany zejména sportovní vyžití. 

Ilava 

Ilava je okresním městem. První písemná zmínka je z roků 1229. V roce 2012 zde žilo 5 470 

obyvatel. Město leží na řece Váh. Ve městě se nachází mnoho kulturních a sportovních.  Zvláště 

dům kultury je zajímavý tím, že ho občané Ilavy postavili svépomocí pouze ze sbírek. Mezi 

nejznámější stavby patří Ilavský hrad z 11. – 12. století, Klobušický zámeček, budova bývalé 
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katolické fary, pivovar, mauzoleum, Ilavská zvonice, kostel Všech svatých. Dominantou města je vězeňský 

komplex. 

Kameničany 

Kameničany patří k nejstarším obcím na Pováží. První písemná zmínka pochází z roku 1193. Leží 

v Ilavské kotlině mezi obcemi Slavnica a Bolešov. Ze západu je ohraničená pohořím Bílé Karpaty. 

Kameničany jsou menší vesnicí s 534 obyvateli. Z památek v obci můžeme zmínit kapli sv. Cyrila  

a Metoděje se zvonicí, která byla postavena v 60 letech 20. století.  

Krivoklát 

Krivoklát leží v severní části Bílých Karpat v Krivoklátskej dolině. Obec byla osídlena již v mladší době 

bronzové, ale i z období púchovské kultury z 2. století př.n.l., avšak první písemná zmínka pochází 

 až z roku 1439. V roce 2012 zde žilo 253 obyvatel. 

Mikušovce 

Mikušovce se rozkládají v severní části Bílých Karpat uprostřed doliny Červeného Kameňa. Žije zde 

něco málo přes 1 000 obyvatel. V obci se nachází soutěska Skalice, která je přírodní památkou. První 

písemná zmínka je zroku 1259. Obec má však starší historii. Našlo se zde hradisko lužické  

a púchovské kultůry, tři pohřebiště z mladší doby bronzové a halštatské doby. Mezi zajímavosti obce 

patří kostel sv. Gorazda a kaple. 

Nemšová 

Město Nemšová leží v úpatí Bílých Karpat u soutoku řek Váh a Vlára, cca 14 kilometrů od Trenčína. 

První písemná zmínka je z roku 1242. Nyní zde žije okolo 6 300 obyvatel. Nemšová se skládá z částí 

Nemšová, Ľuborča, Kľúčové, Trenčianska Závada a Nová Nemšová Mezi kulturní zajímavosti patří 

kostel sv. Michaela Archanděla z 18 století, kaple Panny Marie Fatimské, dřevěná zvonice a myslivecký 

zámeček. 

Pruské 

Obec se nachází v oblasti Bílých Karpat na pravém břehu Váhu asi 4 kilometry od města Ilava. První 

písemná zmínka je z roku 1224. Žije zde 2 200 obyvatel. Pruské je úzce spjato s františkánským 

knězem Hugolínem Martinem Gavlovičem, který zde působil a je zde pohřben. Je zapsán v seznamu 

UNESCO. Mezi památky v obci patří kostel sv. Petra a Pavla z 18. století a kaple sv. Jiřího ze 17. století.  

V Pruském najdeme i rozsáhlý anglický park s renesančním zámečkem (nyní je zámeček využívá jako střední 

škola). Dále se zde nachází budova bývalého františkánského kláštera. Jako chráněné kulturní památky patří tři 

unikátní tisy obecného, jejichž stáří se odhaduje na 700 let. 

Sedmerovec 

Obec leží uprostřed Ilavského údolí na úpatí Bílých Karpat v nadmořské výšce 244 m n.m.  V obci žije 

423 obyvatel. K obci patří část Pominovec, kde se nachází romáský kostel sv. Jana Křtitele  

z 12. století. První písemná zmínka o Sedmerovci je z roku 1229. Na území dnešního Sedmerovce 

bylo popelnicové pohřebiště lužické kultury z mladší doby bronzové. Nachází se zde kulturní dům, dům smutku, 

kostel a sportovní areál. 

Skalka nad Váhom 

První písemná zmínka pochází z roku 1208. Žije zde 1 174 obyvatel. Obec se nachází v jihozápadní 

části Ilavské kotliny a 5 kilometrů severovýchodně od města Trenčín. V obci se nachází horský masiv 

Skalka, který je součástí břidlicového pásma Bilých Karpat. V katastru obce se nachází popelnicové 

pohřebiště z lužické kultury. Z 9. století se ve Skalce nachází hradisko a pohřebiště. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDubor%C4%8Da_(Nem%C5%A1ov%C3%A1)
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Nejvýznamnějším pozůstatkem je však klášter na Skalke, který je kulturně-historickou památkou a je symbolem 

náboženského života Slováků. 

Slavnica 

Ve Slavnici žije 838 obyvatel. Leží v nadmořské výšce 236 m n.m a na pravém břehu Váhu v Ilavské 

kotlině, cca 8 kilometrů od Ilavy. Součástí obce jsou místní části Pohronie a Tlstá Hora.První písemná 

zmínka je z roku 1379.Významnou památkou je jednolodní románský kostel v Pomínovci z 11. století 

(jde o unikátní stavbu, protože se na celém Slovensku nachází pouze 3 takové stavby) a barokní kaple z  18. 

století. V obci nalezneme také dvě chráněné lípy malolisté. 

Tuchyňa 

Tuchyně má 771 obyvatel. Leží v Bílých Karpatech, na severozápadě vyčnívají hřebeny vápencových 

skal Vršatce. První písemná zmínka je z roku 1243, avšak historie obce je mnohem starší. Bylo zde 

sídlo lužické kultury z doby halštatské, púchovské sídlo ze přelomu letopočtu. Mezi zajímavosti obce 

patří obecní zvonice ze začátku 20. století, rodný dům ThDr. Eduarda Alojza Filu a kaple na Chrasti 

z roku 1775. 

Vršatské Podhradie 

Nachází se na severovýchodně od Ilavy, mezi obcemi Krivoklát a Červený Kameň. Leží v Bílých 

Karpatech na úpatí Vršatských bradla. Obec má 238 obyvatel. První písemná zmínka je z roku 1439. 

Na území Vršatského Podhradia jsou však nálezy sídla a popelnicového pohřebiště lužické kultury 

z mladší doby bronzové. Největší dominantou obce je Vršatecký hrad z poloviny 13. století. 

Významná jsou také Vršatské bradla, které jsou národní přírodní rezervací. 

Zamarovce 

Obec se nachází ve středním Pováží. První písemná zmínka je z roku 1208. Obec má 894 obyvatel.  

V Zamarovci se nachází klasicistický zámeček, zřícenina, hrobka rodiny Zamarovských, kaple  

na Dolním konci či pomník padlých místních občanů v I. sv. války. 
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3 Základní demografické údaje 

Počet obyvatel 

MAS Ploština 

MAS Ploština měla v roce 2012 celkem 22 212 obyvatel. Nejvíce obyvatel se nachází v městě Brumov-

Bylnice, Valašské Klobouky, Štítná nad Vláří-Popov a Nedašov. Nejméně obyvatel žije v obcích 

Haluzice, Křekov, Vlachova Lhota a Jestřabí. 

V tabulce jsou uvedeny takové celkové populační přírůstky/úbytky v jednotlivých obcích. Nejvíce lidí 

ubylo v obcích Drnovice (-3,3 %), městě Brumov-Bylnice (-2,9 %), Nedašově Lhotě (-2,1 %) a Štítné 

nad Vláří-Popov (-2,1 %). Na druhou stranu nejvíce přibylo obyvatel v obci Haluzice (13,7 %), Křekov 

(10,3 %), Vlachova Lhota (3,9 %) a Jetřebí (3,4 %).  

Přírůstek obyvatel je v MAS Ploština většinou v malých vesnicích. Což je celkem paradoxní, protože 

trendem posledních let je právě odliv lidí do větších měst. U malých obcí však i malý přírůstek 

obyvatel vyvolá větší procentuální přírůstek (jak tomu je u obce Haluzice a Křekov). 

Tabulka 1 Počet obyvatel a populační přírůstek/úbytek MAS Ploština 

Obec 

Počet obyvatel Populační přírůstek/úbytek 

Celkem 

2008 2009 2010 2011 2012 09/08 10/09 11/10 12/10 

Tichov 337 335 332 337 335 -0,6 -0,9 1,5 -0,6 -0,6 

Brumov-Bylnice 5 905 5 863 5 828 5 781 5 733 -0,7 -0,6 -0,8 -0,8 -2,9 

Drnovice 443 446 450 430 428 0,7 0,9 -4,4 -0,5 -3,3 

Haluzice 77 80 86 86 88 3,9 7,5 0,0 2,3 13,7 

Jestřabí 299 298 300 300 309 -0,3 0,7 0,0 3,0 3,4 

Křekov 161 166 165 176 178 3,1 -0,6 6,7 1,1 10,3 

Loučka 474 471 475 466 473 -0,6 0,8 -1,9 1,5 -0,2 

Návojná 710 717 740 725 720 1,0 3,2 -2,0 -0,7 1,5 

Nedašov 1 407 1 401 1 399 1 391 1 384 -0,4 -0,1 -0,6 -0,5 -1,6 

Nedašova Lhota 737 745 718 721 721 1,1 -3,0 0,4 0,0 -2,1 

Poteč 781 765 772 782 791 -2,0 0,9 1,3 1,2 1,4 

Štítná nad Vláří-
Popov 

2 303 2 303 2 270 2 284 2 257 0,0 -1,4 0,60 -1,2 -2,0 

Újezd 1 214 1 213 1 209 1 201 1 200 -0,1 -0,3 -0,70 -0,1 -1,2 

Valašské Klobouky 5 139 5 141 5 088 5 042 5 041 0,0 -1,0 -0,90 0,0 -1,9 

Vlachova Lhota 233 232 230 239 242 -0,4 -0,9 3,90 1,3 3,9 

Vlachovice 1 512 1 492 1 502 1 487 1 482 -1,3 0,7 -1,00 -0,3 -1,9 

Vysoké Pole 809 805 819 824 830 -0,5 1,7 0,60 0,7 2,5 

Celkem MAS 
Ploština 

22 541 22 473 22 383 22 272 22 212 
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MAS Vršatec 

V MAS Vršatec žilo v roce 2012 celkem 34 161. Nejvíce obyvatel žije v městě Nemšová, Ilava, Horná 

Súča a Dolná Súča. Ilava je také okresním městem. Nejmenšími obcemi jsou Vršatcké Podhradie, 

Krivoklát, Hrabovka a Sedmerovec. 

Populační přírůstek od roku 2008 – 2012 je nejvíce zřetelný v obci Borčice (22,5 %), Kameničany (14,9 

%), Zamarovce (7,0 %) a Slavnica (4,1 %). Naproti tomu populační úbytek můžeme vidět 

v obcích/městech Krivoklát (-7,5 %), Vršatcké Podhradie (-6,3 %), Červený Kameň (-5,1%) a Hrabovka 

(-4,8 %). V MAS Vršatec je úbytek obyvatel spíše v menších obcích.  

Tabulka 2 Počet obyvatel a populační přírůstek/úbytek v MAS Vršatec 

Obec 

Počet obyvatel Populační přírůstek/úbytek 

Celkem 

2008 2009 2010 2011 2012 09/08 10/09 11/10 12/11 

Bohunice 768 766 750 751 753 -0,2 -2,0 0,1 0,2 -1,9 

Bolešov 1 511 1 529 1 510 1 545 1 541 1,1 -1,2 2,3 -0,2 2,0 

Borčice 380 383 400 432 472 0,7 4,4 8,0 9,2 22,5 

Červený Kameň 747 733 744 711 709 -1,8 1,5 -4,4 -0,2 -5,1 

Dolná Súča 2 936 2 928 2 974 2 983 2 996 -0,2 1,5 0,3 0,4 2,0 

Dulov 923 916 928 933 928 -0,7 1,3 0,5 -0,5 0,6 

Horná Súča 3 435 3 312 3 425 3 415 3 420 -3,5 3,4 -0,2 0,1 -0,3 

Horné Srnie 2 881 2 866 2 854 2 849 2 804 -0,5 -0,4 -0,1 -1,5 -2,7 

Hrabovka 440 444 443 429 419 0,9 -0,2 -3,1 -2,3 -4,8 

Ilava 5 513 5 539 5 572 5 418 5 470 0,4 0,6 -2,7 0,9 -0,7 

Kameničany 462 470 481 522 534 1,7 2,3 8,5 2,3 14,9 

Krivoklát 273 266 262 255 253 -2,5 -1,5 -2,6 -0,7 -7,5 

Mikušovce 1 008 1 015 1 035 1 010 1 027 0,6 1,9 -2,4 1,6 1,9 

Nemšová 6 316 6 321 6 328 6 269 6 298 0,0 0,1 -0,9 0,4 -0,3 

Pruské 2 129 2 153 2 189 2 185 2 199 1,1 1,6 -0,1 0,6 3,3 

Sedmerovec 430 431 432 426 423 0,2 0,2 -1,3 -0,7 -1,6 

Skalka nad Váhom 1 127 1 148 1 148 1 152 1 174 1,8 0,0 0,3 1,9 4,1 

Slavnica 833 824 824 848 838 -1,0 0,0 2,9 -1,1 0,7 

Tuchyňa 794 782 781 780 771 -1,5 -0,1 -0,1 -1,1 -2,9 

Vršatské Podhradie 254 243 243 246 238 -4,3 0,0 1,2 -3,2 -6,3 

Zamarovce 834 832 854 869 894 -0,2 2,6 1,7 2,8 7,0 

Celkem MAS Vršatec 33 994 33 901 34 177 34 028 34 161 
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Vývoj počtu obyvatel 

MAS Ploština 

MAS Ploština měla v roce 2012 celkem 22 212 obyvatel. V tabulce můžeme vidět, že počet obyvatel 

v území pozvolna klesá (od roku 2008 do roku 2012 pokles o 329 obyvatel). 

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel MAS Ploština 

 

MAS Vršatec 

V MAS Vršatec žilo v roce 2012 celkem 34 161. Počet obyvatel se od roku 2008 do roku 2012 zvýšil 

celkem o 168 obyvatel, ale jak můžeme vidět, tento trend je s cyklickými výkyvy. 

Graf 2 Vývoj počtu obyvatel MAS Vršatec 
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Dělení obyvatel dle věku 

MAS Ploština 

Dle českého statistického úřadu dělíme v České republice obyvatele bez rozdílu pohlaví na: 

- Předproduktivní věk (0 – 14 let) 

- Produktivní věk (15 – 65 let) 

- Poproduktivní věk (>65 let) 

Největší skupinu tvoří produktivní věk celkem 15 360 z celkových 22 212 (což představuje takřka 70 % 

obyvatel MAS Ploština). Poproduktivní věk a Předproduktivní věk jsou v MAS Ploština takřka 

vyrovnané a je mezi nimi rozdíl 152 obyvatel. Cože je na fakt, že dnešní populace stárne velmi dobrý 

výsledek. 

Zjišťovali jsme také index stáří (poproduktivní věk/předproduktivní věk * 100): 

-  hodnota >100 - převaha staršího obyvatelstva 

- Hodnota < 100 - převaha mladších obyvatel 

- Hodnota = 100 – mladá a starší generace jsou vyrovnané 

V obcích MAS Ploština je index stáří celkem vyrovnaný. Velké výkyvy jsou v obcích, kde je domov 

důchodců či stacionář. Převaha starších lidí nad mladými je nejvýraznější v obcích Loučka (311,5)  

a Haluzice (237,5). Převaha mladých nad staršími je nejvíce vidět v obcích Tichov (69,2) a Nedašov 

(68,9). 

Tabulka 3 Dělení obyvatel dle věku 

Obec 
Předproduktivní  

věk 
Produktivní  

věk 
Poproduktivní  

věk 
Index stáří 

Tichov 65 225 45 69,2 

Poteč 146 535 110 75,3 

Brumov-Bylnice 811 4 028 894 110,2 

Drnovice 61 315 52 85,2 

Haluzice 8 61 19 237,5 

Jestřabí 45 215 49 108,9 

Loučka 52 259 162 311,5 

Návojná 115 482 123 107,0 

Nedašov 228 999 157 68,9 

Nedašova Lhota 128 501 92 71,9 

Štítná nad Vláří-Popov 338 1 529 390 115,4 

Újezd 174 851 175 100,6 

Valašské Klobouky 755 3 452 834 110,5 

Vlachovice 217 1 033 232 106,9 
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Vysoké Pole 133 603 94 70,7 

Křekov 35 115 28 80,0 

Vlachova Lhota 39 157 46 117,9 

Celkem MAS Ploština 3 350 15 360 3 502 
 

 

MAS Vršatec 

Obyvatelstvo dělíme do tří věkových kategorií: 

- Předproduktivní věk (0 – 14 let) 

- Produktivní věk (15 – 69 let) 

o Ženy (15 – 54 let) 

o Muži (15 – 59 let) 

- Poproduktivní věk (>59 let) 

Je jasné, že největší zastoupení má produktivní věk. Jestliže si přepočítáme podíl poproduktivní  

a předproduktivních obyvatel zjistíme index stáří. Jestliže je výsledná hodnota větší než 100 znamená 

to, že je v obci/městě více popdoruktivního obyvatelstva než předproduktivní (tedy více starších než 

mladých). Jestliže je ale hodnota nižší než 100 je tomu naopak. Vysoký index stáří se většinou nachází 

v obcích/městech, kde jsou domovy důchodců či stacionáře. 

V obcích MAS Vršatec je ve všech obcích více starších obyvatel než mladých. Nejméně starších 

obyvatel ku mladým je na tom obec Mikušovce a nejvíce v obci Slavnica. 

Tabulka 4 Rozdělení obyvatel dle věku a indexu stáří v MAS Vršatec 

Obec 
Předproduktiv

ní  
věk 

Produktivní  
věk 

Poproduktivní  
věk 

Index stáří 

Bohunice 114 449 190 166,7  

Bolešov 244 940 357 146,3  

Borčice 68 299 105 154,4  

Červený Kameň 83 454 172 207,2  

Dolná Súča 488 1855 653 133,8  

Dulov 146 557 225 154,1 

Horná Súča 548 2149 723 131,9 

Horné Srnie 408 1716 680 166,7 

Hrabovka 48 261 110 229,2 

Ilava 742 3379 1349 181,8 

Kameničany 89 308 137 153,9 

Krivoklát 21 170 62 295,2 

Mikušovce 182 650 195 107,1 

Nemšová 917 4056 1325 144,5 

Pruské 336 1361 502 149,4 
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Sedmerovec 73 255 95 130,1 

Skalka nad Váhom 187 719 268 143,3 

Slavnica 91 495 252 276,9 

Tuchyňa 117 488 166 141,9 

Vršatské Podhradie 30 148 60 200,0 

Zamarovce 150 533 211 140,7 

Celkem MAS Vršatec 5 082 21 242 7 837  

Migrační saldo 

MAS Ploština 

Migrační saldo představuje počet vystěhovalých a přistěhovalých. Nejvíce vystěhovalých bylo  

ve městech Brumov-Bylnice (-179) a Valašské Klobouky (-128). V MAS Ploština je to však přirozený 

jev, protože se vymyká trendu posledních let, tedy že se lidé z vesnic stěhují do měst. V MAS Ploština 

je tomu opačně.  

Nejvíce přistěhovalých je v obci Loučka (104) a Návojná (34). V těchto obcích se ale nachází domovy 

důchodců, kteří si zde po nástupu do domova přesunou trvalé bydliště právě do této vesnice.  

V ostatních obcích je stav relativně vyvážený a počty vystěhovalých a přistěhovaných se až tak 

razantně nevyliší. 

Celkový výsledek za celou MAS je v minusových číslech. Z území se tedy více lidí vystěhovalo než 

přistěhovalo. To jen potvrzuje údaje z výše uvedených tabulek. 

Tabulka 5 Migrační saldo MAS Ploština 

Obec 2008 2009 2010 2011 2012 Bilance 2008 - 2012 

Tichov -6 1 -5 4 -1 -7 

Poteč 10 -14 4 5 2 7 

Brumov-Bylnice -11 -43 -35 -37 -53 -179 

Drnovice 1 -1 5 -6 0 -1 

Haluzice 3 3 4 -2 2 10 

Jestřabí 0 -2 -1 5 7 9 

Loučka 14 18 28 17 27 104 

Návojná 1 5 30 4 -3 37 

Nedašov -1 -4 -5 3 -5 -12 

Nedašova Lhota 1 2 -27 -13 -1 -38 

Štítná nad Vláří-
Popov 

-8 -6 -32 -8 -15 -69 

Újezd 15 -2 -7 -9 -3 -6 

Valašské Klobouky -34 8 -56 -30 -16 -128 

Vlachovice 8 -16 9 -8 -3 -10 
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Vysoké Pole -8 -2 4 9 8 11 

Křekov -1 4 2 8 1 14 

Vlachova Lhota 2 -3 -1 2 0 0 

Celkem Mas Ploština -14 -52 -83 -56 -53 -258 

 

MAS Vršatec 

MAS Vršatec má dle grafu vývoj počtu obyvatel rostoucí tendenci počtu obyvatel. Migrační saldo nám 

to potvrzuje. Celkově se do území přistěhovalo 635 lidí.  

Můžeme konstatovat, že v žádné obci nedošlo k nijak velkému vystěhování obyvatel – Horná Súča  

(-35) Horné Srnie (-22). 

Spíše je vidět velký přírůstek přistěhovalých a to hlavně v městě Ilava (143), Skalka nad Váhom (100). 

V Ilavě je to dáno tím, že je to okresní město a ve Skalce nad Váhom je ošetřovatelské středisko  

pro seniory. 

MAS Vršatec má pouze v 7 obcích/měst vyšší počet vystěhovalých. Zbylé obce/města se mohou 

pyšnit vyšším počtem přistěhovalých. Z demografického vývoje počtu obyvatel je na tom tedy MAS 

Vršatec velmi dobře. 

 

Tabulka 6 Migrační saldo MAS Vršatec 

Obec 2008 2009 2010 2011 2012 Bilance 2008 - 2012 

Bohunice 3 -2 -19 25 5 12 

Bolešov 9 8 -18 8 4 11 

Borčice 5 -2 18 13 43 77 

Červený Kameň 6 -6 10 -10 0 0 

Dolná Súča 14 -11 23 3 7 36 

Dulov 6 9 10 8 -3 30 

Horná Súča -14 -17 -9 1 4 -35 

Horné Srnie 17 -7 -11 7 -28 -22 

Hrabovka -2 1 -3 -5 -1 -10 

Ilava 9 11 13 49 61 143 

Kameničany -6 10 3 6 14 27 

Krivoklát -6 -5 -3 3 2 -9 

Mikušovce 6 4 26 3 11 50 

Nemšová 14 -4 -1 -25 18 2 

Pruské 33 34 28 -9 13 99 

Sedmerovec -2 1 0 -3 -4 -8 

Skalka nad Váhom 13 21 10 28 28 100 
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Slavnica 16 10 17 20 -3 60 

Tuchyňa 4 -11 0 -2 -6 -15 

Vršatské Podhradie 3 -6 1 5 -6 -3 

Zamarovce 17 2 26 15 30 90 

Celkem MAS Vršatec 145 40 121 140 189 635 

 

Hustota zalidnění 

Hustota zalidnění se dá vyjádřit jako počet obyvatel v dané obci/města ku celkové výměře obce 

v kilometrech čtvrtečních. Je to průměrná hodnota osídlení lidmi.  

MAS Ploština 

Největší hustota zalidnění je ve městě Valašské Klobouky, kde je 187 obyvatel na km2, dále  

je Nedašov a Brumov-Bylnice. Nejnižší hustota zalidnění je Haluzicích, pouhých 21 obyvatel na km2, 

dále Tichov a Křekov. 

Průměrná hodnota hustoty zalidnění se v České republice pohybuje kolem 129,6 obyvatel/km2. 

Hodnoty v MAS Ploština jsou kromě Valašských Klobouk podprůměrné.  Hustota zalidnění je tedy 

nízká. Je to dáno členitostí krajiny, pohraniční oblasti a odlivu lidí z území. 

Tabulka 7 Hustota zalidnění MAS Ploština 

Obec Počet obyvatel Výměra v km
2
 Hustota obyvatel 

Brumov-Bylnice 5733 56 102 

Drnovice 428 8 56 

Haluzice 88 4 22 

Jestřabí 309 4 79 

Křekov 178 4 46 

Loučka 473 8 62 

Návojná 720 8 90 

Nedašov 1384 12 111 

Nedašova Lhota 721 9 77 

Poteč 791 11 75 

Štítná nad Vláří-Popov 2257 28 79 

Tichov 335 7 46 

Újezd 1200 12 97 

Valašské Klobouky 5041 27 187 

Vlachova Lhota 242 4 63 

Vlachovice 1482 22 66 

Vysoké Pole 830 12 69 

Celkem MAS Ploština 22212 237 94 
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MAS Vršatec 

V MAS Vršatec je největší hustota obyvatel ve městě Ilava 226  obyvatel/km2, následuje město 

Nemšová, celkem 188 obyvatel/km2 a obec Dulov. Nejnižší hustota je v obci Vršatské Podhradie,  

kde žije 19 obyvatel/km2, 23 obyvatel na km čtvrteční je v Červeném Kameni a 26 v Krivoklátě.  

Dle EUROSTATU je hustota zalidnění ve Slovenské republice 109 obyvatel/km2. Celková hodnota  

se k tomuto číslu velmi blíží, jelikož je hustota zalidnění v MAS Vršatec 108 obyvatel/km2. Můžeme 

tedy říct, že hustota zalidnění je v MAS Vršatec průměrná. 

Tabulka 8 Hustota zalidnění MAS Vršatec 

Obec Počet obyvatel Výměra v km
2
 Hustota obyvatel 

Bohunice 768 7,1 109 

Bolešov 1511 14,9 101 

Borčice 380 4,1 92 

Červený Kameň 747 32,6 23 

Dolná Súča 2936 26,3 111 

Dulov 923 5,5 166 

Horná Súča 3435 53,8 64 

Horné Srnie 2881 27,3 105 

Hrabovka 440 4,3 104 

Ilava 5513 24,3 226 

Kameničany 462 5,1 92 

Krivoklát 273 10,7 26 

Mikušovce 1008 8,5 118 

Nemšová 6316 33,4 188 

Pruské 2129 12,9 162 

Sedmerovec 430 6 72 

Skalka nad Váhom 1127 8,7 130 

Slavnica 833 7,8 107 

Tuchyňa 794 5,5 143 

Vršatské Podhradie 254 13,4 19 

 Celkem MAS Vršatec 33 160 312,2 108 
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Zhodnocení vývoje počtu obyvatel 

Celkový přehled 

Tabulka 9 Celkový přehled vývoje počtu obyvatel 

MAS Počet obcí Počet obyvatel Nejmenší obec Největší město 

MAS Ploština 17 22 212 
Haluzice  

88 obyvatel 
Brumov-Bylnice 
5733 obyvatel 

MAS Vršatec 21 34 161 
Vršatské 

Podhradie 238 
obyvatel 

Nemšová  
6298 obyvatel 

 

MAS Vršatec má více obcí, které patří do její působnosti. Má také o více než 10 000 obyvatel. Největší 

města jsou srovnatelně velké. Tak markantní rozdíl v počtu obyvatel přikládáme tomu,  

že na slovenském pohraničí žije mnoho obyvatel, kteří dojíždí do Česka za prací. Slováci ještě stále 

vidí výhodu v tom, aby pracovali v České republice. Pro české obyvatelstvo to není až tak obvyklý jev. 

Češi, kteří pracují v zahraničí se spíše ubírají do německy (anglicky) mluvících zemí. Je to však dáno 

českou mentalitou a ne pracovními příležitostmi, které slovenské pohraničí nabízí. 

Počet obcí podle počtu obyvatel 

Tabulka 10 Počet obcí podle počtu obyvatel 

MAS <500 obyvatel 
501 – 1000 
obyvatel 

1001 – 3000 
obyvatel 

>3001 obyvatel 

MAS Ploština 7 4 4 2 

v % počet 
obyvatel 

9,2 13,8 28,5 49 

MAS Vršatec 5 7 6 3 

v % počet 
obyvatel 

5,3 15,9 34,4 44,5 

MAS Ploština má největší zastoupení obcí do 500 obyvatel. MAS Vršatec 501 > 1000 obyvatel, ale 

také 1001 – 3000 obyvatel.  

Jestliže si ale sečteme počet obyvatel v jednotlivých obcích (např. do 500 obyvatel) a zjistíme z nich 

procentuální podíl ke všem obyvatelům daného území, zjistíme, že i když je v MAS Ploština největší 

zastoupení malých obcí, tak zde i přes tento fakt žije nejméně obyvatel. Takže nám z toho vychází 

závěr, že i když je ještě největší zastoupení malých obcí, tak to neznamená, že zde žije nejvíce 

obyvatel. V MAS Vršatec nejvíce obyvatel žije v městech nad 3001 obyvatel, což jen potvrzuje to,  

co jsme již zjistili dříve. 

Index stáří 
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Můžeme říct, že MAS Ploština má podstatně nižší index stáří než MAS Vršatec, tedy že v MAS Vršatec 

výrazněji převažuje populace poproduktivního věku než předproduktivního. Lidé v produktivním věku 

jsou v MAS Ploština zastoupeni necelými 70 % a v MAS Vršatec  62 %. Tedy v MAS Ploština je více lidí 

v produktivním věku. Tento fakt je však ovlivněn počtem domovů důchodců či stacionářů pro seniory, 

kteří navyšují počet starších lidí v obci/městě. 

Hustota zalidnění 

Hustota zalidnění v MAS Vršatec výrazně vyšší než v MAS Ploština. Zatím co je  zalidnění MAS Vršatec 

108 obyvatel/km2, tak v MAS Ploština je to pouze 94 obyvatel/km2. Tento výsledek zase jenom odráží 

to, že obyvatelé MAS Vršatec jsou velmi spokojeni s územím, kde žijí a nemají potřebu se nikam 

stěhovat. Členitost krajiny je v obou případech skoro stejná. Počet obyvatel v největších městech se 

také nijak neliší. Je to nejvíce dáno spokojeností lidí, ale na druhou stranu také ochotou stěhovat, 

např. za prací. Hustota zalidnění nám neudává a neříká žádnou podstatnou informaci. Dle 

celosvětového měřítka jsou nejvíce obydlené městské státy. Je to jen poměr mezi výměrou v km2  

a celkovým počtem obyvatel. 
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4 Zaměstnanost MAS Ploština a MAS Vršatec 

Míra ekonomické aktivity obyvatelstva 

U zaměstnanosti jsme zvolili výpočet ekonomické aktivity obyvatel. Míra ekonomické aktivity  

se počítá jako podíl ekonomicky aktivních (zaměstnaní + nezaměstnaní) na celé populaci. Pro 

mezinárodní srovnání se bere jako ekonomicky aktivní populace mezi 15 – 64 lety. Do ekonomicky 

aktivních jsou také zařazeni matky na mateřské dovolené a pracující důchodci. 

Ekonomická aktivita souvisí se vzděláním. Čím jsou lidé vzdělanější, tím jsou ekonomicky aktivnější 

než méně vzdělaní. 

MAS Ploština 

Ekonomická aktivita je v MAS Ploština celkem vyrovnaná s průměrnou hodnotou 46 %. Nejmenší míra 

ekonomické aktivity je v obci Loučka. V Loučce se však nachází domov důchodců, takže se dal tento 

výsledek očekávat. Největší míra ekonomicky aktivního obyvatelstva má obec Jestřabí. 

Nesmíme si však plést ekonomickou aktivitu obyvatel s mírou nezaměstnanosti. 

Tabulka 11 Míra ekonomické aktivity MAS Ploština 

Území 
Obyvatel 
celkem 

Ekonomicky aktivní Ekonomicky 
neaktivní 

Nezjištěno 
Míra 

ekonomické 
aktivity Zaměstnaní Nezam. 

Tichov 330 133 8 183 6 42,70% 

Poteč 751 300 47 390 14 46,20% 

Brumov-Bylnice 5 602 2 190 409 2 762 241 46,40% 

Drnovice 405 182 15 178 30 48,60% 

Haluzice 82 35 3 39 5 46,30% 

Jestřabí 290 124 21 142 3 50,00% 

Loučka 475 172 9 281 13 38,10% 

Návojná 734 236 45 443 10 38,30% 

Nedašov 1 388 525 89 716 58 44,20% 

Nedašova Lhota 720 255 57 377 31 43,30% 

Štítná nad Vláří-
Popov 

2 218 899 102 1 126 91 45,10% 

Újezd 1 150 516 45 547 42 48,80% 

Valašské Klobouky 4 911 2 052 277 2 456 126 47,40% 

Vlachovice 1 439 609 68 710 52 47,00% 

Vysoké Pole 780 333 30 383 34 46,50% 

Křekov 166 70 8 83 5 47,00% 

Vlachova Lhota 225 94 6 121 4 44,40% 

Celkem MAS Ploština 21 666 8 725 1 239 10 937 765 46,00% 
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MAS Vršatec 

Průměrná hodnota míry ekonomické aktivity obyvatel je 49 %. I v MAS Vršatec jsou hodnoty značně 

vyrovnané a ani jedna hodnota není nižší než 40 %. Nejnižší hodnota je v obci Zámarovce (42,70 %), 

obec má celkem vysoký index stáří. Takže je tento údaj také mírně zkreslený. Největší míra 

ekonomicky aktivního obyvatelstva je v obci Slavnica 57,50 %. 

Tabulka 12 Míra ekonomické aktivity MAS Vršatec 

Území 
Ekonomicky aktivní  

Nezaměstnaní 
Ekonomicky 

neaktivní 

Míra 
ekonomické 

aktivity Obyvatel celkem Zaměstnaní 

Bohunice 753 332 40 381 49,4 

Bolešov 1541 676 46 819 46,9 

Borčice 472 196 20 256 45,8 

Červený Kameň 709 343 41 325 54,2 

Dolná Súča 2996 1281 169 1546 48,4 

Dulov 928 399 47 482 48,1 

Horná Súča 3420 1352 276 1792 47,6 

Horné Srnie 2804 1264 109 1431 49,0 

Hrabovka 419 197 27 195 53,5 

Ilava 5470 2428 264 2778 49,2 

Kameničany 534 228 17 289 45,9 

Krivoklát 253 100 22 131 48,2 

Mikušovce 1027 452 58 517 49,7 

Nemšová 6298 2913 258 3127 50,3 

Pruské 2199 956 86 1157 47,4 

Sedmerovec 423 174 20 229 45,9 

Skalka nad Váhom 1174 498 70 606 48,4 

Slavnica 838 458 24 356 57,5 

Tuchyňa 771 343 45 383 50,3 

Vršatské Podhradie 238 113 14 111 53,4 

Zamarovce 894 348 34 512 42,7 

Celkem MAS Vršatec 34161 15051 1687 17423 49,00 

 

Míra nezaměstnanosti 

Míra nezaměstnanosti stanovuje procento nezaměstnaných osob. Nezaměstnaná osoba je osoba 

schopná a ochotná pracovat, ale práci zatím nenachází. 

Nezaměstnaný je ten, kdo je starší 15 let, aktivně si hledá práci nebo je připraven nastoupit  

do zaměstnání do 14 dnů. 
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Míra nezaměstnanosti je podíl nezaměstnaných k osobám schopných pracovat (zaměstnaní  

+ nezaměstnaní). 

MAS Ploština 

Míra nezaměstnanosti v MAS Ploština dosahovala v roce 2011 13,2 %. Do roku 2011 byla statistika 

nezaměstnanosti uveřejňována. Od roku 2011 jsou však data o nezaměstnanosti veřejnosti přístupná 

pouze na úroveň okresů. Proto jsou tyto souhrnná data omezena na rok 2011.   

Míru nezaměstnanosti jsme rozdělili na míru nezaměstnanosti žen, mužů a celkovou. Z grafu můžeme 

vidět, že ve všech sledovaných letech převládá vyšší nezaměstnanost žen než mužů. 

V MAS Ploština je  málo pracovních příležitostí pro ženy. Proto je i míra nezaměstnanosti vyšší. 

Jestliže vyjádříme nezaměstnanost v absolutních číslech, tak v roce 2011 bylo evidováno 1457 

uchazečů o zaměstnání. 

Graf 3 Míra nezaměstnanosti MAS Ploština 

 

MAS Vršatec 

U MAS Vršatec se nám nepodařilo najít žádnou aktuální statistiku míry nezaměstnanosti. Proto jsme 

byli nuceni zahrnout pouze zastaralá data do roku 2008. Všechny dostupné statistiky jsou pouze 

řazeny na úroveň okresů. Jelikož se MAS Vršatec rozkládá na pomezi dvou okresů (Trenčínský  

a Ilavský okres) nebylo možné tyto data ani nijak kvantifikovat. Proto máme pouze zastaralé údaje 

před ekonomickou krizí, které nemají velmi vypovídající schopnost. Křivka je do roku 2007 klesající. 
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Graf 4 Míra nezěmstnanosti MAS Vršatec 

 

Podle informací se situace na trhu práce v MAS Vršatec zlepšuje a to především díky výstavbě 

středních a velkých zahraničních firem. Na území je také dobré dopravní spojení s většími městy, jako 

je Trenčín, Ilava a Nemšová. 

Nezaměstnanost mužů a žen 

Z grafu můžeme vyčíst, že poměr mezi nezaměstnanými muži a ženami je celkem vyrovnaný. 

V prvních dvou sledovaných letech převažovala vyšší nezaměstnanost mužů než žen. Následující roky 

už tomu tak nebylo a nezaměstnanost žen byla vyšší než nezaměstnanost mužů. 

Graf 5 Nezaměstnanost MAS Vršatec 
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Evidovaní uchazeči o zaměstnání 

Osoby evidované na úřadech práce jsou nezaměstnaní nebo uchazeči o zaměstnání. Evidovaní 

uchazeči o zaměstnání jsou všechny osoby, které jsou v dané době evidovány jako uchazeči  

o zaměstnání na úřadech práce. 

MAS Ploština 

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání každoročně přibývá. Částečný podíl na tom má nedostatek 

pracovních příležitostí na území MAS Ploština. Další skupinou významnou skupinou jsou absolventi 

bez potřebné praxe a ochota lidí pracovat.  

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání si však nesmíme plést s pojmem nezaměstnanost, která  

je mnohem vyšší, než je počet evidovaných. 

Tabulka 13 Evidovaní uchazeči o zaměstnání MAS Ploština 

Obec 
Evidovaní uchazeči o zaměstnání 

2008 2009 2010 2011 

Brumov-Bylnice 100 109 133 146 

Drnovice 2 2 2 3 

Haluzice 0 0 0 0 

Jestřabí 5 3 3 4 

Křekov 1 2 2 3 

Loučka 2 2 1 1 

Návojná 3 4 3 3 

Nedašov 24 19 18 20 

Nedašova Lhota 8 5 4 6 

Poteč 13 12 15 20 

Štítná nad Vláří-Popov 16 19 20 26 

Tichov 0 0 1 4 

Újezd 6 3 5 4 

Valašské Klobouky 63 67 72 78 

Vlachova Lhota 1 0 1 4 

Vlachovice 10 11 13 9 

Vysoké Pole 1 2 2 0 

Celkem MAS Ploština 255 260 295 331 

 

MAS Vršatec 

MAS Vršatec je na tom s vývojem počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání podobně jako MAS 

Ploština. Počet uchazečů se taktéž zvyšuje.  

V roce 2008 byl počet uchazečů pouze 519, avšak v následujícím roce se počet razantně zvýšil  

na 1405, cože můžeme připisovat finanční krizi, která se v tomto roce naplno projevila. V roce 2010 

se počet uchazečů znovu nepatrně snížil. V roce 2011 byl počet ovšem zase navýšen na 1429. 

Nejhorší situace byla v roce 2009. Tento rok vykazovali skoro všechny vesnice a města MAS Vršatec 

největší nárůst evidovaných uchazečů o zaměstnání.  
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Tabulka 14 Evidovaní uchazeči o zaměstnání MAS Vršatec 

Obec 
Evidovaní uchazeči o zaměstnání 

2008 2009 2010 2011 

Bohunice 11 34 29 27 

Bolešov 30 74 56 69 

Borčice 7 14 14 19 

Červený Kameň 15 37 22 27 

Dolná Súča 49 140 153 159 

Dulov 9 23 41 32 

Horná Súča 84 163 192 204 

Horné Srnie 31 108 86 91 

Hrabovka 8 25 22 17 

Ilava 66 230 189 179 

Kameničany 5 14 12 13 

Krivoklát 5 16 12 12 

Mikušovce 16 56 44 63 

Nemšová 77 221 216 247 

Pruské 42 93 67 88 

Sedmerovec 5 14 14 15 

Skalka nad Váhom 18 38 55 57 

Slavnica 7 24 22 22 

Tuchyňa 19 44 31 37 

Vršatské Podhradie 5 14 8 7 

Zamarovce 10 23 35 44 

Celkem MAS Vršatec 519 1405 1320 1429 

 

Nejvýznamnější podniky 

Rozdělení firem dle doporučení Evropské komise 2003/361/Ec je na: 

- Velký podnik 

o Více než 251 zaměstnanců 

o Obrat vyšší než 50 mil. EUR nebo celková bilance nad 43 mil. EUR 

- Střední podnik 

o 51 – 250 zaměstnanců 

o Obrat do 50 mil. EUR nebo celková bilance do 43 mil. EUR 

- Malý podnik 

o 11 – 50 zaměstnanců 

o Obrat nebo celková bilance do 10 mil. EUR 

- Mikropodnik 
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o Méně než 10 zaměstnanců 

o Obrat nebo celková bilance do 2 mil. EUR 

Velká firma je podle doporučení Evropské komise 2003/361/EC z 6. 5. 2003 definována podle počtu 

zaměstnanců, jako firma nad 250 zaměstnanců.  

MAS Ploština 

Jednou z nejvýznamnějších firem je Anvis AVT, s.r.o. 

v Drnovicích. Nabízí místo více než 400 pracovníkům. 

Velkou firmou je také Javorník-CZ, s.r.o. a Polfin Ploština, 

s.r.o. Můžeme tedy konstatovat, že se významné 

ekonomické subjekty nenachází ve větších městech, ale 

spíše v malých obcích. 

Celkem podnikatelé nabízí v MAS Ploština přes 2 500 

pracovních míst, což je k celkovému počtu obyvatel poměrně málo. Proto se ani nemůžeme divit,  

že MAS Ploština patří mezi území, které jsou nejvíce postiženy nezaměstnaností ve zlínském okrese. 

V tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější firmy. 

Tabulka 15 Přehled nejvýznamnějších zaměstnavatelů MAS Ploština 

Obec Zaměstnavatel Typ podnikání 
Velikost 
podniku 

Brumov-Bylnice Cebes a.s. Výroba komutátorů, kartáčových držáků a sběracích kroužků 
Střední 
podnik 

Brumov-Bylnice TRIODYN DELTA, s.r.o. 
Výroba malých lisovaných komutátorů pro automobilový průmysl a ruční 
elektrické nářadí 

Střední 
podnik 

Brumov-Bylnice Elseremo a.s. 
Elektroinstalace, výroba rozvaděčů nízkého napětí, inženýrská činnost, 
obnovitelné zdroje, ubytování a rekreace 

Střední 
podnik 

Brumov-Bylnice Kloboucká lesní,  s.r.o. Těžba dřeva, pěstební práce, doprava dřevní hmoty a pilařská výroba 
Střední 
podnik 

Drnovice Anvis AVT s.r.o. Zpracování gumárenských směsí 
Velký 

podnik 

Křekov DOORS CZ, s.r.o. Výroba oken a dveří 
Malý 

podnik 

Křekov Klip, s.r.o. Zemědělství 
Malý 

podnik 

Křekov TVD, a.s. CNC zpracování plechů, kovovýroby, lisování technické pryže a termoplastů 
Střední 
podnik 

Loučka Polfin Ploština, s.r.o., Výroba plastových obalů, kovovýroba 
Velký 

podnik 

Loučka Conec s.r.o Výroba, montáž zařízení pro ústřední výtápění a zdravotechniku 
Střední 
podnik 

Štítná nad Vláří-
Popov 

JAVORNÍK-CZ,  s.r.o. Zemědělská výroba, kovo a dřevovýroba 
Velký 

podnik 

Štítná nad Vláří-
Popov 

TAS Štítná s. r. o. Stavební činnost 
Malý 

podnik 

Tichov Kamabe, s.r.o. Výroba a zpracování plastů 
Malý 

podnik 
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Újezd Kovex Újezd, s.r.o. Kovoobrábění, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 
Malý 

podnik 

Újezd Pevot PRODUKT, s.r.o. Výroba a zpracování plastů, kovoobrábění, zámečnictví 
Malý 

podnik 

Újezd Zlínské stavby Projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
Střední 
podnik 

Valašské Klobouky Filmont, s.r.o. Stavební činnost 
Malý 

podnik 

Valašské Klobouky 
Důbrava chemické 
výrobní družstvo 

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků 
a prodej chemických látek 

Střední 
podnik 

Valašské Klobouky 
Orsák autoopravna 
s.r.o. 

Autoopravna, karosárna, lakovna, pneuservis, STK 
Malý 

podnik 

Valašské Klobouky ORTO plus, s.r.o. Výroba obuvi a kožené galanterie 
Malý 

podnik 

Valašské Klobouky EUROCORP s.r.o. Silniční motorová doprava, opravy silničních vozidel, zámečnictví, obrábění 
Malý 

podnik 

Valašské Klobouky 
Groz-Beckert Czech 
s.r.o. 

Výroba jehel do průmyslových a šicích strojů 
Velký 

podnik 

Vlachovice 
AGA - speciální 
technická pryž, s.r.o. 

Výroba produktů z lisované pryže 
Malý 

podnik 

Vlachovice Jiří Rak - RASSO Doprava a stavební mechanizace 
Malý 

podnik 

 

Velký podnik Střední podnik Malý podnik 

 

MAS Vršatec 

V MAS Vršatec se největší podniky nachází v největších 

městech, tedy v Ilavě a v Nemšové. Mezi velké podniky 

se řadí Halla Visteon Slovakia s.r.o.  

a Poľnohospodárske družstvo Vlára.  Největší 

zastoupení velkých podniků a celkem ekonomických 

subjektů je v městech a větších obcích. V malých 

obcích jako je Krivoklát a Sedmonorec je počet 

ekonomických subjektů nízký.  

Na území MAS Vršatec byl před ekonomickou krizí celkem velký rozmach v podnikání. Podařilo  

se přilákat několik významných zahraničních investorů. Díky tomu se na území snížila 

nezaměstnanost a obyvatelé MAS Vršatec mají více možností na trhu práce.  

V MAS Vršatec působí přes 2700 podnikatelských subjektů. 

V tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější firmy. 
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Tabulka 16 Přehled nejvýznamnějších zaměstnavatelů  MAS Vršatec 

Obec Zaměstnavatel Typ podnikání 
Velikost 
podniku 

Bohunice Jaroslav Košík Zpracování masových výrobků 
Malý 
podnik 

Bolešov 
Poľnohospodárske 
družstvo Bolešov, 

Chov dojnic 
Střední 
podnik 

Borčice 
Anton Fabuš - Peter 
Fabuš - FABUŠ 

Velkoobchod s masem a masovým výrobkami 
Střední 
podnik 

Červený Kameň 
AGROFARMA, spol. s 
r.o. Červený Kameň 

Mlékarna a výroba sýrů 
Střední 
podnik 

Dolná Súča Hukar s.r.o., Výroba nábytku 
Malý 
podnik 

Dolná Súča Vama s.r.o., Výroba nábytku 
Malý 
podnik 

Dolná Súča Liška TRANS s.r.o Distribúcia mrazených potravín 
Malý 
podnik 

Dolná Súča 
Poľnohospodárske 
družstvo Krásin, 

Chov dojnic 
Malý 
podnik 

Horná Súča Agrosúča, a.s. Chov hovězího dobytku a produkce mléka a masa 
Malý 
podnik 

Horná Súča 
ZEMANOVIČ 
TRANSPORT, s.r.o. 

Nákladní cestovní doprava 
Malý 
podnik 

Horná Súča 
Tradičná Pekáreň, 
s.r.o. 

Výroba pečiva 
Malý 
podnik 

Horné Srnie CEMAC,a.s. Výroba cementu a dalších nekovových minerálních  výrobků 
Střední 
podnik 

Horné Srnie LIGNA, s.r.o. Výroba dřevěných kontejnerů 
Malý 
podnik 

Ilava COMEXTRANS, s.r.o. Nákladní cestovní doprava 
Střední 
podnik 

Ilava 
Halla Visteon Slovakia 
s.r.o. 

Výroba chladících a ventilačních zařízení pro domácnosti 
Velký 
podnik 

Ilava SESTAV, s.r.o. 
Jednoduché  řemeslné práce, realizace rodinných domů, občanskych a 
průmyslových staveb na klíč 

Střední 
podnik 

Ilava JAMP, s.r.o. Výroba kovových výrobků 
Střední 
podnik 

Ilava VÁCLAV & JEŽO, a.s. Výroba keksů a sucharů, trvanlivého pečiva a koláčků 
Střední 
podnik 

Nemšová 
Poľnohospodárske 
družstvo Vlára  

Rostlinná, živočišná, stavební , potravinářská výroba, kovovýroba, dřevovýroba, 
výroba laminátů 

Střední 
podnik 

Nemšová 
VETROPACK 
NEMŠOVÁ , s.r.o. 

Výroba skleněných obalů pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl 
Velký 
podnik 

Nemšová LM Trade s. r. o. Výroba textilu 
Střední 
podnik 

Pruské 
Poĺnohospodárske 
družstvo Vršatec 

Chov dojnic 
Střední 
podnik 

Pruské AZ profi, s.r.o. Omítkové práce 
Střední 
podnik 

Skalka nad Váhom 
Centrum sociálnych 
služieb 

Péče o starší osoby a osoby se zdravotním postižením v pobytových zařízeních 
Malý 
podnik 
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Slavnica CSS - SLOVEN Slavnica  Kompletní sociální služby formou celoročního pobytu 
Střední 
podnik 

Zámarovce 
Schiedel Slovensko 
s.r.o. 

Velkoobchod se dřevem, stavebním materiálem a sanitárním materiálem 
Malý 
podnik 

 

Velký podnik Střední podnik Malý podnik 

Zhodnocení zaměstnanosti 

Ekonomická aktivita obyvatelstva 

Ekonomicky aktivnější obyvatelstvo je v MAS Vršatec, kde jde v průměru o 49 % obyvatelstva. MAS 

Ploština je jen o 3 % pod MAS Vršatec. Můžeme tedy zhodnotit, že ekonomická aktivita obyvatelstva 

je v obou MAS velmi vyrovnaná a až na pár mírných odchylek se nijak zvláště neliší. 

Ekonomicky aktivní je podíl mezi ekonomicky aktivními, což jsou zaměstnaní i nezaměstnaní, na celé 

populaci. Ekonomicky aktivnější jsou vzdělanější lidé. Dle grafu vlevo však můžeme vidět celkovou 

ekonomickou aktivitu dle vzdělání v ČR, že nejvíce ekonomicky aktivní jsou lidé se střední školou bez 

maturity a lidé s úplnou střední školou.  

Na prvním obrázku je pak ekonomická aktivita obyvatelstva dle vzdělání ve Slovenské republice, kdy 

jsou výsledky velice podobné jako v české republice. Proto nám tvrzení o propojenosti mezi 

ekonomickou aktivitou obyvatel a vzděláním přijde zastaralá a nerelevantní. 

Graf 6 Vzdělanostní struktura obou MAS      
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Míra nezaměstnanosti 

Míra nezaměstnanosti je podíl nezaměstnaných k osobám schopných pracovat (zaměstnaní  

+ nezaměstnaní). 

V roce MAS Ploština je dlouhodobě vysoká nezaměstnanost. Ve Zlínském okrese je v první desítce 

nejvyšší nezaměstnanosti hned šest vesnic z  MAS a pohybuje se kolem 9 %. K této statistice bohužel 

nemá veřejnost přístup, ale je pravidelně zasílána starostům obcí. Souhrnná data tedy máme použita 

z roku 2011, kdy ještě tyto data byly poskytovány.  

V MAS Ploština převažuje nezaměstnanost žen. Muži jsou na tom o poznání lépe. V MAS Vršatec  

je nezaměstnanost mužů a žen celkem vyrovnaná a nejsou v ní moc velké výkyvy. 

V MAS Vršatec jsme měli problém s vyhledáváním informací o nezaměstnanosti. Všechny tyto 

informace jsou omezeny na úroveň okresů. 

Podle informací se situace na trhu práce v MAS Vršatec zlepšuje a to především díky výstavbě 

středních a velkých zahraničních firem. Na území je také dobré dopravní spojení s většími městy, jako 

je Trenčín, Ilava a Nemšová. 

Evidovaní uchazeči o zaměstnání 

V MAS Ploština stejně jako v MAS Vršatec každoročně přibývá počet evidovaných uchazečů  

o zaměstnání na úřadech práce. V MAS Ploština na tom má svůj podíl nedostatek pracovních míst, 

dále přibývající počet absolventů bez praxe a lidí nad 50 let, kteří si jen těžko hledají práci a také  

se snižuje ochota lidí pracovat. V MAS Vršatec byl největším problém zásah ekonomické krize, která 

ještě stále doznívá a počet evidovaných uchazečů o zaměstnání se od krize nijak razantně nemění. 
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5 Hospodářství a zemědělství 

Struktura dle odvětvové klasifikace ekonomických subjektů 

MAS Ploština 

Následující graf znázorňuje rozdělení podnikatelských subjektů podle odvětví činnosti  

na území MAS Ploština. 

Graf 7 Struktura ekonomických subjektů dle odvětví na území MAS Ploština 

 

Na území MAS Ploština spadá nejvíce ekonomických subjektů do kategorie stavebnictví, konkrétně 

23,0 %. Druhou největší část zaujímá těžba a průmysl, zde se nachází celkem 15,0 % a dále následuje 

zpracovatelský průmysl s 14,2 %.  Odvětví velkoobchodu a maloobchodu zaujímá 4. místo s 11,3 %. 

Další činnosti mají méně než 10%ní zastoupení. Patří mezi ně zemědělství (7,6 %), profesní, vědecké  

a technické činnosti (4,9 %), ubytování, stravování a pohostinství (4,1 %), peněžnictví a pojišťovnictví 

(2,3 %). 

Odvětví, která mají nižší než 2% podíl, jsou přiřazena do ostatních činností, které mají dohromady 

celkem 17,6 %. Jedná se o subjekty pracujících v odvětvích: doprava a skladování, veřejná správa  

a obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, kulturní, zábavní a rekreační činnosti, administrativní 

a podpůrné činnosti, povinné sociální zabezpečení, výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 

a klimatizovaného vzduchu, zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady  

a sanacemi, informační a komunikační činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí.  
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MAS Vršatec 

V dalším grafu je znázorněna struktura odvětvové klasifikace ekonomických subjektu v MAS Vršatec. 

Graf 8 Struktura ekonomických subjektů dle odvětví na území MAS Vršatec 

 

 

 

Markantně nejvíce ekonomických subjektů v MAS Vršatec spadá do kategorie zpracovatelský 

průmysl, a to s 43,2%ním podílem. Další ekonomické odvětví mají méně než 10%ní zastoupení.  

Po zpracovatelském průmyslu je další nejvíce obsazené odvětví velkoobchod a maloobchod, kde  

se nachází celkem 9,1% ekonomických subjektů. Stavebnictví zaujímá 5,7% ekonomických subjektů  

a s 4,7% je zemědělské odvětví.  Těsně za zemědělstvím skončilo zdravotnictví a sociální péče, kde 

pracuje celkem 4,6% ekonomických subjektů.  

Odvětví doprava, skladování a spoje zabírá 4,5 % a činnosti v oblasti nemovitostí 4,1% ekonomických 

subjektů. Činnosti mající menší než 4%ní podíl spadají od ostatních činností. Patří mezi ně: vzdělání, 

ubytování, stravování a pohostinství, kulturní, zábavní a rekreační činnosti, výroba a rozvod elektřiny, 

plynu a vody, peněžnictví a pojišťovnictví a těžba a průmysl. 

Zemědělství 

Zemědělství už nemá takové zastoupení jako v minulosti, ale i tak se podílí na tvorbě venkovského 

prostředí. Zemědělské a nezemědělské činnosti tvoří v obou MAS celou řadu výrobků, služeb, 

pracovních míst a potenciál budoucího rozvoje.  
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Zaměříme se také na pozemkovou strukturu. Pozemkovou strukturu dělíme na: 

- Zemědělskou půdu 

o Ornou půdu 

o Trvalé kultury (vinice, chmelnice, ovocné sady..) 

o Trvale travnaté porosty (TTP) 

- Nezemědělskou půdu 

o Lesní pozemky 

o Vodní plochy 

o Zastavěné plochy a nádvoří 

o Ostatní plochy 

 

MAS Ploština 

Významné zemědělské podniky 

V MAS Ploština se nachází několik podniků zaměřených na zemědělství. Mezi nejvýznamnější patří 

např. Javorník CZ – s.r.o., Polfin Ploština s.r.o., Zemědělci Vlachovice, soukromý zemědělec Ing. Pavel 

Šeliga, či Mgr. Zdeněk Miklas.   

Javorník-CZ, s.r.o. 

Javorník-CZ, s.r.o. sídlí ve Štítné nad Vláří. Vznikl 

transformací zemědělského družstva a zabývá  

se ekologickou zemědělskou výrobou. Pěstujíc 

zejména obilniny, pícniny a další produkty, které 

dále zpracovávají na bioprodukty. Zbylou část 

půdy využívají jako pastvu pro skot, na seno  

a na výrobu krmných směsí. 

Společnost se značně diverzifikovala a vyrábí také sirné knoty a svíce, pekárenské výrobky, vlastní 

rekreační zařízení kde poskytují relaxační služby a ubytování. Dále se zabývá dřevovýrobou  

a kovovýrobou. Vlastní také pěstitelskou pálenici, tenisovou halu, penzion a prádelnu. 

Díky všem těmto produktům a různorodým činnostem se Javorník stal jedním z nejvýznamnějších 

zemědělských podniků v MAS Ploštna. 

Polfin Ploština, s.r.o. 

Polfin Ploština má sídlo v obci Loučka. Společnost  

se stejně jako Javorník transformovala z bývalého 

zemědělského družstva a navazuje na tradici 

přidružených výrob, které byly součástí zemědělského 

družstva. V rostlinné výrobě se zabývá pěstováním 

obilovin, řepky a osiva. Z živočišné výroby je to chov 

prasat a skotu. 
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Společnost se také diverzifikovala a zaměřila se na výrobu plastových obalů a kovovýrobu. 

Zemědělci Vlachovice, s.r.o. 

Společnost se zabývá především zemědělskou výrobou  

a to pěstováním obilnin, chovem prasat, skotu a ovcí. 

Prodává také náhradní díly pro traktory Zetor a díly pro 

ostatní zemědělskou techniku. Zemědělci Vlachovice  

se v roce 2000 rozšířili a vznikla dceřiná společnost Eko 

Vlachovice, s.r.o., která se zabývá ekologickým 

zemědělstvím, zejména chovem užitkových zvířat jako  

je skot a ovce. Také obhospodařuje louky a pastviny. 

 

Ing. Pavel Šeliga 

Pan Šeliga je soukromý zemědělec a má ve Vrběticích (část obce Vlachovice) farmu, kde chová ovce  

a krávy. Na farmě pak má zařízení na zpracování vlny a pořádá na ní mnoho zajímavých akcí, jako jsou 

ovčácké dny nebo selské dny. 

 

Mgr. Zdeněk Miklas 

Pan Miklas je také soukromý zemědělec působící v Poteči a má farmu kde chová ovce a pěstuje 

ovoce, jako jsou třešně, slivoně, jablka. Snaží se stále rozvíjet. V minulém roce začal zpracovávat 

jablka na křížaly a mošt. 

MAS Vršatec 

Významné zemědělské podniky 

Na území MAS Vršatec je také poměrně bohaté na zemědělské podniky. Zemědělskou činnost zde 

provozuje např. Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, Agrosúča, a. s., Poľnohospodárske 

družstvo Bolešov, Poĺnohospodárske družstvo Vršatec a Poľnohospodárske družstvo Krásin. 

Na rozdíl od minulých let, ale ubývá zvláště malých zemědělců, což je dáno pohodlným životním 

stylem, který je v posledních letech preferován. Tento pokles se projevuje v obou MAS. 

Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová 

Družstvo bylo původně rozděleno do několika menších 

družstev. V 70 letech se však tyto podniky spojily v jeden. 

Družstvo se orientuje na chov hovězího dobytka s vysokou 

mléčnou užitkovostí, brojlerové slepice a chov ovcí. Zabývá 

se také rostlinnou výrobou a to produkcí krmných směsí, 

obilovin a chmele, který vyváží na světové trhy. Tento 

podnik se řadí mezi velké, jelikož počet zaměstnanců se pohybuje kolem 200. 
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Agrosúča, a. s. 

Firma má sídlo a skoro všechny svoje pozemky, které 

obhospodařuje v Hornej Súči. Díky členitosti zdejší krajiny  

a znevýhodněným podmínkám na hospodaření využívá 

společnost dotační politiku. Společnost se zaměřuje  

na pěstování pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice a siláž, 

hořčici a tritikále. Z živočišné výroby se zabývá zejména 

chovem hovězího dobytka (celkem 560 kusů) a chovem ovcí 

(také 500 kusů). Společnost vlastní svoji menší mlékárnu, kde zpracovává mléko na netradiční 

výrobky. Firma má také přidruženou výrobu kde šije ochranné pracovní prostředky a pracovní 

oblečení. Mezi další činnosti patří oprava zemědělských strojů, demoliční práce, přípravné práce pro 

stavbu, kovovýroba, dřevařství, zprostředkovatelská činnost, opravy a údržba motorových vozidel aj. 

Poľnohospodárske družstvo Vršatec 

Sídlo má v Pruském. Zabývá se jak živočišnou, tak rostlinnou 

výrobou a mnoha dalšími odvětvími. V živočišné výrobě jde 

především o chov dojnice, chov krav bez tržní produkce mléka  

a výkrmem býků. V rostlinné výrobě je to pěstování obilovin, cukrové řepy, řepky olejné a slunečnice. 

Dále jednoleté krmivové rostliny převážně kukuřici na siláž. Z přidružené výroby se jedná o zinkovnu, 

výrobu startérů a alternátorů a o stavební práce. 

Poľnohospodárske družstvo Bolešov 

Toto družstvo se také zabývá mnoha jinými činnostmi než je pouze zemědělství. V zemědělské výrobě 

se zabývá především pěstováním osiv, výrobou masa a mastných výrobků, provozuje maloobchod 

s masem a mastnými výrobky. Také má kovovýrobu, výrobu strojů a zařízení, montáž technologických 

zařízení, dělá pozemní a inženýrské stavby, provozuje restauraci, ubytovací služby. 

Poľnohospodárske družstvo Krásin 

Sídlí v Dolnej Súči. Zabývá se rostlinnou a živočišnou výrobou. Z živočišné výroby se zaměřuje na chov 

hovězího dobytka, zejména na produkci mléka. Rostlinná výroba je prakticky totožná s předešlými 

zemědělskými podniky. Společnost také opravuje zemědělské stroje. 

Pozemková struktura 

Pozemkovou strukturu dělíme na: 

- Zemědělská půda 

o Ornou půdu 

o Trvalé kultury (vinice, chmelnice, ovocné sady..) 

o Trvale travnaté porosty (TTP) 

- Nezemědělská půda 

o Lesní pozemky 

o Vodní plochy 

o Zastavěné plochy a nádvoří 
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o Ostatní plochy 

MAS Ploština 

V roce 2012 činila celková výměra území MAS 23 706 ha. Z celé pozemkové výměry je zřejmé,  

že procento nezemědělské půdy je větší než zemědělské.  

Zemědělská půda pokrývala 44,2 % (10 489 ha) celého území MAS Ploština. Do zemědělské půdy 

patří orná půda, trvalé travní porosty a trvalé kultury, kde se řadí ovocné sady, zahrady a taky zde 

patří vinice a chmelnice, které se ovšem v MAS Ploština kvůli klimatickým podmínkám nevyskytují. 

Nezemědělská půda, která je součtem ukazatelů lesní plochy, vodní plochy, zastavěné plochy  

a nádvoří a ukazatele ostatní plochy se na celkové výměře podílela 55,8 % (13 217 ha).  

Poměrně hojné zastoupení na území MAS Ploština mají lesní pozemky a to 46,5 % celkové výměry. 

Trvalé travní porosty obsazují 22,8% a orná půda 19,3% celkové plochy. Kategorie ostatní plochy má 

7,3%, trvalé kultury 2,2%, zastavěné plochy a nádvoří mají 1,2% celkové výměry a nejmenší 

zastoupení v těchto kategoriích jsou vodní plochy a to s 0,7%. 

Graf 9 Pozemková skladba na území MAS Ploština 

 

MAS Vršatec 

Území MAS Vršatec zaujímá rozlohu 29 889 ha. Z celé pozemkové výměry zastupuje 44,1% (13 226 

ha) zemědělská půda. Nezemědělská půda zabírá 55,9% (16 663 ha) celkové výměry MAS Vršatec. 

Lesní pozemky tvoří 44 % rozlohy, zastavěné plochy zabírají 4,9%, kategorie ostatní plochy mají 5% 

výměry a vodní plochy se rozprostírají na 2% výměry. Trvalé pozemky představují jen malý podíl  

ze zemědělské plochy na území MAS, tedy 2,3%. Chmelnice se vyskytují pouze v katastru obce 

Nemšová a vinice v katastru obce Horná Súča. 

Graf 10 Pozemková skladby na území MAS Vršatec 
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Zhodnocení 

Ekonomické subjekty 

V tabulce můžeme vidět pořadí a % ekonomických subjektů v obou MAS. 

Tabulka 17 Ekonomické subjekty dle odvětví 

 MAS Ploština %  MAS Vršatec % 

1 Stavebnictví 23 1 Zpracovatelský průmysl 43,2 

2 Těžba a průmysl 15 2 Velkoobchod a maloobchod 9,1 

3 Zpracovatelský průmysl 14,2 3 Stavebnictví 5,7 

4 Velkoobchod a maloobchod 11,3 4 Zemědělství 4,7 

5 Zemědělství 7,6 5 Zdravotnictví a sociální péče 4,6 

6 Vědecké a technické činnosti 4,9 6 Doprava, skladování a spoje 4,5 

7 Stravování a pohostinství 4,1 7 Činnosti v oblasti nemovitostí 4,1 

8 Peněžnictví a pojišťovnictví 2,3 8 -  -  

V obou MAS je rozdělení ekonomických subjektů velmi rozdílné. Zatímco v MAS Ploština se dá říct,  

že rozložení ekonomických subjektů je v celku vyvážené. V MAS Vršatec zcela dominuje 

zpracovatelský průmysl, který tvoří takřka polovinu všech ekonomických subjektů na území. 

Stavebnictví, zpracovatelský průmysl, velkoobchod a maloobchod a zemědělství jsou zastoupeny 

v obou MAS. Ostatní odvětví jsou na prvních příčkách již odlišné, mohou ale spadat do kategorie 

ostatní, které v MAS Ploština zastupují méně než 2 % a v MAS Vršatec je to méně než 4 %. V předešlé 

kapitole můžeme vidět přehled nejvýznamnějších podnikatelských subjektů, které působí na území 

obou MAS. 
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Zemědělství 

Rozhodli jsme se věnovat zemědělství samostatnou podkapitolu, protože se domníváme,  

že zemědělské podniky jsou důležitými aktéry našich území. Ty největší a nejvýznamnější zemědělské 

podniky jsme jednotlivě popsali. 

Za MAS Ploština jsou to Javorník-CZ, s.r.o., Polfin Ploština, a.s., Zemědělci Vlacovice,Ing. Pavel Šeliga  

a Mgr. Zdeněk Miklas. Větší podniky se zabývají mnoha různými činnostmi než jen zemědělskou  

a živočišnou výrobou. Poskytují práci mnoha obyvatelům MAS Ploština. Menší soukromí zemědělci  

se většinou zaměřují na chov ovcí. Javorník a Zemědělci se snaží mít svou výrobu co nejvíce 

ekologickou. 

V MAS Vršatec působí zejména Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, Agrosúča, a. s., 

Poľnohospodárske družstvo Bolešov, Poĺnohospodárske družstvo Vršatec a Poľnohospodárske 

družstvo Krásin. Všechny podniky se také diverzifikovaly a nezabývají se pouze rostlinnou  

a živočišnou výrobou. V MAS Vršatec jsou zemědělci v živočišné výrobě více zaměřeni na chov 

hovězího dobytka, než v MAS Ploština, kde se jedná spíše o ovce. Plodiny rostlinné výroby jsou však 

značně podobné. Je to dáno podnebím a přírodními podmínkami území.  

Pozemková struktura 

Pozemková skladba v obou MAS je téměř totožná, viz tabulka. Jediný rozdíl je na 5 a 6 místě. Kde 

v MAS Ploština jsou trvalé kultury a v MAS Vršatec jsou to zastavěné plochy a nádvoří, a naopak.  

Tabulka 18 Pozemková struktura 

 MAS Ploština %  MAS Vršatec % 

1 Lesní pozemky 46,51 1 Lesní pozemky 43,96 

2 TTP 22,76 2 TTP 22,65 

3 Orná půda 19,31 3 Orná půda 19,34 

4 Vodní plochy 7,25 4 Vodní plochy 4,96 

5 Trvalé kultury 2,18 5 Zastavěné plochy a nádvoří  4,87 

6 Zastavěné plochy a nádvoří 1,25 6 Trvalé kultury 2,26 

7 Ostatní plochy 0,74 7 Ostatní plochy 1,96 
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6 Občanská vybavenost, školství a sociální problematika 

Pro analýzu občanské vybavenosti jsme vybraly následující atributy, které by mohli být alespoň 

v některých obcích/městech MAS. Jedná se o tyto služby/zařízení:   

- pošta, knihovna, obecní rozhlas, kino, sociální zařízení, zdravotnické zařízení, tělocvična, 

bazén, sběrný dvůr, bankomat, školská zařízení a hřiště. 

Ze stavebního zákona ČR do občanské vybavenosti spadají stavby, zařízení a pozemky, které  

se využívají pro: 

- vzdělávání a výchovu 

- sociální služby 

- zdravotní služby 

- kulturu 

- veřejnou správu 

- ochranu obyvatel 

Pro srovnání ČR a SR MAS jsme se rozhodli využít právě českého stavebního zákona a zahrnout do něj 

alespoň některé zařízení, které do kategorie občanská vybavenost patří. 

MAS Ploština 

Pošta – pouze ve větších obcích a městech nad 1000 

Knihovna a obecní rozhlas – ve všech obcích/městech. 

Kino – je pouze ve městech Brumov-Bylnice a Valašské Klobouky. V Újezdě se promítá nejčastěji 

v letních měsících. Ale nedá se říct, že by toto kino promítalo pravidelně. 

Sociální zařízení – v Loučce a Nedašově jsou domovy důchodců. V Návojné se léčí osoby s chronickým 

duševním onemocněním a osoby závislé na alkoholu. V Brumově-Bylnici je denní stacionář. 

Nízkoprahové zařízení, charity jsou ve Valašských Kloboukách, Štítné nad Vláří-Popov, Jestřabí  

a Brumově Bylnici. Dětský domov je ve Valašských Kloboukách – Smolina. 

Zdravotní péče – v 8 obcích/městech se nachází ordinaci praktického lékaře. Specialisté a záchranná 

služba je pouze ve Valašských Kloboukách. Zdravotní péče je na území MAS vcelku uspokojivá, pokud 

se jedná o méně závažné případy. S vážnějšími problémy musí pacienti jezdit buď do města Vsetín, 

nebo krajské nemocnice ve Zlíně. Nedostatečně také hodnotíme stomatologickou péči, kvůli velkému 

počtu pacientů a malému počtu zubních lékařů. 

Tělocvična - sice ji nalezneme v 5 obcích/městech MAS Ploština, avšak kapacitně jsou zvláště 

v zimních měsících vytíženy a nepokrývají poptávku po sportovním vyžití. Trendem posledních let  

je zdravý životní styl a k tomu patří i pohyb, proto jsou tělocvičny čím dál více využívány a jejich 

kapacity již nestačí. 

Bazén - nachází se v 6 obcích/městech. V letních měsících jsou hojně využívány. Lepší se jejich úroveň 

a návštěvníci je hodnotí kladně. Tam kde ještě neproběhla rekonstrukce koupaliště, tam se plánuje 

v následujících letech. 
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Sběrné dvory - v MAS Ploština jsou ve větších obcích a městech. Z hlediska sběrných dvorů je tom 

území MAS velmi dobře. Jediný problém, který se řeší v souvislosti s tříděním odpadu je jeho 

vykupování a poplatky, které musí obce/města doplácet těmto společnostem. 

Bankomat – pouze v městech Brumov-Bylnice a Valašské Klobouky. 

Školství – mateřská škola se nachází takřka ve všech obcích/městech (kromě 4 malých obcí). 

V Drnovicích a Vysokém Poli je pouze první stupeň. Úplná základní škola je pak v Brumově-Bylnici, 

Štítné nad Vláří-Popov, Nedašově, Vlachovicích, Valašských Kloboukách a Újezdě. Střední škola je 

pouze ve Valašských Kloboukách a to gymnázium, obchodní akademie a střední odborná škola. 

Hřiště – díky oblibě fotbalu je hřiště skoro ve všech obcích/městech, kromě obcí Haluzice a Křekov. 

Na hřištích se také odehrává zejména v menších obcích většina kulturních akcí konaných v letních 

měsících. 

Tabulka 19 Občanská vybavenost MAS Ploština 
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Brumov-Bylnice ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne ano 

Drnovice ne ano ano ne ne ne ne ne ne ne ano ano ne ano 

Haluzice ne ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

Jestřabí ne ano ano ne ano ne ne ne ne ne ano ne ne ano 

Křekov ne ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

Loučka ne ano ano ne ano ne ne ne ne ne ano ne ne ano 

Návojná ne ano ano ne ano ano ne ano ne ne ano ne ne ano 

Nedašov ano ano ano ne ano ano ano ne ne ne ano ano ne ano 

Nedašova Lhota ne ano ano ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne ano 

Poteč ne ano ano ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne ano 

Štítná nad Vláří-
Popov 

ano ano ano ne ano ano ano ano ano ne ano ano ne ano 

Tichov ne ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano 

Újezd ano ano ano ano ne ano ano ano ano ne ano ano ne ano 

Valašské Klobouky ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Vlachova Lhota ne ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano 

Vlachovice ano ano ano ne ne ano ne ano ano ne ano ano ne ano 

Vysoké Pole ne ano ano ne ne ano ne ne ano ne ano ano ne ano 
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MAS Vršatec 

Pošta – nachází se ve více než polovině obcí.  Není zde pravidlo, že by obec měla více jak 1000 

obyvatel. Jsou zde i menší obce, kterou jsou ale nad 500 obyvatel. 

Knihovna – pouze 4 obce nemají vlastní knihovnu. Jsou to malé obce Bohunice, Borčice, Kameničany 

a Sedmerovec. 

Obecní rozhlas – každá obec/město MAS Vršatec má obecní rozhlas. V dnešní době je to jeden 

s nepostradatelných atributů venkova, kdy se i požární poplachy a jiné zprávy hlásí právě 

prostřednictvím rozhlasu. 

Kino – ani v jedné obci/městě není kino. Sice jsou zbudovány v některých obcích/městech kinosály, 

ale ty už slouží jiným účelům než promítání filmů. 

Sociální zařízení – je v 7 obcích/městech. V těch obcích jsou domovy důchodců, denní stacionáře 

nebo pečovatelské služby. Některé sociální domy jsou komplexně zaměřeny na zdravotně postižené 

(Slavnica) a v 5 obcích jsou zaměřeny jako domovy důchodců. V ostatních 15 obcích jsou 

ošetřovatelskou službou zabezpečeny pro strarší občany rozvoz stravy. 

Zdravotní péče – v MAS Vršatec je celkem 6 zdravotních středisek, kde působí lékaři pro děti  

i dospělé, stomatologové a také tu nalezneme 21 specializovaných lékařů. Zdravotní péče  

je na celkem dobré úrovni. S vážnějšími případy jezdí pacienti do krajské nemocnice v Trenčíně,  

kde se nachází více specializovaných lékařů. 

Tělocvična – Stav a kapacita tělocvičen už mnoho nevyhovuje. V MAS Vršatec však mají mnoho 

dalších možností na sportovní vyžití, jako jsou posilovny, sportovní areály, haly, stadióny, fitness 

centra, sauny, tenisové kurty aj., a proto jsou občané MAS spokojeni se sportovním vyžitím. A to  

i přes to, že se zde nachází jen jedno koupaliště. Je to dáno i tím, že občané spíše navštěvují buď 

termální lázně, a nebo si jedou zaplavat na Zelenou vodu, které jsou velmi blízko území MAS. 

Sběrné dvory – nachází se ve větších obcích/městech. Jedná se většinou o soukromé firmy, které třídí 

nebo vykupují odpad. 

Bankomat – je v necelé třetině obcí/měst MAS Vršatec. Dojezdová vzdálenost k bankomatům je 

přijatelná. 

Školství – na území MAS Vršatec působí 16 mateřských škol, 12 základních škol a 3 střední školy.  

Ve městě Ilava je střední odborná škola a Obchodní akademie. V Pruském je střední odborná škola. 

V Červenom Kameni, Horné Súči, Sklace nad Váhom a Tuchyni mají pouze první stupeň základní školy. 

V ostatních vyznačených obcích jsou kompletní základní školy (i v Ilavě a Pruském, kde jsou i střední 

školy). 

Hřiště je ve všech obcích kromě Vršatského Podhradí. Prakticky každá vesnice má svoje fotbalové 

družstvo. 
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Tabulka 20 Občanská vybavenost MAS Vršatec 
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Bohunice ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano 

Bolešov ano ano ano ne ne ne ano ne ne ne ano ano ne ano 

Borčice ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano 

Červený Kameň ano ano ano ne ne ne ne ne ne ne ano ano ne ano 

Dolná Súča ano ano ano ne ano ano ano ne ano ano ano ano ne ano 

Dulov ne ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano 

Horná Súča ano ano ano ne ne ano ano ne ne ne ano ano ne ano 

Horné Srnie ano ano ano ne ano ano ano ne ano ano ano ano ne ano 

Hrabovka ne ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano 

Ilava ano ano ano ne ne ano ano ne ano ano ano ano ano ano 

Kameničany ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano 

Krivoklát ne ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano 

Mikušovce ano ano ano ne ne ne ano ne ne ne ano ano ne ano 

Nemšová ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Pruské ano ano ano ne ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano 

Sedmerovec ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano 
Skalka nad 
Váhom ano ano ano ne ne ne ne ne ano ne ano ano ne ano 

Slavnica ano ano ano ne ano ne ne ne ne ne ne ne ne ano 

Tuchyňa ano ano ano ne ne ne ne ne ne ne ano ano ne ano 
Vršatské 
Podhradie ne ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

Zamarovce ne ano ano ne ano ne ne ne ano ne ano ano ne ano 

 

Sociální problematika 

MAS Ploština 

Sociální zařízení na území MAS Ploština jsou denní stacionář, domov pro osoby se zdravotním 

postižením a domov pro seniory.  

Domov pro seniory 

Domovy pro seniory jsou na území MAS Ploština dva. Jeden se nachází v Loučce a druhý v Nedašově. 

V Loučce žije 115 obyvatel domova důchodce (ale také domova pro osoby s chronickým duševním 

onemocněním). V Nedašově je kapacita zařízení celkem 52 lůžek. 
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Domov pro osoby s chronickým duševním onemocněním 

Domov pro osoby s chronickým duševním onemocněním jsou v obci Loučka a Návojná. V Návojné  

se jedná o osoby, buď chronicky duševně nemocné, nebo o osoby závislé na alkoholu. Ubytovací 

kapacita v Návojné je 70 míst. V Loučce je domov pro chronicky duševně nemocné součástí jednoho 

areálu s domovem pro seniory a celková kapacita obou zařízení je 115 míst. 

Denní stacionář 

Denní stacionář je v MAS Ploština pouze jeden a to v Brumově-Bylnici. O stacionář se stará Charita. 

Charita 

Charita má své pobočky ve Valašských Kloboukách a Brumově Bylnici. Charita poskytuje pečovatelské 

služby, denní stacionář a služby osobních asistentů. Charita ve Štítné nad Vláří-Popov se stará  

o seniory a lidi se zdravotním postižním ze Štítné a z Jestřabí. 

Nízkoprahové zařízení 

Pro děti a mladé lidi, kteří jsou ohroženy sociálně nežádoucími jevy nebo se vyrovnávají s nelehkou 

životní situací je ve Valašských Kloboukách nízkoprahové zařízení. Toto zařízení je určeno pro děti,  

ale i jejich rodiče. 

Dětský domov 

Pro děti bez domova je ve Valašských Kloboukách, městské části Smolina, zbudován dětský domov, 

kde žije 32 dětí. Toto zařízení se rozšířilo také do Návojné, kde působí základní škola, kterou 

navštěvuje 22 dětí. 

Území má nedostatek sociálních institucí zajišťujících sociální poradenství a nízkoprahových zařízení 

pro děti a mládež. Území postrádá chráněné bydlení, noclehárny a azylové domy. 

Terénní asistenční služba Valašské Klobouky podporuje rodiny s dětmi, které se nachází v nějaké 

nepříznivé životní situaci  

 

Obrázek 3 Dům dětí a mládeže Smolina 
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MAS Vršatec 

Domov sociálních služeb 

Domov poskytuje sociální služby fyzickým osobám, které ale nejsou v důchodovém věku a jsou 

odkázáni na pomoc jiných osob, nebo osobám nevidomým.   

- Horné Srnie – Lipovec – domov sociálních služeb 

- Pruské – Súč – domov sociálních služeb 

- Slavnica – Sloven – domov sociálních služeb 

- Skalka nad Váhom – centrum sociálních služeb 

 

Obrázek 4 Domov sociálních služeb Horné Srnie 

Odlehčovací služba 

Odlehčovací služba je sociální služba poskytovaná fyzické osobě (opatrovateli), která se stará o jinou 

osobu s těžkým zdravotním postižením. Odlehčovací služba se stará o osoby s těžkým zdravotním 

postižením v době, kdy opatrovatel nemůže svoji činnost vykonávat. 

Cílem služby je umožnit opatrovateli, aby si mohl odpočinout a udržet si tak svoje fyzické a psychické 

zdraví. 

Odlehčovací služba působí ve Skalce nad Váhom v centru sociálních služeb. 

Terénní opatřovatelská služba 

Terénní opatřovatelská služba je v obcích/městech: Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, 

Dulov, Horná Súča, Horné Srnie, Ilava, Kameničany, Krivoklát, Mikušovce, Nemšová. 

Domov důchodců 

Domovy důchodců nalezneme v Dolné Súči, Nemšové a Skalce nad Váhom.  
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Domov důchodců v Dolnéj Súči je zřízena obcí a zabezpečuje sociální služby pro seniory, kteří jsou  

ve starobním nebo invalidním důchodu bez ohledu na jejich trvalý pobyt. Kapacita zařízení je 25 

obyvatel. 

V Nemšové působí centrum sociálních služeb, které se skládá ze stanice opatřovatelských služeb  
pro staré občany, zařízení opatřovatelské služby pro občany, zařízení pro osamělé rodiče a zařízení 
pro mládež. 

Stanice opatřovatelské služby pro staré občan (SOS) je určena pro staré občany, kterým není možné 
poskytovat opatrovatelskou službu v jejich domácnostech. V SOS jsou senioři, kteří čekají na umístění 
do domova důchodců. Kapacita SOS je 20 míst a pobyt je 3 – 5 měsíců. 

Ve Skalce nad Váhom je také centrum sociálních služeb, kdy kromě domova důchodců poskytují také 
terénní opatrovatelkou službu, přepravní službu a odlehčovací službu. Kapacita domova důchodců  
je 60 míst. 

Ostatní služby 

Na území MAS Vršatec je také několik půjčoven zdravotních pomůcek (Dolná Súča, Ilava), 

přepravních služeb (Dolná Súča, Skalka nad Váhom). 

V Nemšové je ještě z doprovodných sociálních služeb zřízen útulek a nouzové bydlení pro sociálně 

znevýhodněné. 

Zhodnocení občanské vybavenosti a školství 

Můžeme konstatovat, že obě MAS jsou občansky vybaveny velmi podobně a na velmi podobné 

úrovni.  

V průměru je MAS Ploština vybavena ze 48,7 % sledovaných údajů.  

MAS Vršatec je vybavena ze 43,9 % sledovaných údajů. 

MAS Ploština má podprůměrnou hodnotu ve vybavenosti poštou.  Avšak dojezdová vzdálenost  

na poštu je v celku přijatelná a i starší lidé nemají problém s tím, aby si potřebné věci přes poštu 

vyřídili. Kino má také nízkou hodnotu. Zvláště mladí lidé rádi navštěvují kina. Častěji než kina  

na území MAS však navštěvují kina ve Zlíně, kde už kino spojí s jinými aktivitami. Kino je tedy 

dostačující.  

Co však dostačující není, je sociální péče. Je to dáno i stárnutím obyvatelstva a kapacity v domovech 

důchodců jsou nevyhovující. Také na rozdíl od MAS Vršatec je jen málo obcí, kde se rozváží obědy  

pro seniory a zdravotně postižené občany. Zdravotní péče není na příliš vysoké úrovni a občané MAS 

se musí spokojit s tím, co území nabízí. Postrádají zejména více specializované pracoviště, 

stomatology, ale i praktické lékaře pro děti i dospělé. 

Koupaliště a sběrné dvory i přes nižší procento vybavenosti v obcích dostačující. Stejně hodnotíme  

i základní školy, střední školy a hřiště. 

Avšak tělocvičen je velmi málo a v zimních měsících je poptávka o tělocvičny mnohonásobně vyšší, 

než jakou jsou provozovatelé schopni nabídnout. 
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Bankomat jsou na území pouze ve dvou městech. Je to velmi nepraktické a ten, kdo nepracuje 

v městě, musí dojíždět k bankomatu, aby si mohl vybrat hotovost, což je v dnešní době plné 

platebních karet a posíláním výplaty na účet velmi nepraktické. Stačilo by přidat bankomat do 

Újezda, Vlachovic, Nedašova a Štítné nad Vláří-Popov a tím by se optimalizovali dojezdové 

vzdálenosti. 

MAS Vršatec je na tom velmi dobře co se týká vybaveností poštou, obecním rozhlasem, knihovnou a 

hřištěm. I občané obcí MAS jsou s těmito službami velmi spokojeni.  

Kino nenalezneme v žádné obci/městě. Sice obce/města mají postavený kinosál, ten však využívají na 

jiné účely, než je promítání filmů. Je to i díky digitalizaci filmů a přechod na tuto technologii by byl 

pro některé kinosály fatální. Občané MAS většinou jezdí do kina do Trenčína. 

Zdravotní péče je stejně jako v MAS Ploština nedostačující a území se potýká se stejnými problémy. 

Bohužel s tímto faktem nejsou MAS schopny cokoliv udělat. Mladí lékaři většinou odchází do větších 

měst nebo i jiných států, protože zde dostanou zaplaceno víc. Co se však týká sociální péče v novém 

programovém období 2014-2020 by se mohli na našich územích zbudovat sociální podniky, které  

by pomáhali znevýhodněných osobám. V MAS Vršatec se také potýkají s nedostatkem míst 

v domovech důchodců. 

Koupaliště je pouze v Nemšové. Občané by uvítali více možností ke koupání. Využívají přírodní vodní 

nádrž v Bolešově. Nedaleko MAS Vršatec se také nachází vodní nádrž Zelená voda a Trenčianské 

Teplice s termálními prameny. I tak ale hodnotíme koupaliště za nedostačující pro tak velké území.  

Co se týká tělocvičen, tak jich je také jen málo, ale na území MAS se nachází mnoho jiných atraktivit 

pro sportovní vyžití, které obyvatelé MAS velmi často a hojně využívají ke sportování. 

Sběrný dvůr je ve třetině obcí/měst MAS. Jedná se o soukromé výkupny tříděného odpadu. MAS  

by se v budoucnu chtěla zaměřit na zpracování druhotného separovaného odpadu. Se sběrem 

separovaného odpadu a bio odpadu nejsou v MAS žádné větší problémy a jsou hodnoceny kladně. 

Problém je pak v samotných obyvatelích, kteří zakládají černé skládky, netřídí odpad a tím zhoršují 

kvalitu životního prostředí.  

Bankomaty jsou v 5 obcích/městech MAS. Je to celkem dobrý výsledek. Když si vezeme uspořádání 

jednotlivých obcí MAS, tak ani menší obce nemají velkou dojezdovou vzdálenost. 

Školství hodnotíme velmi kladně.  Mateřskou a základní školou je vybaveno takřka z 60 %. Děti 

nemusí daleko dojíždět. Rodiče i děti jsou s tímto faktem velmi spokojeni. Střední školy jsou také 

v dostačujícím počtu.  

Na území MAS Ploština je lepší občanská vybavenost v 7 případech a to vybavení: 

- knihovna 

- kino 

- sociální péče 

- koupaliště 

- sběrný dvůr 

- mateřská škola 
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MAS Vršatec má lepší občankou vybavenost v: 

- pošta 

- tělocvična 

- bankomat 

- základní škola 

- střední škola 

- hřiště 

Obecní rozhlas je 100 % ve všech obcích obou MAS. 

Tabulka 21 Přehled občanské vybavenosti 
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MAS Ploština 
celkem 

7 17 17 4 7 8 5 6 6 2 13 8 1 15 

% 41,1 100,0 100,00 23,5 41,1 47,0 29,4 35,2 35,2 11,7 76,4 47,0 5,8 88,2 

MAS Vršatec 
celkem 

12 16 21 0 6 6 8 1 7 5 12 12 3 20 

% 57,1 76,1 100,0 0,0 28,5 28,5 38,1 4,7 33,3 23,8 57,1 57,1 14,2 95,2 

 

Sociální problematika 

V MAS Ploština je nedostatek sociálních zařízení, které by pokrývali celou poptávku po těchto 

službách. Chybí zde terénní služba, která by působila ve všech obcích a ne jen na několika málo 

místech. Velký převis poptávky nad nabídkou je v domovech důchodců. Čekací lhůty jsou dlouhé  

a mnohdy se na obyvatele okolních obcí ani nedostane. 

V MAS Vršatec je velmi dobře zabezpečena terénní opatřovatelská služba, která opravdu dobře 

funguje. Problémem je také nedostatek míst v zařízeních sociálních služeb. To se však snaží řešit 

alespoň terénní ošetřovatelskou službou, která působí prakticky v každé obci a alespoň částečně tuto 

situaci řeší. 
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7 Neziskové organizace působící na území MAS Ploština a MAS Vršatec 

V MAS Ploština a MAS Vršatec působí mnoho zajímavých spolků. Prakticky v každé vesnici v České  

a Slovenské republice nalezneme fotbalové mužstvo, myslivecké sdružení. Právě spolky jsou většinou 

hlavními organizátory kulturních a společenských akcí, které se v daném městě či obci odehrávají.  

Spolky také často pracují s dětmi, které se snaží vést např. ke sportu, k hudbě, lidových tradicím  

a ostatním zajímavým činnostem. Tyto děti pak méně podléhají nepříznivým sociopatologickým 

jevům, protože je „práce“ v rámci spolku zaměstnává. 

Spolky také často mají své základny, tedy vymezené prostory, kde provozují svoji činnosti. Tím tak 

vznikají různé klubovny či tělocvičny, které se pak využívají i na různé ostatní akce.  

Seznam spolků MAS Ploština 

V MAS Ploština je celkem 146 aktivních spolků.  

Nejčastěji se jedná o fotbalové týmy, hasiče a myslivce. Následují sportovní kluby a lidové soubory. 

Nalezneme zde i zahrádkáře, hokejové družstva, SRPŠ a dechové hudby. 

Působí zde mnoho spolků a kdo má aspoň nějaký zájem, tak si to své určitě najde alespoň v jedné 

obci. 

Tabulka 22 Spolky MAS Ploština 

Obec Spolky v obci 

Brumov-Bylnice 

FC Elseremo HC BBSS FC Triodin, o.s. 
Myslivecké sdružení 
Holý vrch 

TJ Sport Club MEZ  

Myslivecké sdružení 
Bylnice 

Junák – svaz skautů 
a skautek 

Singulární 
společnost  

SDH Brumov SDH Bylnice 

SDH Sv. Štěpán 
Český svaz 
zahrádkářů 

Školní sportovní 
klub při ZŠ  

Valašský klub 
plastikových 
modelářů 

Sdružení pro rozvoj 
a podporu školství 

HC Svatý Štěpán  
Český svaz včelařů, 
o.s. 

Hokejová akademie  
Klub bojových 
umění 

SK Demons 

Cyklo Bílé Karpaty, 
o.s. 

Český svaz 
chovatelů  

   

Drnovice 

TJ Družstevník 
Drnovice 

SDH Drnovice 
Český zahrádkářský 
svaz 

Myslivecké sdružení  Dechová hudba 

Orel jednota  VHK Ploština    

Haluzice SDH Haluzice     

Jestřabí SK Jestřabí SDH Jestřabí Klub seniorů Myslivecké sdružení  Český červený kříž 

Křekov SDH Křekov  
Myslivecké sdružení 
Jelenovská 

HYJÉ – koně, o.s.   

Loučka 

SK Loučka 
o.s. Vojenské 
muzeum-Pearl 
Harbor 

Myslivecké sdružení Český svaz včelařů SDH Loučka 

Střelecký oddíl KVZ  MO RS Loučka Svišti   

Návojná 

TJ Sokol  SDH Návojná 
Národopisný soubor 
„Závršan“ 

Lesní společnost  Český svaz včelařů 

Myslivecké sdružení 
Návojník 

Český červený kříž    
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Nedašov 

TJ Nedašov 
Senior klub Nedašov 
, o.s. 

Myslivecké sdružení HC Tara Klub rodičů při ZŠ  

Branný klub  SDH Nedašov 
Singulární 
společnost Salaš 

Český svaz včelařů  

Nedašova 
Lhota 

Myslivecké sdružení 
Janovec 

TJ Nedašova Lhota 
Český zahrádkářský 
svaz 

SDH Nedašova 
Lhota 

 

Štítná nad 
Vláří-Popov 

TJ Štítná nad Vláří SDH Popov 
Myslivecké sdružení 
Javorník 

Myslivecké sdružení 
Hložec  

Český svaz včelařů, 
o.s. 

Tenisový klub 
„Javorník“  

Oddíl stolního 
tenisu 

KPDŠ ZŠ Gabry a 
Málinky 

SDH Štítná nad Vláří Grasski  

Junák  - svaz skautů 
a skautek ČR 

Slunéčka 
Dechová hudba 
Okolňané o.s. 

Český zahrádkářský 
svaz 

Mikroregion Jižní 
Valašsko 

Újezd 

Myslivecké sdružení 
TJ Sokol - Stolní 
tenis 

SDH Újezd 
Moravský rybářský 
svaz 

SRPŠ 

Český svaz včelařů, 
o.s.  

TJ Sokol - Kopaná Klub svišťů Klub vojáků v záloze   

Valašské 
Klobouky 

TJ Spartak 
 

Sokol 
 

TJ Družstevník 
Smolina 

Psí sporty  
 

Valašské 
kumštování 

Jednota Orel  
 

FC Start  
HC Klobucké laviny 
 

Český svaz 
chovatelů 

Svaz tělesně 
postižených v ČR 

Rodičovské sdružení 
při ZŠ 

Kosenka Český červený kříž 
Klub rodičů při 
Gymnáziu  

Musica Minore 

Dechová hudba 
Valaška 

Sdružení 
Valašskoklobouckýc
h výtvarníků 
Vincúch 

Výtvarné sdružení G Muzejní společnost Valašský jarmek 

Sdružení přátel 
houslí 

Jižní Valašsko 
Centrum pro rodinu 
Valašské Klobouky 

Valašské sdružení 
Důbrava 

Český svaz včelařů 

Letecko-modelářský 
klub  

Klub důchodců  SK Aerobik  
o.s. muzikantů 
v Bílých Karpatech 

Cimbálová muzika 
Vincúch 

Dechová hudba 
Doubravanka 

Národopisný soubor 
Klobučan 

Rodinné centrum 
Kaštánek 

  

Vlachova Lhota SDH Vlachova Lhota SK Vlachova Lhota 
Honební 
společenstvo 

  

Vlachovice 

o.s. Dokopy SK Vlachovice Myslivecké sdružení 
Český zahrádkářský 
svaz  

SDH Vlachovice 

SDH Vrbětice Vrbětské ženy Valašská krev 
Český svaz včelařů, 
o.s. 

Klub rodičů a přátel 
školy při ZŠ  

Sportovní klub 
Buldok 

„Za zdravé 
Valašsko“ 

   

Vysoké Pole 
TJ Vysoké Pole SDH Vysoké Pole 

Sdružení přátel 
Vysokého Pole 

Klub českých turistů  
Sdružení přátel 
pozůstalých 
Ploština-Ryliska 

Myslivecké sdružení Kynologický klub MAS Ploština   
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Obrázek 5 Folklórní soubor Dúbrava 

Seznam spolků MAS Vršatec 

V MAS Vršatec působí celkem 119 spolků.  

Stejně jako v MAS Ploština jsou nejčastěji zastoupeny fotbalové a sportovní kluby, lidové a folklórní 

soubory a zahrádkáři. Celkem nás překvapilo, že ve spolkové činnosti jsme nikde nenalezli sbor 

dobrovolných hasičů, ale jinak je nabídka spolků velmi rozmanitá, možná i o něco více rozmanitější, 

než je tomu v MAS Ploština. 

Tabulka 23 Spolky MAS Vršatec 

Obec Spolky v obci 

Bolešov 
Futbalový klub 
Slovan Bolešov 

Slovenský klub 
chovateľov škrečkov 

   

Borčice 
Telovýchovná 
jednota ISKRA 
Borčice 

    

Červený 
Kameň 

Futbalový klub 
Červený Kameň 

KST Červený Kameň 
Stolnotenisový 
oddiel STO RS 
Červený Kameň 

Volejbalový 
športový klub 
Červený Kameň 

 

Dolná Súča 

"FIT CLUB Dolná 
Súča" 

Dychová hudba 
Krásinka 

FK KRASÍN 
Detskádychová 
hudba R. Hečku 

Klub 
rekreačnéhošportu - 
Neighbours FC 

Občianskezdruženie
rodičovpri MŠ v 
DolnejSuči č. 251 

Paintball klub DS 
Divadelnýsúbor 
Giovanni 

Historický klub 
Krásin 

Telovýchovná 
jednota Slovan 
Dolná Súča 

Združenievlastníkov
poľovnýchpozemkov 
Dolná Súča 

Dulov ATK DULOV 
Automotoklub - SDF 
Dúlov 

Dulovské mažoretky 
Yvett 

TJ Jednota Dulov  

Horná Súča 

Bližšie k vidieku 

Celoslovenské 
združenie 
pedagógov 
málotriednych 
základných škôl 

CHOTÁR 
DETSKÝ FOLKLÓRNY 
SÚBOR ČAJKA 

Futbalový klub 
Horná Súča 

KLUB SENIOROV 
Horná Súča 

MLADÍK 

Národná Sieť 
Slovenských 
Miestnych Akčných 
Skupín 

Spevácky zbor 
Hornosúčan 

 

Horné Srnie "TK 2000" 
Centrum urbánnej 
bezpečnosti 

FBC LÉGIA VLÁRA ImagIn ADVENTURE 
Lyžiarsky klub "SKI" 
Horné Srnie 
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Občianske združenie 
Srňan 

SLOVENSKÝ KLUB 
CHOVATEĽOV 
JAZVEČÍKOV 

TJ Cementár Horné 
Srnie 

Vodácky klub Delfín 
Horné Srnie 

 

Hrabovka 
Občianske združenie 
HRABOVSKÁ 
KAPELA 

Vĺčik    

Ilava 

"Za zachovanie 
kultúrneho 
dedičstva Ilavy" 

Eurošrot Enduro 
team 

Folklórny súbor 
STRÁŽOV 

FOTOKLUB POVAŽIE 
Historicko - 
Astronomická 
Spoločnosť 

Hokejové mužstvo 
Ravenous Eagles 

Horolezecký klub 
Trigant Klobušice 

Klub "SCLEROSIS 
MULTIPLEX" Ilava 

Klub priateľov 
Detského domova 
Ilava-Klobušice 

Klub slovenských 
turistov Tuláci Ilava 

Klub športu a 
zdravia 

KST Ilava 
KYNOLOGICKÝ KLUB 
ILAVA 

Materské centrum 
DUBÁČIK 

Mestská liga malého 
futbalu Ilava 

Mestský futbalový 
klub Ilava 

Mikroregión Ilava 
Občianske združenie 
Arena Flash Agency 

Občianske združenie 
Stolnotenisový klub 
Ilava-Klobušice 

Občianske združenie 
Zmiešaný spevácky 
zbor ILAVČAN 

Kameničany HELP A+E OZ Kameničany 
Telovýchovná 
jednota Slovan 
Kameničany 

  

Mikušovce 
Telovýchovná 
jednota Jednota 
Mikušovce 

Združenie Spod skál    

Nemšová 

Akadémia kvality 
života 

Bullterier klub 
Slovenskej republiky 

Ferrari Club Forza 
Slovakia 

Fujara z Považia 
Futbalový klub 
Slovan (FKS) 
Nemšová 

HUBERT Ľuborča, 
občianske združenie 

Iniciatíva pre žiakov 
Inštitút pre podporu 
dojčenia 

Jazdecký klub 
Uhliská 
 

Klub TENEM 
Nemšová 

Klub turistov a 
ochrancov prírody 
Ľuborča 

MASIV, občianske 
združenie 

Miestna akčná 
skupina Vršatec 

Nemšovský 
telovýchovný spolok 

Nemšovský 
telovýchovný spolok 
Florbalový klub - 
Základné školy 
Nemšová 

Občianske združenie 
prídomových 
záhradkárov 
Nemšová 

Občianske združenie 
Rady rodičov pri 
Základnej umeleckej 
škole Nemšová 

Občianske združenie 
záhradkárov 
záhradkárskej osady 
Nemšová - Bočky 

PEREGRÍN, 
občianske združenie 
na pomoc 
onkologickým 
pacientom 

Skala.sk 

Pruské 

"BIELE KARPATY" 
"Spoločne pre 
zdravie" 

KLUB DÔCHODCOV 
PRUSKÉ 

Klub Eso-trial Pruské 
Kynologický klub pri 
Strednej odbornej 
škole Pruské 

Mikroregión Zdroje 
Bielych Karpát 

občianske združenie 
HUGO 

Progresívny 
poľnohospodár 

Regionálne 
informačné 
materské centrum 
Motýlik 

Regionálne 
združenie turistov a 
hasičov Pruské 

Slovenský zväz 
technických športov 
Základná 
organizácia PRUSKÉ 

Športový klub 98 
Pruské 

Telovýchovná 
jednota Považan 
Pruské 

Základná 
organizácia 
Združenia 
technických a 
športových činností 
Pruské 

 

Sedmerovec 
Športový klub 
stolného tenisu 
ŠKST Sedmerovec 

    

Skalka nad 
Váhom 

Telovýchovná 
jednota Slovan 
Skalka nad Váhom 

Tenisový klub "PRO-
TEN" Skalka nad 
Váhom 

Združenie 
športových rybárov 
SKALKA 

  

Slavnica 
Aeroklub Dubnica 
nad Váhom 

Spolok na obnovu 
dediny - "Slavko" 

Športový klub ŠK 
Slavnica 

Telovýchovná 
jednota združenie 
športových klubov 
Slavnica 

 

Tuchyňa RK GENERÁCIA TJ Štart Tuchyňa 
JDS-Jednota 
dôchodcov 
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Slovenska 

Vršatské 
Podhradie 

Motokrosový klub 
Vršatec 

    

Zámarovce 

Čarovná škôlka - RZ 
pri MŠ Zamarovce 

FLY SK8GLIDING 
TRENČÍN 

Sloboda 
Telovychovna 
jednota ASEC Junior 

Telovýchovná 
jednota Slovan 
Zamarovce 

Trenčiansky 
Veteránklub 

Voda K Diaľnici, o.z.    

 

 

Obrázek 6 Přehlídka krojů  
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8 Turistický ruch, přírodní zajímavosti a společenský život 

Památky, zajímavá místa 

MAS Ploština 

MAS Ploština má mnoho historických, turistických a kulturních zajímavostí. I přes všechno co nabízí  

je poptávka po turistických zajímavostech tohoto koutu Valašska značně nevyužita. Památky totiž 

nejsou tak známé jak je tomu v okolních MAS (Rožnovsko, Luhačovice, Buchlovice..). Naštěstí  

už se tato situace začíná zlepšovat a díky mnoha značeným turistickým trasám se začíná MAS Ploština 

dostávat do povědomí turistů. 

Velkou devizou jsou také konané akce, které dostávají i přeshraniční charakter a jsou čím dál více 

masovější a navštěvovanější.  

Mezi nejnavštěvovanější památky v MAS Ploština patří: 

- Středověký hrad v Brumově 

- Památník protifašistického odboje Ploština 

- Židovský hřbitov v Brumově 

- Červený dům ve Valašských Kloboukách 

- Hložecká kaple 

- Vojenské muzeum PearlHarbor v Loučce 

- Envicentrum pro Krajinu ve Vysokém Poli 

- Rozhledna Doubrava a rozhledna Královec…  

Přehled památek nalezneme v tabulce. Většinou se jedná o sakrální, historické, valašské nebo 

válečné stavby a památníky.  

Tabulka 24 Seznam památek MAS Ploština 

Brumov-Bylnice 

Hrad Brumov Kostel sv. Václava Židovský hřbitov 
Sochy sv. Jana 
Nepomuckého 

Socha sv. Gottharda Socha sv. Floriána Kaplička P. Marie Radnice 

Sousoší nejsvětější 
trojice 

Dělnická kolonie sklářů 
v Sidonii, Chlebová pec 

Kaple sv. Jana 
Nepomuckého 

Zvonice v Bylnici 

Památník partyzána 
Švehly 

   

Drnovice 
Památník a muzeum 
Ploština 

Kaple Ploština  
2 kříže 

Muzeum stavitelství a 
řemesel jižního Valašska 

Kostel sv. Anežky české 

Haluzice Zvonice    

Jestřabí Roubené chalupy 
Kaple sv. Panny Marie 
Svatohostýnské 

Kamenný kříž na návsi  

Křekov Hložecká kaple 
Pomník obětem rodiny  
Valčíkových 

Kaplička na návsi  

Loučka 

Muzeum Pearl Harbor                Dřevěná zvonice Rozhledna Doubrava Tři kamenné kříže 

Dvě sochy sv. Václava    
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Návojná Kříž na návsi Venkovská usedlost Kaplička na návsi  

Nedašov 
Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie 

Venkovská usedlost   

Nedašova Lhota Zvonice Venkovská usedlost   

Štítná nad Vláří-Popov Kostel sv. Josefa 
Socha sv. Jana 
Nepomuckého 

  

Tichov Kaple Krista Krále 5 křížů Zvonice 
Pomník padlých na 
Ploštině 

Újezd Kostel sv. Mikuláše Hradisko 
Socha sv. Jana 
Nepomuckého 

Pomník na památku 
obětem 2. světové války  

Valašské Klobouky 

Kostel Povýšení sv. Kříže 
Kaple sv. Cyrila a 
Metoděje  

Kamenný pranýř    Rozhledna Královec 

Městské muzeum Mariánský sloup Hornův dům  Červený dům 

Venkovská usedlost 
Měšťanský dům 

Brattmanova vila Hotel u Slunce čp. 177 
Socha sv. Jana 
Nepomuckého 

Pomník obětem násilí 
1948-1989 

Dřevěnice čp. 7 
„Pivečkova“ 

Dřevěnice čp. 10 „Janíkova“ 
Dřevěnice čp. 11 
„Kosenka“ 

Kašna Štítové domy   

Vlachova Lhota 
Barokní socha sv. Jana 
Nepomuckého 

Muzeum požární 
ochrany 

Mačkova sušírna Roubená chalupa čp. 44 

Vlachovice 

Kostel sv. Michaela 
Archanděla  

Socha svatého Floriána Roubená zvonice 
Pohřebiště lidu 
popelnicových polí 

Vodní tvrz Kaštýl Hradišťko 
Socha sv. Jana 
Nepomuckého 

 

Vysoké Pole 

Malá vodní kaple  EnviCentrum Pro krajinu Kaple Panny Marie Vysocké Křížová cesta 

Klášťov    

V MAS Ploština je pouze jedna národní kulturní památka a to NKP Ploština. Na Ploštině  

je monumentální památník protifašistického odboje.  Pasekářská osada Ploština byla za 2 SV. 

vypálena nacisty a v plamenech zde našlo smrt 24 obyvatel. Plošitna spadá do katastrálního území 

Drnovic. 

 

Obrázek 7 Památník Ploština 
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MAS Vršatec 

Z hlediska kulturního a historického disponuje tento region mnoha památkami lidové architektury, 

národně-historickými a architektonickými díly a také archeologickým nalezištěm.  

Z hlediska koncentrace uvedených zdrojů je území MAS Vršatec opravdu ve velké míře tímto 

bohatstvím zastoupeno.  

Nejstarší kulturní památkou je archeologická lokalita z období pravěku na území obce Mikušovce  

a nejmladší kulturní památka je pamětní tabule padlých v SNP v obci Dolná Súča z 20. století. 

Mezi nejnavštěvovanější atraktivity patří: 

- Hrad Vršatec 

- Benediktýnský klášter ve Skalke nad Váhom 

- Františkánský klášter v Pruském 

- Zámeček 

- Myslivecký zámeček Antonstál 

- Pevnostní komplex s kostelem trinitárom v Ilavě 

- Nová vyhlídková věž v Trenčianské Zavadě (Nemšová) 

V následující tabulce jsou zaznamenány pamětihodnosti v jednotlivých obcích. 

Tabulka 25 Seznam památek MAS Vršatec 

Bohunice 

Zámeček Pohřební kaplička Městská věž Socha 

Park Rybník   

Bolešov Zámeček 

Kaple sv. Jana 

Nepomuckého 
Kostel sv. Ondřeje   

Borčice Klasicistní zámeček 
Dvě kaple 

Barokní socha sv. Jana 

Nepomuckého 
Park 

Červený Kameň 
Kostel Neposkvrněného 
početí Panny Marie 

Socha sv. Jana 

Nepomuckého 
Torzo sochy Panny Marie Kaple sv. Augustina 

Dulov 

 
2 zhradvonice 

Kostel Sedmibolestné 

Panny Marie 

Lidová roubená architektura 

domů 
 

         Dolná Súča Památní tabule padlých    

         Horná Súča 
Podstavec s Pannou 
Marií Sedmibolestnou 

Socha Krista na kříži Lidový dům Roubená stodola 

        Horné Srnie              
Kostel sv. Jana 

Nepomuckého 
Zvon Expozice lidové kultrury 

Pomník padlých v 1. sv. 

válce 

Ilava 

Ilavský hrad           Ilavská zvonice Budova bývalého pivovaru Kostel 

Mariánský sloup Socha sv. Floriána Kaplička na hřbitově Budova církevní školy 
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   Socha Andrea Hlinky 
 Památník SNP – 

Partizán 
Městský dům Budova bývalé fary 

Kameničany 
Kaple sv. Cyrila a 
Metoděje 

Socha v rekreační zóně Zvonice  

Mikušovce Skalice 

Archeologická lokalita z 

období pravěku 
Kostel sv. Gorazda  

Nemšová Vyhlídková věž 
Zámeček Antonstál 

Kostel sv. Michaela 

Archanděla 
Most přes řeku Vláru 

Pruské 

Zámeček Socha sv. Floriána Socha sv. Vendelína  Kostel sv. Petra a Pavla 

Socha sv. Jana 

Nepomuckého 
Kostel sv. Jiřího Františkánský klášter Ohradní zeď 

Sedmerovec Kostel sv. Jana Křtitele 
   

 Skalka nad Váhom 
Soubor církev. staveb, 

tzv. Malá a Velk Skalka 
Klášter Jeskyně Kostel sv. Benedikta 

Slavnica Románský kostel 
Kaplička Panny Marie   

Tuchyňa Kaplička na Chrasti 
Kostel Zvonice  

Vršatské Podhradie 

Hradní palác 
Strážná věž Dělová bašta Hradní zeď 

Hradní nádvoří  Schodiště v předhradí   

Zámarovce Památní tabule padlých 
Městský dům   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Klášter Skalka nad Váhom 
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Přírodní zajímavosti 

 

MAS Ploština 

Na území MAS Ploština se vyskytuje několik významných přírodních zajímavostí.  

Přírodních památky:   - Bíle potoky (Valašské Klobouky) 

   - Chladný vrch (Svatý Štěpán) 

   - Dobšena (Valašské Klobouky) 

   - Hluboče (Brumov-Bylnice) 

   - Kaňoury (Nedašov) 

   - Podskaličí (Křekov) 

   - Pod Cigánem (Nedašov) 

   - Šumlátová (Nedašov a Návojná) 

Přírodní rezervace: - Jalovcová stráň (Nedašov) 

   - Javorůvky (Valašské Klobouky) 

   - Lazy (Bylnice) 

   - Ploščiny (Poteč) 

 

Obrázek 9Přírodní rezervace Ploščiny 

Za zmínku jistě stojí hora Klášťov, který je nejvyšším vrcholem Vizovické vrchoviny. Klášťov, 

Velkomoravské centrum Jižního Valašska, je nejvýše položené hradiště na Moravě v nadmořské výšce 

753 m n.m. a nachází se na katastru obcí Vysoké Pole a Bratřejov. V 90. letech zde byl proveden 

archeologický průzkum a našlo se zde mnoho předmětů z doby lužické kultury popelnicových polí  

a předměty ze středohradištního období. 
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Nejvíce přírodních památek se nachází na území Nedašova, kde nalezneme louku Kaňoury, kde  

se vyskytují teplomilné a ohrožené druhy rostlin, které nikde jinde v Bílých Karpatech a v nadmořské 

výšce přes 600 metrů nerostou. Další přírodní zajímavostí na území obce je Jalovcová stráň, přírodní 

památky Pod Cigánem a Šumlatová. 

Na kopci Pláňava ve Štítné nad Vláří-Popov je jedna z nejzachovalejších květnatých luk na území MAS 

Ploština. K vidění jsou zde ohrožené druhy rostlin.  

V katastru obce Poteč je přírodní památka Ploščiny, kde rostou ohrožené druhy rostlin. Ploščiny  

se kosí pouze ručně, aby se nijak razantně nezasahovalo do místní fauny a flóry. 

MAS Vršatec 

Přírodní památky:    - Babiná (Bohunice) 

- Biely vrch (Vršatské Podhradie) 

    - Brezovská dolina (Červený Kameň) 

    - Dračia studňa (Bolešov, Krivoklát) 

    - Krivoklátské lůky (Krivoklát) 

    - Skalice (Mikušovce) 

    - Strošovský močiar (Červený Kameň) 

    - Podsalašie (Horná Súča) 

    - Rajkovec (Horné Srnie) 

    - Súčanka (Dolná Súča, Hrabovka, Skalka n. V.) 

    - Včelíny (Horná Súča)  

V obci Krivoklát se nachází dokonce dvě přírodní památky. Jedna z nich je Dračia studňa. Dračí studna 

je v turistické literatuře označována jako nejrozsáhlejší pěnovcový útvar v Bílých Karpatech. 

Nejcennějším nálezem ze slovenského území je pstenec Fuksův Soóův (Dactylorhiha fuchsii), který  

se hojně vyskytuje v PP Rajkovec a dále je zde k vidění hadílka obecná (Ophioglosum vulgatum). 

Národní přírodní rezervace:  

- Vršatské hradné bralo (Vršatské Podhradie) 

- Vršatské Bradlá (Vršatské Podhradie, Červený Kameň)  

 

Na slovenské straně, na rozdíl od té české se vyskytují i národní přírodní rezervace a to Vršatské 

hradné bralo a Vršatské bradlá. 

Vršatské hradné bralo se nachází v severní časí CHKO Biele Karpaty nad Vršatským Podhradím. Jsou 

zde k vidění zbytky hradu Vršatec. První osídlení je známé už v době bronzové. První zmínka je z roku 

1244.  Často se zde měnil majitel, mezi nejznámější patřil Matúš Čák a Ctibor zo Ctiboríc. Hrad 

několikrát vyhořel a zkázu završil výbuch v roku 1707. 
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Od roku 1986 je Vršatské hradné bralo chráněné naleziště s rozlohou 12 ha. Zříceniny mají několik 

poschodí a vedou po nich vyšlapané chodníčky. Zezhora je krásný výhled na údolí Váhu.  

Vršatské bradlá 

Vršatské bradlá jsou pokračováním bradlového pásma, které v oblasti Trenčínského kraje prochází 

severním údolím Váhu. Nacházejí se nad obcí Vršatské Podhradie, přičemž výrazně vyčnívají  

z okolního reliéfu flyšových Bílých Karpat. Jejich dominantní poloha předurčila, aby na nich byl  

ve středověku postaven hrad, ze kterého se do dnešních dob dochovaly jen ruiny. Dnes je Vršatec 

přírodní rezervace s rozlohou kolem 82,4 ha. Patří do púchovského úseku bradlového pásma. 

 

Obrázek 10 Vršatské bradlá 

Přírodní rezervace:    - Drieňová (Krivoklát) 

    - Debšín (Horná Súča) 

- Nebrová (Červený Kameň) 

    - Červenokamenské bradlo (Červený Kameň) 

    - Horná Závrska (Horná Súča) 

    - Krasín (Dolná Súča) 

     - Zamarovské jamy (Zámarovce)  

 

V katastru obce Krivoklát se nachází vrch Drieňová, kde se rostou staré dubo-bučiny a je to jeden  

z mála zachovaných přirozených lesů v této oblasti. Červenokamenské brado je další významná 

přírodní rezervace. Nachází se přímo nad obcí Červený Kameň a jsou zde zachovány přirozené  

a původní společenství skal a sutin. V obci Dolná Súča je přírodní památka Krasín. Jedná se o kopec 

vysoký 516 m v Bílých Karpatech, kde se na vrcholu kopce nacházejí pozůstatky zříceny středověkého 

hradu. 

Naučné chodníky 



 
 

FOND MIKROPROJEKTŮ 

Naučný chodník Nemšová- Ľuborčianska dolina „Poznej svoje okolí a historii“ 

Naučná stezka je navržena jako vycházková trasa pro pěší turisty či běžkaře v zimě. Naučný chodník, 

8,5 dlouhý, začíná na území obce Nemšová a přírodními stezkami směruje do obci  Ľuborča. Na trase 

je 20 tématických zastávek, na nichž nechybí QR kód a zajímavá lidová moudrost.  

Trasa na Krásin 

Trasa je dlouhá 3,5 km. Jelikož vede trasa přes skalnatý povrch, je vhodná spíše pro středně zdatné 

turisty. Okruh trasy vede z Dolné Súče, kolem bývalého hradu Dolná Súča, dále okolo Krasína a zpět 

do Dolné Súče. 

Lesní naučný chodník Bolešov – Krivoklát 

Tento chodník je velmi vyhledávanou cyklotrasou především místních obyvatelů. Jeho délka je 8,2 km 

a má 18 zastávek. Na trase LNCH Bolešov – Krivoklát sa nachází vyhlídková rozhledna, z které  

je krásný výhled na Vršatecká bradlá. 

Krivoklátská tiesňava 

Trasa začíná v obci Krivoklát, vede přes Krivoklátsku tiesňavu, dále pokračuje na Vršatec a končí  

v obci Vršatské Podhradie. Z hlediska náročnosti jde o nenáročnou túru. Trasa představuje kontrastně 

odlišnou krajinu oblých flyšových tvarů na jedné straně a ostrých skalnatých částí na druhé straně. 

Mikušovské bradlá 

Trasa naučného obousměrného okružního chodníku vede v těsné blízkosti hranic přírodní rezervace  

s 4. a 5. stupněm ochrany. Chodník je doplněn o 10 naučných panelů, které pojednávají o geologii, 

historii, živočišstvo, rostlinstvu atd. Celkově trvá přechod trasy asi 3 hodiny. 

Vršatské bradlá 

Naučná stezka začíná v obci Vršatské Podhradie, pokračuje na hrad Vršatec, zpět do obce směrem  

na Chotuč až do Červeného Kamene na Červenokamenské bradlo. Časová náročnost je 2 ¼ hod. při 

normální chůzi. Délka trasy je 4 km. 

Na Chmeľovú 

Stezka začíná i končí v obci Vršatské Podhradie, prochází přes obce Chmelová a Červený Kameň. 

Časová náročnost je 4 ½ hod. při normální chůzi. Jde o středně náročnou půldenní túru, která 

překonává poměrně velké převýšení. Na trase jsou dvě krátké stoupání: k hradu Vršatec a na 

Chmelovou. Vede po dobře značených turistických stezkách. Túra představuje nejkrásnější část 

Vršatské bradel, její předností jsou nádherné útvary a daleké výhledy. 

Stezka Hugolína Gavloviče 

Stezka měří celkem 35 kilometrů jde z Valašských Klobouk až do Pruského. Obsahuje 6 nformačních 

tabulí. Stezka prošla rekonstrukcí, kdy na ní byly vybudovány lávky a rekonstruovaly se chodníky. 
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Stezka Královec 

Trasa měří 7 kilometrů a jde od železniční stanice ve Valašských Kloboukách až k ovocnému sadu za 

Valašskými klobouky. Je vhodná i pro rodiny s dětmi. Na trase nalezneme 10 velkých a 2 malé 

informační tabule o vývoji krajiny v Bílých Karpatech, o chráněných územích, rostlinách a zvířatech a 

o lidových zvycích. 

Stezka Vizovické vrchy 

Délka: 14 kilometrů 

Trasa: Vizovice – Vařákovy paseky 

Popis: Stezka měří 14 kilometrů a táhne se z Vizovic až na Vařákovy paseky. Tato stezka patří mezi 

náročné. Na trase nalezneme 12 odpočívadel a zastavení.  Její trasa vede z Vizovic, přes Lhotsko, 

Bratřejov až na nejvyšší horu Vizovické vrchoviny Klášťov a končí na Vařákových pasekách (osada, 

vypálená za II. SV). 

Okruh šesti dědin 

Stezka měří celkem 20 kilometrů a začíná v obci Pozděchov, odkud dále pokračuje přes Újezd, Vysoké 

Pole, Drnovice, Vlachovu Lhotu a končí ve Vlachovicích. Nachází se na ní několik informačních tabulí 

s a odpočívadla.  

Kulturní a společenské akce 

MAS Ploština 

Na území MAS Ploština se zachovávají tradičně zaměřené akce, většinu všech kulturních  

a společenských událostí tvoří akce zaměřené na valašskou tématiku, řemesla a zvyky. Pořadatelé 

jsou nejčastěji občanské sdružení či národopisné soubory. Díky jejich dobré propagaci a dobrému 

zázemí se těší vysoké návštěvnosti, jak zdejších obyvatel, tak široké veřejnosti, přesahující hranice 

daného území. 

Nejnavštěvovanější akce: 

- Mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách 

- Setkání muzikantů z Bilých Karpat ve Valašských Kloboukách 

- Pietní akt na Ploštině 

- Valašské Kumštování ve Valašských Kloboukách 

- Slet čarodějnic v Loučce 

Mikulášský jarmek 

Nejznámější akcí ve sledované území je asi Mikulášský jarmek, který  

se koná každoročně ve Valašských kloboukách. Ústředním tématem 

jsou mikulášské tradice, zabíjačka, ukázky tradiční řemesel, výstava 

krajových odrůd ovoce a výstava prací místních výtvarníků.  Celou akci 

doprovází několik skupin místních muzikantů a tanečních souborů.  
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Setkání muzikantů z Bílých Karpat 

Ve dvou největších městech MAS Ploština se každoročně pořádá 

Setkání muzikantů z Bílých Karpat. Během tří víkendových dnů zde 

vystupuje několik stovek muzikantů. Jde o členy dechové hudby, 

cimbálové muziky, pěvecké soubory, rockové a country kapely. 

Vrcholem hudebního maratonu je společný koncert hudebních těles  

a ohňostroj. Pro návštěvníky jsou připraveny ochutnávky valašských 

specialit a moravských vín 

Pietní akt na Ploštině 

Pietní akt Ploština je pořádán na uctění památky obětí. Ploština byla 

19. dubna 1945 vypálena a uhořelo zde 24 lidí. Každý rok se zde koná 

pietní akt, kterého se účastní zástupci okolních obcí a zlínského 

magistrátu, pamětníci, civilisté a vojáci. 

 

Valašské Kumštování 

Další zajímavá akce je Valašské Kumštování ve Valašských 

Kloboukách. Jedná se o představení řezbářů, sochařů, malířů a dalších 

výtvarníků z blízkého okolí, kteří od čtvrtka až do neděle tvoří svá díla 

přímo na náměstí. 

 

Slet čarodějnic  

V obci Loučka se vždy poslední dubnový den koná Slet čarodějnic.  

Je zahájen průvodem čarodějnic a čarodějů z návsi do místního 

sportovního areálu, kde je připraven zábavný programa ve večerních 

hodinách ohňostroj a hudební zábava. Sletu se účastní několik 

tisícovek návštěvníků z celého kraje. 

 

Další akce pořádané na území MAS Ploština jsou např. Kloboucké hospodářské trhy, kosení 

bělokarpatských luk v okolí Valašských Klobouk, Hradní tóny, Valašský krojovaný bál, Nedašovské 

dožínky, Popovské hudební slavnosti (přeshraniční vystoupení), Svatojánské slavnosti pořadané 

občanským sdružením Dokopy, živé betlémy,  

Tradičními společenskými akcemi, které se pořádají takřka v každé obci sledovaného území jsou 

fašanky, kácení máje, košt slivovice, obecní zabijačky a hasičské soutěže. V některých obcích také 

probíhá otevírání studánek, topení Moreny, vítání jara a dožínky. 

MAS Vršatec 
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V jednotlivých obcích se organizují mnohé regionální kulturní akce, které se vážou na náboženské 

svátky, tradice nebo události spjaté se zemědělstvím či společenským životem. 

Nejvýznamnější akce: 

- Hudební léto v Nemšové 

- Festival dechových hudeb Okolo Súče 

- Folklórní podzim 

- Bartolomějský jarmark 

- Mezinárodní setkání Čechů a Slováků „Peňažná“ 

- Silvestrovské setkání na Velké Javořině 

Hudební léto 

V obci Nemšová organizují již 30 let hudební léto, které se koná  

od července do srpna formou nedělních koncertů na promenádě. 

Během nich vystupují dechovky, lidové soubory i moderní hudební 

seskupení ze Slovenska. Je zde vždy přizván i zahraniční host, 

většinou z České republiky. 

Festival dechových hudeb OKOLO SÚČE 

Festival dechových hudeb OKOLO SÚČE se pořádá v obci Horná Súča, 

vznikl v roce 1990 a od té doby se pořádá každoročně. Tento festival 

je mezinárodní. Vystupují zde zejména soubory místní, z České 

republiky a Polska 

 

Horský KROS Pruské - Vršatec 

Každoročně se konají uprostřed léta v obci Pruské běžecké závody 

do vrchu. Běží se pod Vršatskými bradly. První závod se běžel 1984. 

Tento závod má dlouholetou tradici a účastní se jí několik stovek 

běžců. Délka tratě je přes 9 kilometrů a převýšení je takřka 600 

metrů. 

 

 

Stavění máje na Červenom Kameni 

Na samém vrcholku Červeného Kameňa každoročně staví místní 

obyvatelé májku. Této akce se účastní mnoho lidí a je zde  

i doprovodný program. Je to opravdu unikátní akce. 

 

Bartolomějský jarmark 
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V srpnu se koná ve městě Ilava již tradiční jarmark. Je pojatý jako oslava 

konce léta, bohaté úrody a Sv. Bartoloměje, na jehož svátek jarmark 

připadá. 

Kromě těchto zmíněných akcí každá obec pořádá pravidelné kulturní  

a společenské akce pro občany jako např. pochovávání basy, den 

matek, stavění máje, Jánské ohně, den dětí, oslavy Slovenského 

národního povstání, hody, setkání důchodců, plesy a bály, koncerty, 

apod. 

Mezi další akce patří jistě hodové zábavy, pálení Moreny, divadelní představení místních souborů, 

dožínky, stavění a kácení máje, hasičské soutěže aj. 

 

SPOLEČNÁ SETKÁNÍ 

Mezinárodní setkání Čechů a Slováků „Peňažná“ 

Kopec Peňažná nad Rokytnicí na Slavičínsku je místem, kde  

se každoročně setkávají Češi a Slováci. Akce začínává ve 14 hodin 

hymnami Evropské unie, České republiky a Slovenské republiky.  

Pro účastníky zde bývá připraven bohatý kulturní program. K tanci  

i poslechu hraje dechová hudba ze Slovenska nebo z Česka.  

Do roku 2000 byla Peňažná místem rodinných setkání a od roku 2000, 

kdy se uskutečnil nultý ročník, se datuje historie Setkání na Peňažné 

jako reakce na rozdělení společného státu a vzájemného se odcizování 

lidí na obou stranách hranice. Nyní je setkání na Peňažné, kterého  

se každoročně účastní více než 500 lidí z širokého okolí, organizováno na základě Smlouvy  

o spolupráci mezi obcemi Rokytnice a Horná Súča. 

Termín se ustálil na předposlední srpnovou sobotu. Hodně lidí spojuje Setkání na Peňažné s výletem 

do přírody a příjemnou procházkou po hřebenech Bílých Karpat. 

 

Silvestrovské setkání na Velké Javořině 

Češi a Slováci se už tradičně setkali na Velké Javořině v Bílých 

Karpatech u Česko-slovenské vatry přátelství. Od rozdělení republiky 

pořádají setkání kraje z obou stran hranice. 

Vždy tu vládne dobrá nálada, davy lidí se občerstvují různými druhy 

nápojů, u Holubiho chaty vyhrává jazzová kapela a je tu slyšet čeština 

i slovenština. Silvestr na pomezí vznikl v roce 1992 jako protest proti 

rozdělení republiky. 
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9 Doprava 

MAS Ploština 

Dopravní soustava se na území MAS Ploština skládá ze silniční, železniční a kombinované dopravy. 

Přes území MAS Ploština vede jedna silnice I. třídy č. I/57, která vede přes města Brumov-Bylnice, 

Valašské Klobouky a obec Poteč.  Územím vede celkem 18,5 km této silnice. Tato trasa spojuje sever 

Moravy a hranici s Polskem, s hraničním přechodem na Slovensko Brumovem-Bylnicí/Horné Srnie  

a dále pokračuje do města Trenčianská Teplá. Dále je zde celkem  26,4 km silnic II.tříd.  Zbytek území 

tvoří silnice III. třídy, které jsou dlouhé celkem 72,4 km. Ve sledovaném území činí vybudované cesty 

celkem 117,3 km. 

Kvalita povrchu cest, většinou tedy silnic nižších tříd, je ve špatném technickém stavu. Tento stav  

je úměrný možnostem investovat do jejich údržby a obnovy. Vyskytují se zde i silnice, které nejsou 

v zimních měsících udržovány. Většina lidí využívá pro cestování své vlastní automobily, proto  

je pro ně stav silnic důležitý. Na území MAS Ploština se také nachází několik firem, které využívají 

kamionovou dopravu buď pro přepravu materiálu, zboží nebo sami kamionovou dopravu provozují. 

Zvláště pro tuto skupinu jsou silnice nevyhovující a mohou mít pro ně fatální následky. 

Pro život ve venkovském prostředí je velmi důležitá veřejná doprava. Četnost spojů z malých obcí, 

kde nevede žádný hlavní silniční tah, je zpravidla nižší. K takovým obcím patří zejména obec Haluzice, 

Drnovice a Tichov. Ve většině členských obcí je cestování veřejnou dopravou v sobotu, neděli  

či o víkendech velmi složité. 

Autobusovou zastávku mají všechny obce území MAS Ploština. Většinu dopravních služeb na území 

zajišťuje firma ČSAD Vsetín a.s. Konkurenční firma Housacar provozuje pouze jeden spoj, a to Zlín-

Luhačovice-Štítná nad Vláří-Valašské Klobouky.  

Hustota železniční sítě je poměrně nízká. Vlakovou zastávku mají pouze města Brumov-Bylnice, 

Valašské Klobouky a obce Štítná nad Vláří-Popov, Návojná, a Poteč. Přepravu osob železniční 

dopravou poskytují České dráhy a. s. Územím prochází koncový úsek trati ČD č. 280 Hranice  

na Moravě – Vsetín – Bylnice, který zabezpečuje zejména propojení mezi Bylnicí a Horní Lidčí,  

kde spoje navazují na rychlíkové tratě 280 směr Vsetín (a dále Hranice na Moravě, Ostrava, Přerov, 

Praha) a Slovensko a 340 Brno – Veselí n. Moravou – Vlárský průsmyk.  

MAS Vršatec 

Z hlediska dopravní dostupnosti má území výhodnou polohu a poměrně dobře vybudovanou 

infrastrukturu. Dopravní soustava se na území MAS Vršatec skládá ze silniční, železniční  

a kombinované dopravy. 

Celkově je v území vybudovaných 3 km cest I. třídy, 39,12 km cest II. třídy a 111,85 km ostatních 

komunikací. Ve sledovaném území činí vybudované cesty celkem 153,97 km. 

Územím procházejí také důležité mezinárodní silniční tahy: E50 Česko - Trenčín, E75 Polsko - Čadca - 

Žilina - Maďarsko - Rakousko, D1 Bratislava - Trenčín - Žilina - Košice - Ukrajina, R6 Púchov - Česko, 

1/50 Česko – Zvolen a 1/61 Bratislava - Trenčín – Žilina.  
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Veřejnou dopravní síť v území zajišťuje autobusová a silniční doprava. Intenzita autobusové dopravy 

je během pracovních dní dostačující, ale o víkendech je problematičtější se přesunovat autobusovou 

dopravou v některých obcích. Pravidelná autobusová doprava je vykonávaná dopravní společností SAD 

Trenčín, a.s. 

Na území není příliš hustá síť železničního spojení. Železniční stanice jsou v obcích Nemšová a Horné 

Srnie.  Vlak dále může pokračovat přes železniční přechod do České Republiky přes Vlárský průsmyk 

do Bylnice. V Ilavě je taktéž železniční stanice, která je jednou ze zastávek na trase Bratislava – Žilina. 

Železniční doprava je vykonávaná Železniční společností Slovensko, a.s. 

Zhodnocení doprava 

MAS Ploština na tom z hlediska dopravy velmi špatně. Není zde žádná větší tepna, která  

by procházela územím. Dopravní spojení do větších měst je špatné. Železniční doprava prochází 

pouze ¼ území. Stav silnic je na tom velmi špatně. Zvláště v zimních měsících je s dopravou velký 

problém. Cesty se neudržují v takové intenzitě, v jaké by bylo zapotřebí. 

MAS Vršatec je na tom s dopravní sítí o něco lépe. Prochází jím některé větší dopravní tahy.  

Na polovině území se však také potýká s nedostatečnou úpravou povrchu silnic a v zimních měsících 

řeší podobné problémy, jak v MAS Ploština. Co se týká hustoty železničního spojení, není příliš dobrá. 

V MAS Vršatec se nachází jen tři železniční stanice a to v Horném Srní, Nemšové a Ilavě.  
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10 SWOT analýza 

Silné stránky 

MAS Ploština MAS Vršatec 

Populační přírůstek Pozitivní vývoj počtu obyvatel 

Nízký index staří (více mladých než starých osob) Pozitivní migrační saldo 

Vysoký počet obyvatel v produktivním věku Ne příliš velká míra nezaměstnanosti 

Různorodost podnikatelských subjektů 
Nezaměstnanost žen je vyrovnaná s nezaměstnaností 
mužů (nijak výrazný převis) 

Zvyšuje se počet vysokoškolsky vzdělaných lidí Zaměření se na zpracovatelský průmysl 

Mnoho lidí má dokončenou střední školu Mnoho lidí má dokončenou střední školu 

Udržování zemědělských podniků Velké plochy lesních pozemků 

Diverzifikace zemědělských podniků (nové pracovní 
místa) 

Zvyšuje se počet vysokoškolsky vzdělaných lidí 

Hospodárné využívání přírodních zdrojů 
Diverzifikace zemědělských podniků (nové pracovní 
místa) 

Velké plochy lesních pozemků Udržování zemědělských podniků 

Udržování přírodního rázu krajiny Udržování přírodního rázu krajiny 

Vcelku dobrá občanská vybavenost Dobře pracující terénní ošetřovatelské služby 

Prozatím dostačující počet sběrných dvorů Prozatím dostačující počet sběrných dvorů 

Mnoho turistických lákadel Mnoho turistických lákadel 

Existence CHKO 
Mnoho organizací, které se snaží propagovat 
zajímavosti území 

Dobré životní podmínky Existence CHKO 

Fungující mateřské a základní, střední školy Dobré životní podmínky 

Mnoho kulturních akcí Fungující mateřské a základní, střední školy 

Udržování a obnova valašských tradic Mnoho kulturních akcí 

Různorodost a počet spolků Udržování a obnova valašských tradic 

Různorodost podnikatelských subjektů Různorodost a počet spolků 

Snižování ekologických dopadů na přírodu Různorodost podnikatelských subjektů 

Mnoho kulturních památek snižování ekologických dopadů na přírodu 
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Mnoho spolků pracujících s dětmi Mnoho kulturních památek 

Dostatek dobře značených turistických tras Mnoho spolků pracujících s dětmi 

 Dostatek dobře značených turistických tras 

 Nové cyklostezky 
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Slabé stránky 

MAS Ploština MAS Vršatec 

Záporné migrační saldo  Nižší počet lidí v produktivním věku 

Nízká míra ekonomické aktivity Nízká míra ekonomické aktivity 

Vysoké míra nezaměstnanosti Každoroční nárůst uchazečů o zaměstnání 

Vysoká nezaměstnanost žen 
Nedostatek sociálních zařízení (zejména domovů 
důchodců) 

Každoroční nárůst uchazečů o zaměstnání Nedostatek specializovaných doktorů  

Nedostatek pracovních míst Zcela chybí kino 

Nedostatek sociálních zařízení (zejména domovů 
důchodců) 

Pouze jedno koupaliště 

Nedostatek specializovaných doktorů (zejména 
zubařů) 

Nevyhovující stav některých komunikací 

Horší dostupnost k bankomatům 
Horší údržba některých komunikací v zimních 
měsících 

Nevyhovující kapacity tělocvičen 
V malých obcích je nedostatečná občanská 
vybavenost 

Nevyužitý potenciál cestovního ruchu 
Některým spolkům chybí klubovny, kde by mohli 
provozovat svou činnost 

Nedostatečná propagace zajímavostí cestovního 
ruchu mimo území MAS  

Nedostatečná propagace zajímavostí cestovního 
ruchu mimo území MAS 

Nevyhovující stav některých komunikací V některých obcích/městech je špatný stav chodníků 

Horší údržba některých komunikací v zimních 
měsících 

Nízký počet ubytovacích kapacit pro turisty (špatný 
stav některých ubytovacích zařízení) 

V malých obcích je nedostatečná občanská 
vybavenost 

Příliš velké zaměření se na zpracovatelský průmysl, ne 
příliš velká diverzifikace 

Některým spolkům chybí klubovny, kde by mohli 
provozovat svou činnost 

Obyvatelé MAS se moc nezapojují do dění v MAS 

V některých obcích/městech je špatný stav chodníků  

Nízký počet ubytovacích kapacit pro turisty (špatný 
stav některých ubytovacích zařízení) 

 

Velmi málo cyklistických tras  
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Příležitosti 

MAS Ploština MAS Vršatec 

Stabilizace migračního salda – přilákání nových 
obyvatel na území MAS 

Podpora začínajících podnikatelů 

Podpora začínajících podnikatelů 
Nové pracovní příležitosti a tím snížení 
nezaměstnanosti 

Nové pracovní příležitosti a tím snížení 
nezaměstnanosti 

Přilákání zejména mladých rodin do území, které by 
zvýšili produktivní a předproduktivní složku 

Nové sociální zařízení pro starší lidi Nové sociální zařízení pro starší lidi 

Zlepšení občanské vybavenosti Zlepšení občanské vybavenosti 

Rozšíření nabídky občanské vybavenosti: bankomaty, 
sociální zařízení, tělocvičny, sběrné dvory 

Rozšíření nabídky občanské vybavenosti: kino 
koupaliště, sociální zařízení, zdravotnická střediska, 
sběrné dvory 

Rozšíření sběrných dvorů (např. o bioodpad) Rozšíření sběrných dvorů (např. o bioodpad) 

V některých případech oprava a rekonstrukce stávající 
občanské vybavenosti 

V některých případech oprava a rekonstrukce stávající 
občanské vybavenosti 

Zlepšení propagace MAS, malé povědomí o MAS Zvýšení propagace atraktivit území i mimo MAS 

Zvýšení propagace atraktivit území i mimo MAS 
Ekologické hospodářské podniky > zlepšení stavu 
životního prostředí 

Ekologické hospodářské podniky > zlepšení stavu 
životního prostředí 

Zvýšení podpory spolkové činnosti 

Zvýšení podpory spolkové činnosti 
Více spolků a kroužků pro děti > předcházení 
sociopatologickým jevům 

Více spolků a kroužků pro děti > předcházení 
sociopatologickým jevům 

Více kulturních akcí, kterých se bude účastnit více 
obyvatel MAS 

Více kulturních akcí, do kterých se zapojí sami občané 
z území 

Rekonstrukce a modernizace silnic a chodníků, zvláště 
v menších a odlehlejších obcích 

Rekonstrukce a modernizace silnic a chodníků, zvláště 
v menších a odlehlejších obcích 

Rekonstrukce některých školek a škol a jejich 
přilehlého okolí 

Přeřazení některých silnic do vyšších tříd Lepší vybavení do škol 
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Lepší vybavení do škol 
Lepší vybavení, rekonstrukce a modernizace 
některých sociálních zařízení 

Lepší vybavení, rekonstrukce a modernizace 
některých sociálních zařízení 

Oprava historických památek 

Oprava historických památek  

Lepší informování obyvatel, podnikatelů a veřejné 
správy o eurofondech 
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Hrozby 

MAS Ploština MAS Vršatec 

Odchod mladých lidí Odchod mladých lidí 

Zhoršení věkové struktury (více poproduktivních než 
předproduktivních) 

Zhoršení věkové struktury (více poproduktivních než 
předproduktivních) 

Krach důležitých zaměstnavatelů Krach důležitých zaměstnavatelů 

Málo finančních prostředků na zhodnocování stavu 
obcí 

Zaměření se zejména na zpracovatelský průmysl 
(nízká diverzifikace a přílišné zaměření na jedno 
odvětví) 

Zhoršení stavu dopravy 
Málo finančních prostředků na zhodnocování stavu 
obcí 

Ještě větší nárůst poptávky o sociální služby  Zhoršení stavu dopravy 

Špatné čerpání eurofondů a dotací Ještě větší nárůst poptávky o sociální služby  

Ještě větší zpoždění ve schvalování eurofondů Špatné hospodaření jednotlivých obcí/měst 

Špatné hospodaření jednotlivých obcí/měst Byrokracie  

Byrokracie 
Podpora jen velkých měst, nedostatek financí na 
rozvoj venkova 

Podpora jen velkých měst, nedostatek financí na 
rozvoj venkova 

Přehnané papírování na úřadech  

Přehnané papírování na úřadech Nezájem místních obyvatel o kulturní akce 

Odliv „mozků“ Odliv „mozků“ 

Nedostatek financí na školství Nedostatek financí na školství 

Znečištění životního prostředí Znečištění životního prostředí 

Přehnaná těžba dřeva, díky které dochází k narušení 
přírodního ekosystému, sesuvům půdy 

Slabá propagace regionu 
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Slabá propagace regionu Apatie vůči práci MAS a jiných spolků 

Apatie vůči práci MAS a jiných spolků Nárůst kriminality 

Nárůst kriminality Nárůst nezaměstnanosti 

Ještě více nezaměstnaných žen  
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11 Závěrečné vyhodnocení 

MAS Ploština je oproti MAS Vršatec menší MAS a to jak počtem obyvatel, tak rozlohou.  

MAS Vršatec je velmi rozvinutou MAS, která dobře pracuje a vytváří pro své členy velmi dobré 

podmínky. Na území Vršatec se obyvatelé o fungování MAS vyjadřují velmi pozitivně a také o ní mají 

povědomí. Naproti tomu je MAS Ploština méně propagovaná a povědomí o tom, jaká je její hlavní 

náplň není tak rozšířené. 

Obě MAS mají však mnohé společné témata, které mohou řešit. Zejména se jedná o problematiku: 

- Nezaměstnanosti 

- Nedostatečného (či špatně tvořeného) marketingu a propagaci mimo MASky 

- Cestovního ruchu 

- Životního prostředí 

- Navázání následné přeshraniční spolupráci mezi MAS, ale i podniky a neziskovými 

organizacemi, které působí na území obou MAS 

- Sociální problematika - MAS Vršatec má velmi dobře zabezpečenou terénní ošetřovatelskou 

službu, kterou je potřeba zavést i v MAS Ploština 

Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost trápí obě MAS. Je to velký problém příhraničních oblastí. Velké podniky většinou 

nemají zájem o to, aby působili v pohraničí. Jestliže chceme, aby se naše MAS rozvíjeli, potřebujeme, 

aby se snížila nezaměstnanost. Je známo, že lidé, kteří mají stálý pracovní příjem, jsou také aktivnější. 

Bez dostatku pracovních příležitostí jsou lidé ochotni za prací cestovat, či se z území s vysokou 

nezaměstnaností odstěhovat. Prvořadým cílem však je obyvatele MAS na území udržet a přilákat i 

nové lidi. Se zaměstnaností souvisí také podpora místních podnikatelů, zvláště těch malých. V novém 

programovém období bude podpora drobných podnikatelů vcelku omezená. I přes tento fakt 

nesmíme podnikatele a živnostníky nechat napospas a snažit se jim vyjít vstříc a snažit se jim vyjednat 

co nejlepší podmínky pro jejich rozvoj. To však nezávisí jen na MAS a samosprávách, ale také na 

samotných podnicích, jak budou ochotni jít do podnikatelského rizika a rozvíjet se. Jedním z možných 

návrhů, které byly prezentovány na společných schůzkách je vytvoření prodejny jen s místními 

výrobky od místních producentů. Zvláště těm menším by to jistě pomohlo v propagaci jejich výrobků 

a ke zvýšení povědomí o jejich výrobcích.  

Společenské akce 

Proto, abychom obyvatele udrželi v území, se obě MAS snaží pořádat mnoho zajímavých akcí, aby 

oživili společenský život v obcích. Největší zásluhu však na pořádání společenských akcí mají 

neziskové organizace a spolky. V analýze jsme zjistili, že obě MAS mají velkou a rozmanitou nabídku 

spolků. MAS, jednotlivé obce a někdy i větší podniky se tyto spolky snaží v jejich činnosti co nejvíce 

podporovat. Tento fakt se nám v analýze dále odrazil v množství společenských akcí. 

V novém programovém období by chtěla MAS Ploština a MAS Vršatec vytvořit nové společenské 

akce, které by prohloubili naše společné partnerství. Na setkání obou kanceláří byla řeč o vytvoření 

jednodenní přeshraniční akce.  



 
 

FOND MIKROPROJEKTŮ 

Cestovní ruch 

Další potenciál vidíme i v rozvoji cestovního ruchu. Díky analýze můžeme vidět, jaké se na území 

nachází atraktivity, které by se mohli v budoucnu společně prezentovat. Jedním z řešení by bylo 

vytvoření informačního centra přímo s průvodci, kteří by zájemcům mohli ukázat, co vše naše území 

nabízí. Jedna z možností je také vytvoření balíčků cestovního ruchu, které by byly tematicky 

zaměřeny, a konečný zákazník by už si pak vybral balíček dle jeho preferencí.  

Navrhovanými oblastmi by mohly vzniknout balíčky, které se zaměřují na: 

- Druhou světovou válku 

- Sakrální památky v území 

- Turistika 

- Po pověstech a bájích 

- Environmentální výlety 

- Jak se to dělalo za našich babiček 

V otázkách cestovního ruchu budou obě MAS hlavně pro dobudování cyklostezky BE-VLA-VA, jejíž 

dostavba převážně vázne na české straně hranice. Hlavním cílem je propojení Česka a Slovenska, ale 

také zbezpečnění cyklistické dopravy. Stále více lidí propadlo zdravému životnímu stylu, ke kterému 

patří i pohyb na čerstvém vzduchu. Proto můžeme na silnicích vidět stále více nadšených cyklistů. 

Avšak to se také odráží na nehodovosti, která by se však díky dostavbě cyklostezky snížila. 

Životního prostředí 

MAS Ploština i MAS Vršatec má jedinečné a vcelku nenarušené zdravé životní prostředí. Některé obce 

MAS patří do CHKO Bílé Karpaty, na jejímž území se nachází mnoho rozmanitých druhů chráněných 

rostlin a živočichů. Tento fakt musíme co nejvíce propagovat a snažit se potlačit zájmy zejména 

velkých společností, které tuto přírodu narušují. V některých případech dochází k nadměrné a 

zbytečné těžbě dřeva a tím se narušuje tento křehký ekosystém. Chceme zvláště mladým generacím 

ukázat, že si tohoto přírodního dědictví musí vážit a chovat se tak, aby co nejméně zasahovala do této 

krásné krajiny. 

Na území obou MAS je vybudována rozsáhlá síť turistických tras a naučných chodníků. Prioritou tedy 

zůstává se o tyto místa starat, popřípadě je doplňovat o nové informační tabule, které upozorní 

veřejnost na jedinečnost krajiny. 

Na tvorbě a rázu krajiny mají velký podíl místní zemědělské podniky. Zejména na české straně se 

snaží většina zemědělců přecházet na ekologickou výrobu a co nejméně poškozovat krajinu. Snahou 

všech zemědělců by mělo být právě toto ekologizování výroby. Příkladem může být spásání luk 

ovcemi, které jsou šetrnější k životnímu prostředí než například skot. Dále jde o výsadbu tradičních 

odrůd dřevin v sadech, ze kterých pak zemědělci vytváří další produkty, které prodávají v BIO kvalitě. 

 Navázání následné přeshraniční spolupráce 

Cílem celé analýzy je podpora následné přeshraniční spolupráce. Na společných setkání kanceláří 

MAS padly již první návrhy, kde bychom mohli v budoucnu společně směřovat. Zejména na rozvoje 
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propagace a cestovního ruchu. Spolupráci jistě navážeme i při výměně zkušeností. Díky analýze víme, 

v čem je která MAS lepší a v čem se můžeme zlepšovat. 

Za MAS Ploština je to jistě velmi přínosné, protože MAS Vršatec můžeme označit jako velmi silného a 

dobrého partnera ke spolupráci i do budoucna. MAS Vršatec je dle našeho názoru velmi dobře 

fungující organizací. Okruhy, ve kterých se MAS Ploština může od MAS Vršatec inspirovat jsou: 

- Sociální problematika 

- Propagace MAS na svém území 

- Zajímavé aktivity, které pořádá přímo MAS 

- Nadšení a zanícenost pro práci, kterou MAS Vršatec dělá 

- Snaha o to být lepší MAS a prospěšnější pro lidi 

- Zajímání se o problematiku jiných MAS (i zahraničních) 

- Vydávání brožur a informačních letáků 

MAS Vršatec se může od MAS Ploština inspirovat v těchto oblastech: 

- Kulturní akce 

- Vybudování zajímavých naučných stezek 

- Propagace sakrálních staveb 

- Zapojení místních obyvatel do dění v jednotlivých obcích 

- Tvorba brožur a informačních letáků 

- Ve spolupráci mezi MAS a obcemi 

Sociální problematika  

Se stárnutím populace a vysokým indexem stáří se více potýká MAS Vršatec. Mají však velmi dobře 

propracovanou zejména problematiku terénních opatřovatelských služeb. Tato služba pomáhá 

zejména rodinným příslušníkům, kteří se starají o své nemocné, postižené či handicapované 

příbuzné. Tato služba jim umožňuje, aby mohli například zajet na nákup, vyřídit si různé záležitosti na 

úřadech, relaxovat a předcházet možným špatným jevům, které je mohou postihovat při nepřetržité 

péči o svého příbuzného. MAS Vršatec tuto terénní službu poskytuje prakticky ve všech 

obcích/městech. I MAS Ploština by do budoucna chtěla podobnou terénní službu zřídit a ulehčit tak 

těžkou životní situaci lidem, kteří se starají o své příbuzné. 

Dalším řešeným tématem je nárůst důchodců, který by se mohl řešit zřizováním „školek pro 

důchodce“. To si však musí každá MAS řešit sama. 
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12 Přehled podnikatelských subjektů 

MAS Ploština 

Obec Společnost Velikost podniku 

Brumov-Bylnice FC ELSEREMO s.r.o. Malý podnik 

Maruščino Polesí s.r.o.  

RAMMSTEIN PUB s.r.o.  

MOWIS CZ s.r.o.  

SK-car s.r.o.  

Biopali s.r.o.  

Kloboucká ENERGO s.r.o.  

KP Produkt s.r.o.  

DCAPRO,s.r.o.  

M-VANĚK, s.r.o. - v likvidaci  

FREK s.r.o.  

KOVOKOR, s.r.o.  

EAGER BEAVER, s.r.o.  

OKNOHIT s.r.o.  

Aqua Solutions, s.r.o.  

TAJFUN CZ s.r.o.  

GIPA Cards s.r.o.  

POMI-CZ, s.r.o.  

AGROPOMEZÍ, s.r.o.  

MEDFARM, s.r.o.  

VALČÍK Rostislav s.r.o.  

ŠAFRÁN, s.r.o.  

Svatební oznámení s.r.o.  

TRABULSI s.r.o.  

KM KOMOD, s.r.o.  

Marie Ivanišová s.r.o.  

MYGALYONIS s.r.o.  

TRIODYN DELTA, s.r.o.  

ALPE-FINIK, s.r.o.  

TECHNOART P.K. s.r.o.  

SKADAN, s.r.o.  

A+A TRYODYN s.r.o.  

HS TEAM s.r.o.  

ČERNÍČEK s.r.o.  

MV TRADE s.r.o.  

DK - ACTIVE s.r.o.  

4P INVEST, s.r.o.  

K a B stavební, s.r.o.  

SKADAN - KOVO s.r.o.  

TARASTAV MONOLITY s.r.o  

PISUD s.r.o.  

Leo Bičej - Elektro, s.r.o.  

AP SERVIS PLUS s.r.o.  
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CHESPOL BB s.r.o.  

VHB plus s.r.o.  

AUTOBOXY BOHEMIA s.r.o.  

A+A STAVBY, s.r.o.  

UniS - Brumov, spol. s r.o.  

HAMAR,spol. s r.o.  

HATOS spol. s r.o.  

TNZ, s.r.o.  

TRIO SVAR servis, s.r.o.  

TRYON, s.r.o.  

SUOB, s.r.o.  

Auto BKP spol. s r.o.  

VANado, spol. s r.o.  

PIVOVAR Bylnice s. r. o.  

CYKLON - VS, spol s r.o.  

SALMA-CZ s.r.o.  

Kovo Nábytek, s.r.o.  

FOJTRADE s.r.o.  

Zahradnictví Vilímek, s.r.o.  

FORESTA WOOD, a.s.  

GERHARD a.s.  

ELSEREMO, a.s.  

CEBES a.s.  

Drnovice Anvis AVT Velký podnik 

MIPA Trans Malý podnik 

RB Trans Malý podnik 

Váňa Karel Malý podnik 
Prokop Malý podnik 
RB CONTROL-REWORK s.r.o. Malý podnik 

Haluzice Lesní družstvo Haluzice Malý podnik 

Jestřabí Žádný podnik, pouze živnostníci  

Křekov OVESTA Roads, s.r.o. Malý podnik 
DOORS CZ, s.r.o. Malý podnik 
TVD Střední podnik 

Loučka JOPO GROUP s.r.o. Malý podnik 

H&B stavreal, s.r.o. Malý podnik 
MARAPLAST s.r.o. Malý podnik 
Polfin Ploština, s.r.o. Malý podnik 
Polfin eko, s.r.o. Velký podnik 

Polfin eko valašská, s.r.o. 

CARTEK TRANS s.r.o. 

Conec s.r.o. Střední podnik 

Polfin agro, s.r.o. Malý podnik 
Vladislav Šimák Malý podnik 
Kozí farma Malý podnik 
Novosad Antonín Malý podnik 
Pěstitelská Pálenice Andrýs Malý podnik 
Autodoprava Šoman Malý podnik 
Zbyněk Repatý Malý podnik 
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Jitka Víchová Malý podnik 
Libor Šimoník Malý podnik 
Radek Žálek Malý podnik 
Jaroslav Orsák Malý podnik 
Pavel Maček Malý podnik 
Jitka Víchová Malý podnik 
Domov důchodců Střední podnik 

Nedašova Lhota SOMR, s.r.o. Malý podnik 
FOJTÍK SHZ s.r.o. Malý podnik 

Nedašov KAMILA  & CHK, s.r.o. Malý podnik 
MINED spol.s r.o. Malý podnik 
PRETEX Technology s.r.o. Malý podnik 
JAVOŘINA HERBEX, s.r.o. Malý podnik 
Obec Nedašov výstavba, s.r.o. Malý podnik 
WTA group s.r.o. Malý podnik 
INTECH TZB s.r.o. Malý podnik 
HERBEX CZECHIA spol. s r.o. Malý podnik 
ELCOMAT SERVICE, s.r.o. Malý podnik 
Pálenice Nedašov, v.o.s. Malý podnik 

Poteč KARPATHIA s.r.o. Malý podnik 
FAEX CZ s.r.o. Malý podnik 
ZK stavební společnost s.r.o. Malý podnik 
Obklady Dlažby Poteč s.r.o. Malý podnik 

Štítná nad Vláří-Popov JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. Velký podnik 

CZ HOTELY s.r.o. Malý podnik 
JAVORNÍK - CZ s.r.o. Malý podnik 
LPNEU, s.r.o. Malý podnik 
X - TRAIL s.r.o. Malý podnik 
L + J SERVIS s.r.o. Malý podnik 
HREM, s.r.o. Malý podnik 
CROSSFORM s.r.o. Malý podnik 
TAS Štítná s.r.o. Malý podnik 
RENO AUTO TOMÁNEK, s.r.o. Malý podnik 
STK CENTRUM VIZOVICE, s.r.o. Malý podnik 
ValitCon s.r.o. Malý podnik 
BELIT, spol. s r.o. Malý podnik 
Auto Roses s.r.o. Malý podnik 
TOPIS, v.o.s. Malý podnik 

Tichov Kamabe, s.r.o. Malý podnik 
Kůdela Malý podnik 
Kostka Malý podnik 

Újezd KOVEX Újezd, s.r.o. Malý podnik 
Kadeřnictví Veronika Malý podnik 
Zlínské stavby, a.s. Střední podnik 

BELPO-Pochylý, s.r.o. Malý podnik 
FRYKASO Malý podnik 
Pevot Produkt Malý podnik 
Oliva Zdeněk - Terma Malý podnik 
Jednota Malý podnik 
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Hostinec U Maliňáků Malý podnik 
Lékárna Malý podnik 
Kavárna Malý podnik 
Obchod Chalupová Malý podnik 
Černobila Stanislav Malý podnik 
Polčák Josef Malý podnik 

Valašské Klobouky JUBEKA, spol. s r.o. Malý podnik 
ARKOTEC, s.r.o. Malý podnik 
Treutex, s.r.o. Malý podnik 
MTM ENERGY s.r.o. Malý podnik 
ATOS-jezdecká stáj, s r.o. Malý podnik 
RELYFO - MP s.r.o. Malý podnik 
ORSÁK AUTOOPRAVNA s.r.o. Malý podnik 
MAXXLINK s.r.o. Malý podnik 
Coltwood s.r.o. Malý podnik 
DRGA stavební společnost s.r.o. Malý podnik 
FAEX s.r.o. Malý podnik 
LP Plast, společnost s ručením omezeným Malý podnik 
WALACHIA NET, s.r.o. Malý podnik 
Resort Jelenovská spol. s r.o. Malý podnik 
RELYFO, spol. s r.o. Malý podnik 
EUROCORP s.r.o. Malý podnik 
TECHNOLIM CS, s.r.o. Malý podnik 
QUOMAXIM s.r.o. Malý podnik 
Městské lesy Valašské Klobouky, s.r.o. Malý podnik 
JOGA RECYCLING s.r.o. Malý podnik 
Valašskokloboucké služby s.r.o. Malý podnik 
EuroFire, spol. s r.o. Malý podnik 
Výroba tepla s.r.o. Malý podnik 
H & H zámečnictví s.r.o. Malý podnik 
KDL Transport s.r.o. Malý podnik 
FILMONT, s.r.o. Malý podnik 
BONUM COMMERCIUM s.r.o. Malý podnik 
Symint Trade, spol. s r.o. Malý podnik 
RETEC-CZECH s.r.o. Malý podnik 
VIZET, s.r.o. Malý podnik 
DOORS CZ, s.r.o. Malý podnik 
LEKASO dent s.r.o. Malý podnik 
Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o. Malý podnik 
Jatky Valčík s.r.o. Malý podnik 
STYL VALI s.r.o. Malý podnik 
FIBO COLOR s.r.o. Malý podnik 
Řeznictví SÚKUP, s.r.o. Malý podnik 
DAXO s.r.o. Malý podnik 
BEŇO AUTOŠKOLA s.r.o. Malý podnik 
PAVEL PETRŮ, s.r.o. Malý podnik 
PETR VANĚK - OKNA - DVEŘE s.r.o. Malý podnik 
DAJAMA, spol. s r.o. Malý podnik 
F & M Sába s.r.o. Malý podnik 
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SILENA Valašské Klobouky, s.r.o. Malý podnik 
SYMINT a.s. Malý podnik 
Relaxy a.s. Malý podnik 
EC - TECH a.s. Malý podnik 
RRS JELENOVSKÁ, a.s. Malý podnik 
Lesní společnost Královec v.o.s. Malý podnik 

Důbrava chemické výrobní družstvo Střední podnik 

Groz-Beckert Czech s.r.o Velký podnik 

ORTO plus, s.r.o. Malý podnik 

Vlachova Lhota Autocar Tichý  Malý podnik 

Vlachovice DK CENTRUM, s. r. o. Malý podnik 
JT POTOS Malý podnik 
EDUTRAIN Malý podnik 
Koloniál MAX Malý podnik 
ZEUMETAL Malý podnik 
DEVEX Malý podnik 
EKO VLACHOVICE Malý podnik 
JASTR ELEKTRO Malý podnik 
AGA - Speciální technická pryž Malý podnik 
NB KOVO Malý podnik 
STAVBY K4 Malý podnik 
2K - BOL Malý podnik 
MISTA Vlachovice Malý podnik 
Šimoník ocelové konstrukce Malý podnik 
Zemědělci Vlachovice Malý podnik 
Střechy 92 Malý podnik 
Dřevo a les Malý podnik 
Pila Vlachovice Malý podnik 
Josef Fryzelka Malý podnik 
Karel Hlavica Malý podnik 
Libor Hlavica Malý podnik 
Rak Jiří Malý podnik 
Ing. Pavel Šeliga Malý podnik 
AG Vizovice Malý podnik 
Vlastimil Fojtů Malý podnik 
Josef Kašša Malý podnik 
Ing Miroslav Ševčík Malý podnik 
Navrátilová Malý podnik 
Orlita Malý podnik 
Aleš Faldík Malý podnik 

Vysoké Pole Vysocké služby, s.r.o. Malý podnik 
Kudela Malý podnik 
Obec Vysoké Pole Malý podnik 
RYCO Hydraulics, s.r.o. Malý podnik 
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MAS Vršatec 

Obec Společnost Velikost podiku 

Bohunice 

GYNEKON, s. r. o. Malý podnik 

mediaTIP, s.r.o. Malý podnik 

SALUS - relaxcentrum, s.r.o. Malý podnik 

MUDr. Denisa Mičková, s. r. o. Malý podnik 

VH-Stav s. r. o. Malý podnik 

FOLDES, s. r. o. Malý podnik 

JKMAS s. r. o. Malý podnik 

TrioWood s.r.o. Malý podnik 

LEKOSYS, s.r.o. Malý podnik 

Madur s.r.o. Malý podnik 

Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo 
Bohunice 

Malý podnik 

Poľovníckezdruženie DRIEŇOVÁ Malý podnik 

Združený vodovod Krivoklát - Bohunice Malý podnik 

Bolešov 

BOLEX, s.r.o. Malý podnik 

DARJA, spol. s r.o. Malý podnik 

FORTUNE, s.r.o. Malý podnik 

GreenTeq, s. r. o. Malý podnik 

VYTECH spol. s r. o.  Malý podnik 

PP - Palivá s.r.o. Malý podnik 

P & K Company, s.r.o. Malý podnik 

RK estate s.r.o. Malý podnik 

Peknázáhrada, spol. s r. o. Malý podnik 

LB - Trans s. r. o. Malý podnik 

MP-HOLZ, s. r. o. Malý podnik 

NWT Greenhouse, s.r.o. Malý podnik 

Anton Fabuš - Peter Fabuš - FABUŠ Střední podnik 

Poľnohospodárske družstvo Bolešov Střední podnik 

Poľovníckaspoločnosť Draková Malý podnik 

PoľovníckezdruženieStráne Malý podnik 

Borčice 

BAGIN - IndA, s.r.o. Malý podnik 

FABRICIUS s.r.o Malý podnik 

Považská pálenica, s.r.o. Malý podnik 

VR - PLUS s.r.o. Malý podnik 

Dedík a dcéry, s.r.o. Malý podnik 

G-Nex s.r.o. Malý podnik 

Červený Kameň 

A G R O V I T A, spol. s r.o. Malý podnik 

AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň Střední podnik 

PETER MAKOVICKÝ BRYNDZIAREŇ, s.r.o Malý podnik 

M - AGRO, s.r.o. Malý podnik 

RSW, s.r.o. Malý podnik 

SPIL, s.r.o. Malý podnik 

M - STAV Servis s. r. o. Malý podnik 

Hospodárske družstvo Červený Kameň Malý podnik 

Lesné spoločenstvopozem. spol. Čevený Kameň Malý podnik 
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Urbár Červený Kameň Malý podnik 

Dolná Súča 

ALLTO TRANS, s.r.o. Malý podnik 

ARD - DS, s.r.o. Malý podnik 

ELMONT - BME, s.r.o., Malý podnik 

EXIP RH s.r.o. Malý podnik 

GIBOND, s.r.o. Malý podnik 

HUKAR, s.r.o., Malý podnik 

SLOBAV s.r.o., Malý podnik 

PROJEKTY ELEKTRO s.r.o. Malý podnik 

P - R TRANS plus s.r.o. Malý podnik 

JOEDAD s.r.o.,  Malý podnik 

REMAR PLUS, s.r.o. Malý podnik 

MAICON s.r.o., Malý podnik 

BRAN LTD s.r.o. Malý podnik 

ZEPRON, s. r. o. Malý podnik 

LIŠKA TRANS, s. r. o., Malý podnik 

RH plus Slovakia, s. r. o. Malý podnik 

TROMA, s. r. o. Malý podnik 

KM cosmetics s. r. o. Malý podnik 

VAMA, s. r. o. Malý podnik 

LES - Chupáč s. r. o. Malý podnik 

ECO - SUN EU s.r.o. Malý podnik 

STRECHY Bartek, s.r.o. Malý podnik 

Poľnohospodárske družstvo Krásin Malý podnik 

Dulov 

AGRODULOV s.r.o. Malý podnik 

ARCH PROJEKT s.r.o. Malý podnik 

CertCom spol. s r.o. Malý podnik 

DREPEX, s.r.o. Malý podnik 

LUIGI, s.r.o. Malý podnik 

MG plus, s.r.o. Malý podnik 

SIVÁK spol. s r. o. Malý podnik 

MBM Slovakia, s.r.o. Malý podnik 

RAMIL, s.r.o. Malý podnik 

presi - DENT s.r.o. Malý podnik 

ZM Systems, s.r.o. Malý podnik 

PULMOSPOL s. r. o. Malý podnik 

KOREND s. r. o. Malý podnik 

FORZA STAV s. r. o. Malý podnik 

PMB - stav, s. r. o. Malý podnik 

INSPIRAGLASS s.r.o. Malý podnik 

Urbárska obec Dulov, pozem. spol. Malý podnik 

Horná Súča 

Agrosúča, a.s. Střední podnik 

Súčanka, a.s. Horná Súča Malý podnik 

ADD PLUS, s.r.o.  Malý podnik 

CVM Trade, s.r.o. Malý podnik 

EMKO, s.r.o. Malý podnik 

SBA, s.r.o. Malý podnik 

POMEL SK, spol. s r. o. Malý podnik 

ZEMANOVIČ TRANSPORT, s.r.o. Malý podnik 

https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/allto-trans,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ard---ds,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/elmont---bme,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/exip-rh-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/gibond,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/hukar,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/slobav-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/projekty-elektro-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/p---r-trans-plus-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/joedad-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/remar-plus,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/maicon-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bran-ltd-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/zepron,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/liska-trans,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/rh-plus-slovakia,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/troma,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/km-cosmetics-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/vama,-s.-r.-o.-1
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/les---chupac-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/eco---sun-eu-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/strechy-bartek,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/polnohospodarske-druzstvo-krasin
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/agrosuca,-a.s.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/sucanka,-a.s.-horna-suca
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/add-plus,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/cut---ex-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/emko,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/sba,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pomel-sk,-spol.-s-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/zemanovic-transport,-s.r.o.
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TradičnáPekáreň, s.r.o. Malý podnik 

Zdenko Bartek, s.r.o. Malý podnik 

PEKATEX, s.r.o. Malý podnik 

STAVMAT RML s. r. o. Malý podnik 

MiDraConsulting s. r. o. Malý podnik 

Motion Import s.r.o. Malý podnik 

SAJOSTAV s. r. o. Malý podnik 

PEMAL, s. r. o. Malý podnik 

SLOVAK FLEX s. r. o. Malý podnik 

CIMOM - staviteľstvo, s. r. o. Malý podnik 

PlasticTech, s. r. o. Malý podnik 

TK profil, s. r. o. Malý podnik 

ELINPRA, s.r.o. Malý podnik 

JZ TRANSPORT s. r. o. Malý podnik 

Horná Súča 

3ES s.r.o. Malý podnik 

VH FOREST, s.r.o.  Malý podnik 

DŠG Súča, s. r. o. Malý podnik 

LUDVÍK s.r.o. Malý podnik 

BB VISION s.r.o. Malý podnik 

NOVOPLUS, s.r.o. Malý podnik 

MIJOVA, s. r. o. Malý podnik 

ELERM, s.r.o. Malý podnik 

Lawine s.r.o. Malý podnik 

Horné Srnie 

CEMMAC a.s. Střední podnik 

ANJA SK s.r.o. Malý podnik 

Autoškola Super, s.r.o. Malý podnik 

BRICOL s.r.o. Malý podnik 

DASKO, s. r. o. Malý podnik 

MassageShop s. r. o. Malý podnik 

ELSEREMO SLOVAKIA, s. r. o. Malý podnik 

ETHYNAS, s.r.o. Malý podnik 

FORESTRA, s.r.o. Malý podnik 

HEKRA, s.r.o. Malý podnik 

HS COLOR, s.r.o. Malý podnik 

UniLam, s.r.o. Malý podnik 

KLUB CEMENTÁR, s.r.o. Malý podnik 

VITAL, s.r.o. Malý podnik 

VIDOIL, spol. s r.o., Malý podnik 

KLOBOUCKÁ LESNÁ s.r.o. Malý podnik 

LIGNA, s.r.o. Malý podnik 

SIDONIA REAL, s.r.o. Malý podnik 

LIBELA SL, s.r.o. Malý podnik 

TAMATAM SERVIS, s.r.o. Malý podnik 

KEXO, s.r.o. Malý podnik 

MM - HS TRADE s.r.o. Malý podnik 

HANTEX, s. r. o. Malý podnik 

Lipt, s. r. o. Malý podnik 

RollingWheels s.r.o. Malý podnik 

RR RUBBER RECYCLING TECHNOLOGY s. r. o. Malý podnik 

https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/tradicna-pekaren,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/zdenko-bartek,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pekatex,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/stavmat-t-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/midra-consulting-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/satira,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pemal,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/kb-stav-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/cimom---stavitelstvo,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/plastic-tech,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/tk-profil,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/elinpra,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jz-transport-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/3es-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/vh-forest,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/dsg-suca,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ludvik-s.r.o.-1
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bb-vision-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/novoplus,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mijova,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/elerm,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/lawine-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/cemmac-a.s.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/anja-sk-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/autoskola-super,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bricol-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/dasko,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/dbm-trade-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/elseremo-slovakia,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ethynas,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/foresta,-s.r.o.-1
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/hekra,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/hs-color,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/indupol-slovakia,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/klub-cementar,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/vital,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/vidoil,-spol.-s-r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/kloboucka-lesna--s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ligna,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/sidonia-real,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/libela-sl,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/tamatam-servis,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/kexo,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mm---hs-trade-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/prva-realitna-drazobna,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/lipt,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/rolling-wheels-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/euro-strategy-s.-r.-o.-1


 
 

FOND MIKROPROJEKTŮ 

Maser, s. r. o. Malý podnik 

MessageStore, s. r. o. Malý podnik 

MST transport &trading s.r.o. Malý podnik 

RozmaTech spol. s r. o. Malý podnik 

Zonax s. r. o. Malý podnik 

MAGRAtech, s. r. o. Malý podnik 

StiMat s. r. o. Malý podnik 

P. M. CAR s.r.o. Malý podnik 

UP-steel, s.r.o. Malý podnik 

ČePE MUSIC, s. r. o. Malý podnik 

Simmont s.r.o. Malý podnik 

ImagInStudios, s.r.o. Malý podnik 

ArteMetal s.r.o. Malý podnik 

ArteMetal s.r.o. Malý podnik 

Masérska škola Rege, s.r.o. Malý podnik 

Pindo s.r.o. Malý podnik 

Nano-Square s.r.o. Malý podnik 

Hrabovka 

EMPÍRIA - JAZYKY, s. r. o. Malý podnik 

HELD, s.r.o. Malý podnik 

KOLIBA, s. r. o. Malý podnik 

LUMAKA, s.r.o. Malý podnik 

37 s. r. o. Malý podnik 

Ilava 

SALUBER, a.s. Malý podnik 

VÁCLAV & JEŽO, a.s. Střední podnik 

MD Invest, a.s. Malý podnik 

NECO SK, a. s. Malý podnik 

https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/maser,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/message-store,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mst-transport--trading-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/rozmatech-spol.-s-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/zonax-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/magratech,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/stimat-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/p.-m.-car-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/up-steel,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/cepe-music,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/simmont-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/imagin-studios,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/artemetal-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/artemetal-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/maserska-skola-rege,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pindo-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/nano-square-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/empiria---jazyky,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/held,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/koliba,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/lumaka,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/37-s.-r.-o.


 
 

FOND MIKROPROJEKTŮ 

3JARO, s.r.o. Malý podnik 

A. S. T., s.r.o. Malý podnik 

AAA Thermodom, s.r.o. Malý podnik 

DOS - ČERVENÁ, s.r.o. Malý podnik 

Agromix plus s.r.o. Malý podnik 

Antónia Kľúčiková - Obchod s palivamiIlava, spol. s r. 
o. 

Malý podnik 

AQUA putus, s.r.o. Malý podnik 

ARC-Laser, s.r.o. Malý podnik 

ARC-Laser, s.r.o. Malý podnik 

ARCHE, s.r.o. Malý podnik 

ART FLORA, s.r.o. Malý podnik 

ASTON, spol. s r. o. Malý podnik 

ATRA, s.r.o. Malý podnik 

BAMI-MIHÁLIK s.r.o. Malý podnik 

BAROK CRYSTAL BELA s.r.o. Malý podnik 

BILANC, s.r.o. Malý podnik 

BinoTel, s.r.o. Malý podnik 

CLINAL, s.r.o. Malý podnik 

CND PLUS, s.r.o. Malý podnik 

COMEXTRANS, s.r.o. Střední podnik 

Templine, s. r. o. Malý podnik 

DOMIL, s.r.o. Malý podnik 
Halla Visteon Slovakia s.r.o. Velký podnik 

DREVO UNIVERZÁL, spol. s .r o. Malý podnik 

DREVOPROGRES PLUS s.r.o. Malý podnik 

JAMP, s.r.o. Střední podnik 

DUMONT, spol. s r.o. Malý podnik 
VÁCLAV & JEŽO, a.s. Střední podnik 

EKOBA s. r. o. Malý podnik 

EKOFINEX s.r.o. Malý podnik 

ELASTIC, s.r.o. Malý podnik 

DANWAL s r.o. Malý podnik 

EVERYTRADE, s.r.o. Malý podnik 

EXHUM - KOMPLET, s.r.o. Malý podnik 

FINES GROUP s. r. o. Malý podnik 

Foosung Slovakia s. r. o. Střední podnik 

GLOVER, s.r.o. Malý podnik 

Gynekológia - MUDr. Eva Gogová, s.r.o. Malý podnik 

GYNPOL, s. r. o. Malý podnik 

Hail s. r. o.,  Malý podnik 

HallaVisteon Slovakia s.r.o. Velký podnik 

PLATINA CRYSTAL s.r.o. Malý podnik 

LJ plus s. r. o. Malý podnik 

HORÁK - interiéry, s. r. o. Malý podnik 

Hydronova, s. r. o. Malý podnik 

ILAVČAN, s.r.o. Malý podnik 

ILFES, spol s r.o. Malý podnik 

INDUPOL International Ilava, s. r. o. Malý podnik 

https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/hail-s.-r.-o.


 
 

FOND MIKROPROJEKTŮ 

PRAD, s.r.o. Malý podnik 

SigmiaOaSS s.r.o. Malý podnik 

STROJSPOL,spol. s r.o. Malý podnik 

ZEMPRA s.r.o. Malý podnik 

SERVIND SLOVAKIA s r.o. Malý podnik 

SIGMIA SLOVAKIA, s.r.o. Malý podnik 

JAMP, s.r.o. Střední podnik 

PIVOVAR Ilava, s.r.o. Malý podnik 

WOOD, s.r.o. Malý podnik 

PaRaDo spol. s r.o. Malý podnik 

MERKUS PLUS, s.r.o. Malý podnik 

SESTAV, spol s r.o. Střední podnik 

TIZ IMPLEMENTS SLOVAKIA spol. s r.o. Malý podnik 

POLYCOM, s.r.o. Malý podnik 

VALTYS s.r.o. Malý podnik 

VISGRA spol. s r. o. Malý podnik 

NTV - náradie, s. r. o. Malý podnik 

PRAD - AD, s. r. o. Malý podnik 

Mitrans s. r. o. Malý podnik 

SKI A&E Čertovica, s.r.o. Malý podnik 

JTR s.r.o. Malý podnik 

TIZ, s.r.o. Malý podnik 

INVESTIL s.r.o. Malý podnik 

J&M A-MONT, s.r.o. Malý podnik 

RC s.r.o. Malý podnik 

THOMAY, s.r.o. Malý podnik 

MKR Interiér, s.r.o. Malý podnik 

JUGIN, s.r.o. Malý podnik 

Medelix s.r.o. Malý podnik 

PowerLogistics, s.r.o.  Malý podnik 

JÖST Slovakia, s.r.o. Malý podnik 

SP-MÓDA s.r.o. Malý podnik 

KOVOMAT - Trenčín s.r.o. Malý podnik 

tomi - tn, s.r.o. Malý podnik 

RN-PLUS, s.r.o. Malý podnik 

REKSTON, s.r.o. Malý podnik 

JR - PLUS s.r.o. Malý podnik 

JODY, s.r.o. Malý podnik 

PHS PLUS, s.r.o. Malý podnik 

TAJM s.r.o. Malý podnik 

LEA NÁBYTOK, s.r.o. Malý podnik 

EDENN s.r.o. Malý podnik 

Jaroslav Marton, s.r.o. Malý podnik 

NON PLUS ULTRA, s.r.o. Malý podnik 

VITALMED IL, s.r.o. Malý podnik 

K E S A M, s.r.o. Malý podnik 

KRAPS, s.r.o. Malý podnik 

SPARK-EX, s.r.o. Malý podnik 

POWER stav s. r. o. Malý podnik 

https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/investil-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jm-a-mont,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/rc-s.r.o.-1
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/thomay,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mkr-interier,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jugin,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/nina-mode-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/power-logistics,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jost-slovakia,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/sp-moda-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/kovomat---trencin-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/tomi---tn,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/rn-plus,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/rekston,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jr---plus-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jody,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/miker,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/tajm-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/lea-nabytok,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/lm---stav,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jaroslav-marton,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/non-plus-ultra,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/vitalmed-il,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/k-e-s-a-m,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/kraps,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/spark-ex,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/power-stav-s.-r.-o.


 
 

FOND MIKROPROJEKTŮ 

Nový dom, s.r.o. Malý podnik 

TM - stacom s.r.o. Malý podnik 

Tropik-AD, s.r.o. Malý podnik 

PLATINA,s.r.o. Malý podnik 

VALDOINVEST, s.r.o. Malý podnik 

LUREBOX s.r.o. Malý podnik 

JM Drev, s.r.o. Malý podnik 

STRATENY, s.r.o. Malý podnik 

TYREZ, s.r.o. Malý podnik 

OKULA EYEWEAR s.r.o. Malý podnik 

LATHERM-SK s.r.o. Malý podnik 

TRA PLUS, s.r.o. Malý podnik 

Woory Slovakia s.r.o. Malý podnik 

INTER-UP, s. r. o. Malý podnik 

MACHENERGO, s.r.o. Malý podnik 

SESTAV stavebniny, s. r. o. Malý podnik 

SlovakDoor, s. r. o. Malý podnik 

JMD IL, s.r.o. Malý podnik 

ROS Plus s.r.o. Malý podnik 

TWOPOLE s.r.o. Malý podnik 

MUDr. Adriana Petrykowska, s. r. o. Malý podnik 

IS WORLD SLOVAKIA s.r.o. Malý podnik 

MADERA Trade, s.r.o. Malý podnik 

TRUCK HOUSE, s. r. o. Malý podnik 

BE Advisory, s. r. o. Malý podnik 

KLIMED, s. r. o. Malý podnik 

PRVÁ FINANČNÁ, s. r. o. Malý podnik 

MBK-SK, s. r. o. Malý podnik 

ZVIERATKÁ MM, s. r. o. Malý podnik 

AdminTech, s.r.o. Malý podnik 

PRIBINA - SK, s. r. o. Malý podnik 

BONUM plus s. r. o. Malý podnik 

Benex, s. r. o. Malý podnik 

VH TECH SK s. r. o. Malý podnik 

OLYMPIA fit, s. r. o. Malý podnik 

Busines Stav, s. r. o. Malý podnik 

Gabrielle ´s Style s. r. o. Malý podnik 

UNIDENS s. r. o. Malý podnik 

Union Green Energy, s. r. o. Malý podnik 

VM-TECH, s. r. o. Malý podnik 

Zapsoft s. r. o. Malý podnik 

ILsport, s. r. o. Malý podnik 

MARCON MV spol. s r. o. Malý podnik 

INTERN, s. r. o. Malý podnik 

ILpap Sk s. r. o. Malý podnik 

MUDr. Dušan Rebro s. r. o. Malý podnik 

Marcuso, s. r. o. Malý podnik 

La Torre, s. r. o. Malý podnik 

WorldProducts s. r. o. Malý podnik 

https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/novy-dom,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/tm---stacom-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/tropik-ad,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/platina,s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/valdoinvest,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/lurebox-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jm-drev,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/strateny,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/tyrez,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/okula-eyewear-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/latherm-sk--s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/tra-plus,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/woory-slovakia-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/inter-up,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/machenergo,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/sestav-stavebniny,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/slovak-door,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jmd-il,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ros-plus-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/twopole-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mudr.-adriana-petrykowska,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/is-world-slovakia-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/madera-trade,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/truck-house,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/be-advisory,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/klimed,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/prva-financna,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mbk-sk,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/zvieratka-mn,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/energy-stream,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pribina---sk,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bonum-plus-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/benex,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/vh-tech-sk-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/olympia-fit,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/busines-stav,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/gabrielle-s-style-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/unidens-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/green-energy-ruskovce,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/vm-tech,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/zapsoft-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ilsport,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/marcon-mv-spol.-s-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/intern,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ilpap-sk-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mudr.-dusan-rebro-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/marcuso,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/la-torre,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/world-products-s.-r.-o.


 
 

FOND MIKROPROJEKTŮ 

SAVING ENERGY, s. r. o. Malý podnik 

STAVILAS s. r. o. Malý podnik 

Adam Vox, s. r. o. Malý podnik 

EUROMART Food s. r. o. Malý podnik 

GUSTY s. r. o. Malý podnik 

BMV TIR s. r. o. Malý podnik 

Ledrov INVEST s. r. o Malý podnik 

AG STYLE, s. r. o. Malý podnik 

Construction.eu s.r.o. Malý podnik 

GS metal, s. r. o. Malý podnik 

JP ENERGO s.r.o. Malý podnik 

P L J energo s.r.o. Malý podnik 

PS-power s.r.o. Malý podnik 

STAVPOS s. r. o. Malý podnik 

PENZION DANIEL s. r. o. Malý podnik 

AC Crew, s. r. o. Malý podnik 

ELEKPA s. r. o. Malý podnik 

MICHO, s. r. o. Malý podnik 

ŠUPOO s.r.o. Malý podnik 

INTER-UP SK, s.r.o. Malý podnik 

CarTec, S. R. O. Malý podnik 

Smart Business Group, s. r. o. Malý podnik 

IS WorldOil s. r. o. Malý podnik 

WorldWideDents, s.r.o. Malý podnik 

WARRANTY trade s.r.o. Malý podnik 

Unique Online s.r.o. Malý podnik 

MAJKA plus s. r. o. Malý podnik 

SLOVAKIACAR PLUS, s.r.o. Malý podnik 

ADOP Ilava, s. r. o. Malý podnik 

HATRANS ILAVA, s. r. o. Malý podnik 

CarTec Servis, s. r. o. Malý podnik 

KMCont, s.r.o. Malý podnik 

BabyMedic s.r.o. Malý podnik 

S.T.G. group s.r.o. Malý podnik 

PORLAMAR, s.r.o. Malý podnik 

STOPKA SK, s.r.o. Malý podnik 

IFULL s.r.o. Malý podnik 

DUROP s. r. o. Malý podnik 

MUDr. Anna Hofierková, s. r. o. Malý podnik 

GR - MONT s. r. o. Malý podnik 

SiBi s.r.o. Malý podnik 

AgrofarmaIliavka s.r.o. Malý podnik 

Proworkout s. r. o. Malý podnik 

GYNPOL TRADE, s.r.o. Malý podnik 

SP-MÓDA Elegant, s.r.o. Malý podnik 

PABAK s. r. o Malý podnik 

Kamenicany Anton BARTÁK s. r. o. Malý podnik 

https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/saving-energy,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/stavilas-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/adam-vox,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/euromart-food-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/gusty-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bmv-tir-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ledrov-invest-s.-r.-o
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ag-style,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/construction.eu-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/gs-metal,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jp-energo-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/p-l-j-energo-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/biopower-group-slovakia-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/stavpos-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/penzion-daniel-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ac-crew,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/elekpa-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/micho,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/supoo-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/inter-up-sk,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/cartec,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/smart-business-group,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/is-world-oil-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/world-wide-dents,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/warranty-trade-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/unique-online-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/majka-plus-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/slovakiacar-plus,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/adop-ilava,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/hatrans-ilava,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/cartec-servis,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/kmcont,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/babymedic-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/s.t.g.-group-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/porlamar,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/stopka-sk,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ifull-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/durop-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mudr.-anna-hofierkova,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/gr---mont-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/sibi-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/agrofarma-iliavka-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/proworkout-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/gynpol-trade,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/sp-moda-elegant,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pabak-s.-r.-o
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/anton-bartak-s.-r.-o.


 
 

FOND MIKROPROJEKTŮ 

DREVOS SV s.r.o. Malý podnik 
GIRO 1496, s.r.o. Malý podnik 
I R B A, s.r.o. Malý podnik 
STES spol. s r.o. Malý podnik 
Aguatris, s. r. o. Malý podnik 
Happex, s. r. o. Malý podnik 
METALČIK, s. r. o. Malý podnik 
Rental car apartments, s. r. o. Malý podnik 
Follow Up, s. r. o. Malý podnik 
KLEMA GUITARS EUROPE, s. r. o Malý podnik 
SVH s.r.o. Malý podnik 
Kopačka, s. r. o. Malý podnik 

13 Krivoklat 

AUTO - YACHT, spol. s r.o. Malý podnik 
DONOTEL, s.r.o. Malý podnik 
Grafick Produktion, s.r.o. Malý podnik 
HOR INVEST, s.r.o. Malý podnik 
PATAGONIA s.r.o. Malý podnik 
REAL FORUM INVEST s. r. o. Malý podnik 
TOGUN, s. r. o. Malý podnik 
Sonoran, s. r. o. Malý podnik 
KARANGA, s. r. o. Malý podnik 

Mikušovce 

PAMO spol. s r. o. Malý podnik 
J.V.&T., s.r.o. Malý podnik 
JV+JV, s.r.o.  Malý podnik 
LIGNUM-KONCEPT s.r.o. Malý podnik 
Okna Laugaricio, s. r. o. Malý podnik 
GEMIL, s. r. o. Malý podnik 
ŠETRÍME za Vás s. r. o. Malý podnik 
ELIBAU s. r. o. Malý podnik 
METAM s. r. o.  Malý podnik 
BETONPRO, s. r. o. Malý podnik 
IM team s. r. o. Malý podnik 
Dolcezza SK, s. r. o. Malý podnik 
TO-BA s.r.o. Malý podnik 

Komposesorát Budjač pozemkové spoločenstvo Malý podnik 

Nemšová 

 

VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. Velký podnik 

S-PLUS s.r.o. Malý podnik 

LIZARD SK s.r.o. Malý podnik 
PACK - BOX, s.r.o. Malý podnik 
EL-Build Slovakia s.r.o. Malý podnik 
OKENIT s. r. o. Malý podnik 
SJ TRADE s. r. o. Malý podnik 
Your Future, s. r. o. Malý podnik 
BIO 21 s. r. o. Malý podnik 
PeCha Trans & Šped s. r. o. Malý podnik 
Transkit s. r. o.  Malý podnik 
K&K Slovakia, s. r. o. Malý podnik 
JTJ s.r.o. Malý podnik 

https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/drevos-sv-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/giro-1496,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/i-r-b-a,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/stes-spol.-s-r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/aguatris,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/happex,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/metalcik,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/rental-car-apartments,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/follow-up,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/klema-guitars-europe,-s.-r.-o
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/svh-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/auto---yacht,-spol.-s-r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/donotel,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/grafick-produktion,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/hor-invest,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/patagonia-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/real-forum-invest-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/togun,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/sonoran,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/karanga,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pamo-spol.-s-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/j.v.t.,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jvjv,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/lignum-koncept-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/okna-laugaricio,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/gemil,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/setrime-za-vas-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/elibau-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/metam-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/betonpro,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/im-team-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/dolcezza-sk,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/to-ba-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/vetropack-nemsova,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/s-plus-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/lizard-sk-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pack---box,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/el-build-slovakia-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/okenit-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/sj-trade-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/your-future,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bio-21-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pecha-trans--sped-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/transkit-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/kk-slovakia,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jtj-s.r.o.


 
 

FOND MIKROPROJEKTŮ 

JANAS s. r. o. Malý podnik 
TRI, spol. s r.o. Malý podnik 
MOTOLA s. r. o. Malý podnik 
TACOS s. r. o. Malý podnik 
Vilmart s. r. o. Malý podnik 
BRAUNLINE, s.r.o. Malý podnik 
Robito s. r. o. Malý podnik 
Way2translation, s.r.o. Malý podnik 
DLV spol. s r. o. Malý podnik 
Odlesan Group s. r. o. Malý podnik 
JANTARES, s.r.o. Malý podnik 
GREEN MONT TECHNOLOGY s. r. o. Malý podnik 
HU-ZA s. r. o. Malý podnik 
R.D.S. RAFTL s.r.o. Malý podnik 
Alfa DM s.r.o. Malý podnik 
QA Automotive, s. r. o. Malý podnik 
Genanim, s. r. o. Malý podnik 
Felino s. r. o. Malý podnik 
Creative Design s.r.o. Malý podnik 
PRO SOUND s.r.o. Malý podnik 
All Partners, s. r. o. Malý podnik 
ESEMEL s. r. o. Malý podnik 
K-Residents, s. r. o. Malý podnik 
Charvat - tech s.r.o. Malý podnik 
Pavel Charvat s.r.o. Malý podnik 
VRTY - Mont, s.r.o., Malý podnik 
Ondrej Štefánek, s. r. o. Malý podnik 
Blue Button s.r.o. Malý podnik 
MARIW TRADE s. r. o. Malý podnik 
StaBo Destil, s.r.o. Malý podnik 
SAHOS s. r. o. Malý podnik 
4 BASE, s. r. o. Malý podnik 
A&TC, s.r.o. Malý podnik 

AE -domy, s. r. o. Malý podnik 
ALEX D s.r.o. Malý podnik 

ANDROMEDES, spol. s r.o. Malý podnik 
ANZAP, s.r.o. Malý podnik 

AVATEC, s.r.o. Malý podnik 

B&B LIGHTING s. r. o. Malý podnik 
BEMIA, s. r. o. Malý podnik 
BERGEN SK, s. r. o. Malý podnik 

BHS Technology s.r.o.  Malý podnik 
BOHEMI CRYSTAL, s.r.o. Malý podnik 
Bolešovská pálenica s.r.o. Malý podnik 
BONIVEL, s.r.o. Malý podnik 
BOTOX, s.r.o. Malý podnik 

BP MARKET, s. r. o. Malý podnik 

BP PLUS, s.r.o. Malý podnik 
BPS Market, spol. s r.o. Malý podnik 

https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/janas-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/tri,-spol.-s-r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/motola-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/tacos-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/vilmart-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/braunline,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/robito-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/way2translation,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/dlv-spol.-s-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/odlesan-group-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jantares,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/green-mont-technology-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/hu-za-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/r.d.s.-raftl-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/alfa-dm-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/qa-automotive,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/genanim,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/felino-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/creative-design-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pro-sound-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/all-partners,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/esemel-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/k-residents,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/charvat---tech-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pavel-charvat-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/vrty---mont,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ondrej-stefanek,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mariw-trade-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/stabo-destil,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/sahos-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/4-base,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/atc,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ae--domy,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/alex-d-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/andromedes,-spol.-s-r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/anzap,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/avatec,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bb-lighting-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bemia,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bergen-sk,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bhs-technology-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bohemi-crystal,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bolesovska-palenica-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bonivel,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/botox,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bp-market,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bp-plus,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bps-market,-spol.-s-r.o.


 
 

FOND MIKROPROJEKTŮ 

CANADEX s.r.o. Malý podnik 
CANADEX s.r.o. Malý podnik 

Castilla, s.r.o., O Malý podnik 
Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o. Malý podnik 
Ceremony, s.r.o. Malý podnik 
Clarifus, s.r.o. Malý podnik 
Art-investment s.r.o. Malý podnik 

Crazy Fly, s.r.o. Malý podnik 
D&M restaurant s.r.o. Malý podnik 
DAJA, s.r.o. Malý podnik 
DALMEX, s.r.o. Malý podnik 
DOKTOR T, s. r. o. Malý podnik 

DOS NEMŠOVÁ, s.r.o. Malý podnik 

Durant, s.r.o. Malý podnik 
EBAS, s.r.o. Malý podnik 

EDIS DEVELOPMENT s.r.o. Malý podnik 
EKOPHARM s.r.o. Malý podnik 
EKOPRODUKT Slovakia, s.r.o.  Malý podnik 
EL - Dent, s.r.o. Malý podnik 
ELMAT, spol s r.o. Malý podnik 
ENT CENTRUM, s.r.o.  Malý podnik 

EVITA TRADE, s.r.o. Malý podnik 
ExtraNet Slovakia, s.r.o. Malý podnik 
FARMAWELL, s.r.o. Malý podnik 

FFWD, s.r.o. Malý podnik 

FORGI, s.r.o. Malý podnik 
GAMIS, s.r.o. Malý podnik 

GIBALEX spol. s r.o. Malý podnik 
GLASS BOOSTING TECHNOLOGY, s.r.o. Malý podnik 
GREENCROSS, s.r.o.  Malý podnik 

HealthField, s.r.o. Malý podnik 
HENOS, s.r.o. Malý podnik 
HTS export-import, s.r.o. Malý podnik 

ICHTOS, s.r.o. Malý podnik 
MILP spol. s r.o. Malý podnik 

SIRAN, s.r.o. Malý podnik 
LPD - BIOPHARMA, spol. s r.o.  Malý podnik 

VABAMA Dobšiná s.r.o.  Malý podnik 

KAISER Slovakia s.r.o. Malý podnik 
INTERBAU PROD. & TRADE, s.r.o. Malý podnik 
TULIES, s.r.o. Malý podnik 

VAGRICOL & Co., s.r.o. Malý podnik 
ŠTANDARD PLUS, s.r.o. Malý podnik 
ROXID, s.r.o. Malý podnik 
REVOMED, s.r.o.  Malý podnik 
SALVI, s.r.o. Malý podnik 

RABIPUR, s.r.o.  Malý podnik 

LASTET, s.r.o. Malý podnik 
LA SANTÉ, s.r.o. Malý podnik 

https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/canadex-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/canadex-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/castilla,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/centrum-liecebnej-rehabilitacie,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ceremony,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/clarifus,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/coffee-4-you-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/crazy-fly,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/dm-restaurant-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/daja,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/dalmex,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/doktor-sk,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/dos-nemsova,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/durant,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ebas,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/edis-development-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ekopharm-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ekoprodukt-slovakia,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/el---dent,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/elmat,-spol-s-r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ent-centrum,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/evita-trade,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/extranet-slovakia,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/farmawell,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ffwd,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/forgi,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/gamis,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/gibalex-spol.-s-r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/glass-boosting-technology,--s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/greencross,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/healthfield,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/henos,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/hts-export-import,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ichtos,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/milp-spol.-s-r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/siran,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/lpd---biopharma,-spol.-s-r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/vabama-dobsina-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/kaiser-slovakia-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/interbau-prod.--trade,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/tulies,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/vagricol--co.,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/standard-plus,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/roxid,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/revomed,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/salvi,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/rabipur,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/lastet,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/la-sante,-s.r.o.


 
 

FOND MIKROPROJEKTŮ 

PANO TRADE, s.r.o. Malý podnik 
MILP TRADING, s.r.o. Malý podnik 

VLÁRAComp, spol. s r. o. Malý podnik 
VIPER, s.r.o. Malý podnik 
SLOVERIKA, s. r. o. Malý podnik 
PEHA SK, s.r.o. Malý podnik 
MG RATIO, s.r.o. Malý podnik 

MADAP, s. r. o. Malý podnik 
MEGA PROFIT, s.r.o.  Malý podnik 
MATIZ, s. r. o. Malý podnik 
NTS s.r.o. Malý podnik 
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. Malý podnik 

REMOX, s.r.o.  Malý podnik 

KAREX s.r.o. Malý podnik 
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. Malý podnik 

JAVI, s.r.o. Malý podnik 
ONDRÁŠOVKA Slovakia, s.r.o. Malý podnik 
JAMI Metalltechnik, spol. s r.o.  Malý podnik 
VISON, s.r.o.  Malý podnik 

TIFER, s.r.o. Malý podnik 
SYNERO - šTURM SK, s.r.o. Malý podnik 

RIMEDIC, s.r.o. Malý podnik 
TABUS, s.r.o. Malý podnik 

MEDICSUN, s.r.o. Malý podnik 
TONOR, s.r.o. Malý podnik 

SUN LAUREN, s.r.o.  Malý podnik 
ROCAM, s.r.o.  Malý podnik 

RIXON, s.r.o. Malý podnik 
SONAR, s.r.o. Malý podnik 

MARRIOTT, s.r.o. Malý podnik 
TN - JUH, s.r.o. Malý podnik 
PNEUSERVIS VEĽKÝ, s.r.o. Malý podnik 

Lekáreň Vita s.r.o. Malý podnik 
REDCROSS, s.r.o.  Malý podnik 
PILULKA, s.r.o. Malý podnik 

Zlatníctvo Impex, s.r.o. Malý podnik 
KALCIUM, s.r.o. Malý podnik 

SULFUR, s.r.o. Malý podnik 

MARIETTA LETT, s.r.o. Malý podnik 
MEDIPRIM, s.r.o. Malý podnik 

MATEO FIN, s.r.o. Malý podnik 
Vaden, s.r.o. Malý podnik 
STL SK, s.r.o. Malý podnik 

PP - TEN s.r.o. Malý podnik 
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - 

Váh, s.r.o. skratka názvu: RSVV, s.r.o. 

Malý podnik 

MARCO DDS, s.r.o. Malý podnik 
KREDIT SERVIS s.r.o. Malý podnik 
REALLINE s.r.o. Malý podnik 

https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pano-trade,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/milp-trading,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/vlaracomp,-spol.-s-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/viper,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/sloverika,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/peha-sk,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mg-ratio,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/madap,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mega-profit,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/matiz,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/nts-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mestska-palenica-nemsova,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/remox,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/karex-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/vetropack-nemsova,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/javi,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ondrasovka-slovakia,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jami-metalltechnik,-spol.-s-r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/vison,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/tifer,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/synero---sturm-sk,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/rimedic,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/tabus,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/medicsun,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/tonor,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/sun-lauren,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/rocam,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/rixon,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/sonar,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/marriott,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/tn---juh,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pneuservis-velky,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/lekaren-vita-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/redcross,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pilulka,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/zlatnictvo-impex,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/kalcium,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/sulfur,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/marietta-lett,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mediprim,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mateo-fin,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/vaden,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/stl-sk,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pp---ten-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/regionalna-vodarenska-spolocnost-vlara---vah,-s.r.o.-skratka-nazvu:-rsvv,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/regionalna-vodarenska-spolocnost-vlara---vah,-s.r.o.-skratka-nazvu:-rsvv,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/marco-dds,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/kredit-servis-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/realline-s.r.o.


 
 

FOND MIKROPROJEKTŮ 

Rockina, s.r.o. Malý podnik 
PROFIT ZZ, s.r.o. Malý podnik 

MPG s.r.o. Malý podnik 
PRODOS DD s.r.o.  Malý podnik 

WRCEČKO, s.r.o. Malý podnik 
T Print+, s.r.o. Malý podnik 

VideoFun s.r.o. Malý podnik 
VISTEDA s.r.o. Malý podnik 
REALITY TREND s.r.o. Malý podnik 

Polygroup s. r. o. Malý podnik 
Lekáreň NIKA, s.r.o. Malý podnik 
TLAČIAREŇ J+K s.r.o. Malý podnik 
JaHWH, s. r. o. Malý podnik 

MUDr. Hammerová s.r.o.  Malý podnik 

JaVIa-Tranz, spol. s.r.o. Malý podnik 

I3M s. r. o. Malý podnik 
MJ Electric, s.r.o. Malý podnik 
MMG Produkt, s. r. o. Malý podnik 
ARDIX Slovakia s. r.o. Malý podnik 

UNIMAN, s. r. o. Malý podnik 

AUTODOPRAVA MIRA TRADE, s. r. o. Malý podnik 
ProfiPilot, s. r. o. Malý podnik 
M&C, s. r. o. Malý podnik 

COM - PA, s. r. o. Malý podnik 
PF GROUP s. r. o.  Malý podnik 

JF Šípka s. r. o. Malý podnik 

MSK Group s. r. o. Malý podnik 
ADK MEDIA, spol. s r. o. Malý podnik 

JFK Servis s. r. o. Malý podnik 
J K - stav TN s. r. o.  Malý podnik 
LEVANTE s. r. o. Malý podnik 

elektro - emko, s. r. o.  Malý podnik 
IT-Wolves s. r. o.  Malý podnik 

DACHER s. r. o.  Malý podnik 

LM Trade s. r. o. Střední podnik 

Odlesan SK s. r. o. Malý podnik 
Red Button s. r. o. Malý podnik 

Sillion s. r. o. Malý podnik 
Fast Forward Slovakia, s. r. o. Malý podnik 
Papanica s. r. o Malý podnik 

Gastro Team s.r.o. Malý podnik 
Bamplace, s.r.o. Malý podnik 
Catering servis s. r. o. Malý podnik 
Profi Service Truck, s. r. o.  Malý podnik 

Pruské 

ABC STAV s.r.o. Malý podnik 

ADRIA - DP s. r. o. Malý podnik 
AH TECH, s.r.o. Malý podnik 
AUTO - YACHT, spol. s r.o.  Malý podnik 
AZ profi, s.r.o. Střední podnik 

https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/rockina,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/profit-zz,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mpg-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/prodos-dd-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/wrcecko,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/t-print,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/videofun-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/visteda-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/reality-trend-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/polygroup-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/lekaren-nika,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/tlaciaren-jk-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jahwh,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mudr.-hammerova-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/javia-tranz,-spol.-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/i3m-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mj-electric,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mmg-produkt,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ardix-slovakia-s.-r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/sport-fashion-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/autodoprava-mira-trade,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/profipilot,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mc,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/com---pa,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pf-group-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jf-sipka-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/msk-group-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/adk-media,-spol.-s-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jfk-servis-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/m-h---stav-tn-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/levante-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/elektro---emko,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/it-wolves-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/dacher-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/lm-trade-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/e-futurama-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/red-button-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/sillion-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/fast-forward-slovakia,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/papanica-s.-r.-o
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/gastro-team-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bamplace,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/catering-servis-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/profi-service-truck,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/abc-stav-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/adria---dp-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ah-tech,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/auto---yacht,-spol.-s-r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/az-profi,-s.r.o.


 
 

FOND MIKROPROJEKTŮ 

BW metal, s.r.o. Malý podnik 
BYPOS, s. r. o.  Malý podnik 

C.D.ŠPED s.r.o. Malý podnik 
COLIN CAPITAL s.r.o. Malý podnik 
D.P.A., s. r. o. Malý podnik 
DENT CREW, s. r. o. Malý podnik 
EKOMSTAV - INVEST s.r.o. Malý podnik 

EKOMSTAV, spol. s r.o. Malý podnik 
EKONPART, spol. s r.o. Malý podnik 
FJ AGENCY s. r. o. Malý podnik 
GUNNEX SK, s.r.o.  Malý podnik 
GYNEKON, s. r. o. Malý podnik 

M.B.A. s. r. o. Malý podnik 

PROPHARM,spol. s r.o. Malý podnik 
JM trend, s. r. o. Malý podnik 

Kaligar Slovakia, s.r.o. Malý podnik 
KOVOPAP, s.r.o. Malý podnik 
STAVEBNINY PRUSKÉ, s.r.o. Malý podnik 
JUKUS PETROL, s.r.o. Malý podnik 
TTM Slovakia s.r.o. Malý podnik 
MED DK s.r.o. Malý podnik 

VLM s. r. o. Malý podnik 
ZERO DENT, s.r.o. Malý podnik 
MP - MOTORS s. r. o. Malý podnik 

 

Rusnák & spol., s. r. o. Malý podnik 

ZIPPY COMPANY, s. r. o. Malý podnik 
KOVO-POL, s. r. o. Malý podnik 

VLAMED s. r. o. Malý podnik 
ERTOUR s.r.o. Malý podnik 
MUDr. Viliam Cíbik PhD., s.r.o. Malý podnik 

J+M tech, s. r. o. Malý podnik 
Web Commerce s. r. o. Malý podnik 
INSPRA s. r. o. Malý podnik 

MMJ DENT, s.r.o. Malý podnik 
VICINO s. r. o. Malý podnik 

MIVA SK s.r.o. Malý podnik 
AGROteam s.r.o. Malý podnik 

Top Glanc SK, s.r.o. Malý podnik 

EL - GAS controll, s.r.o. Malý podnik 
HT MEDIA PRO s.r.o. Malý podnik 
RS AIR, s.r.o.  Malý podnik 

Poĺnohospodárske družstvo Vršatec, Střední podnik 

Urbár - Spoločenstvo spolumajiteľov lesa 

a pasienkov p. s. Pruské  

Malý podnik 

Sedmerovec 

Rajniček, s. r. o. Malý podnik 
JR Solutions, s. r. o.  Malý podnik 
Pozemkové spoločenstvo - urbár 

Sedmerovec  

Malý podnik 

Skalka nad Váhom ALVEST Group s.r.o. Malý podnik 

https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bw-metal,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bypos,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/c.d.sped-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/colin-capital-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/d.p.a.,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/dent-crew,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ekomstav---invest-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ekomstav,-spol.-s-r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ekonpart,-spol.-s-r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/gesamtbau-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/gunnex-sk,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/gynekon,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/m.b.a.-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/propharm,spol.-s-r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jm-trend,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/kaligar-slovakia,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/kovopap,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/stavebniny-pruske,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jukus-petrol,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ttm-slovakia-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/med-dk-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/vlm-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/zero-dent,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mp---motors-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/rusnak--spol.,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/zippy-company,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/kovo-pol,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/vlamed-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ertour-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mudr.-viliam-cibik-phd.,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jm-tech,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/web-commerce-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/inspra-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mmj-dent,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/vicino-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/miva-sk-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/agroteam-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/top-glanc-sk,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/el---gas-controll,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ht-media-pro-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/rs-air,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/polnohospodarske-druzstvo-vrsatec
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/urbar---spolocenstvo-spolumajitelov-lesa-a-pasienkov-p.-s.-pruske
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/urbar---spolocenstvo-spolumajitelov-lesa-a-pasienkov-p.-s.-pruske
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/rajnicek,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jr-solutions,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pozemkove-spolocenstvo---urbar-sedmerovec
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pozemkove-spolocenstvo---urbar-sedmerovec
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/alvest-group-s.r.o.


 
 

FOND MIKROPROJEKTŮ 

Creative Consulting, s.r.o. Malý podnik 
HANA PUMP, s.r.o. Malý podnik 

TM - COMT, s.r.o. Malý podnik 
PETEON, s.r.o. Malý podnik 
Stavebno-obchodná s. r. o. Malý podnik 
UPP s.r.o. Malý podnik 
GL Tech s. r. o.  Malý podnik 

GAMONT EÚ, s. r. o. Malý podnik 
DENTALIS, s. r. o. Malý podnik 
Dužek inštalácie, s. r. o. Malý podnik 
MTP Realizácie s. r. o. Malý podnik 
MH Global Group s. r. o. Malý podnik 

ZAMKOV TN, s. r. o. Malý podnik 

ZEPANEX, s. r. o. Malý podnik 
LUMINT s.r.o. Malý podnik 

Poľnohospodárske družstvo  Malý podnik 
Združenie účastníkov pozemkových úprav 

v k.ú. Újazd 

Malý podnik 

LIVIS, súkromný malý podnik, 

organizačná zložka 

Malý podnik 

SKALANKA G.O., v.o.s. Malý podnik 

Slavnica 

AEROKLUB DUBNICA, s.r.o.  Malý podnik 

DAST, spol. s r.o.  Malý podnik 
DAŠKO nábytok, s.r.o. Malý podnik 

DUBASTAV, s. r. o. Malý podnik 

DUBNICA AIR, s.r.o. Malý podnik 
Euro Software s.r.o. Malý podnik 
ITCON, s.r.o. Malý podnik 

JAVA, s.r.o. Malý podnik 
SANTES, s.r.o. Malý podnik 

MPR-TRADE s. r. o. Malý podnik 
LOREM fashion, s. r. o. Malý podnik 
WGS, s.r.o. Malý podnik 
FamArt s. r. o.  Malý podnik 
Pozemkové spoločenstvo Tlstá Hora, 

Slávnica 

Malý podnik 

Lesné združenie vlastníkov lesov 

pozemkové spoločenstvo Slavnica 

Malý podnik 

CSS-Sloven Slavnica Střední podnik 

Tuchyňa 

ABC OPTIK Slovakia, s.r.o. Malý podnik 
BUSSINESGAL s.r.o. Malý podnik 
CENTURIO Computers s.r.o. Malý podnik 
NIPO, s.r.o. Malý podnik 
LUXFER, s.r.o. Malý podnik 

REVELS s.r.o. Malý podnik 
Normatrend, s.r.o. Malý podnik 
O S F s.r.o. Malý podnik 
PPZ SYSTEM, s.r.o. Malý podnik 
Obchod a služby s. r. o. Malý podnik 

https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/creative-consulting,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/hana-pump,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/tm---comt,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/peteon,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/stavebno-obchodna-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/afs-alles-fuer-sie-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/gl-tech-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/gamont-eu,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/dentalis,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/duzek-instalacie,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mtp-realizacie-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mh-global-group-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/zamkov-tn,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/zepanex,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/lumint-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/polnohospodarske-druzstvo-38
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/zdruzenie-ucastnikov-pozemkovych-uprav-v-k.u.-ujazd
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/zdruzenie-ucastnikov-pozemkovych-uprav-v-k.u.-ujazd
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/livis,-sukromny-maly-podnik,-organizacna-zlozka
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/livis,-sukromny-maly-podnik,-organizacna-zlozka
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/skalanka-g.o.,-v.o.s.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/aeroklub-dubnica,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/dast,-spol.-s-r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/dasko-nabytok,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/dubastav,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/dubnica-air,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/euro-software-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/itcon,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/java,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/santes,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mpr-trade-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/paradnca,-s.-r.-o-.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/optimum-consulting-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/famart-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pozemkove-spolocenstvo-tlsta-hora,-slavnica
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pozemkove-spolocenstvo-tlsta-hora,-slavnica
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/lesne-zdruzenie-vlastnikov-lesov-pozemkove-spolocenstvo-slavnica
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/lesne-zdruzenie-vlastnikov-lesov-pozemkove-spolocenstvo-slavnica
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/spolocenstvo-bytovky-101
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/abc-optik-slovakia,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bussinesgal-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/centurio-computers-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/nipo,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/luxfer,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/revels-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/normatrend,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/o-s-f--s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ppz-system,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/obchod-a-sluzby-s.-r.-o.


 
 

FOND MIKROPROJEKTŮ 

GM Industry, s. r. o. Malý podnik 
RK montáže, s. r. o. Malý podnik 

JMG Agro, s. r. o. Malý podnik 
SWEL, s. r. o. Malý podnik 
ELVIEN s. r. o. Malý podnik 
TAORMINA, s.r.o. Malý podnik 
Agrodružstvo Tuchyňa Malý podnik 

Roľnícke podielnícke družstvo Tuchyňa Malý podnik 
Urbárske pozemkové spoločenstvo 

Tuchyňa 

Malý podnik 

Lesné pozemkové spoločenstvo Tuchyňa Malý podnik 
Pálenica, v.o.s. Malý podnik 

Vršatské Podhradie 
Urbár pozemkové spoločenstvo obce 

Vršatské Podhradie 

Malý podnik 

Zámarovce 

Fispo Clean Slovakia, s. r. o. Malý podnik 
Fitness Gabrhel s.r.o. Malý podnik 
G INVEST GROUP, s.r.o. Malý podnik 
HP TOUR, s.r.o. Malý podnik 

TEEN, spol. s r.o. Malý podnik 

MATEJKA - INŠTALÁCIE s.r.o. Malý podnik 
MODI-S s.r.o.  Malý podnik 

RELATA s.r.o. Malý podnik 

Schiedel Slovensko s.r.o. Malý podnik 
RENOMAG SK s.r.o. Malý podnik 

MUDr. Žáková s.r.o. Malý podnik 

MH Tank Diesel, s.r.o. Malý podnik 
J & AC, s.r.o. Malý podnik 
X-GROUP, s.r.o. Malý podnik 

Senior klub Gabrhel s. r. o. Malý podnik 
KYTN s. r. o. Malý podnik 

P&G, s.r.o. Malý podnik 
JANISI s. r. o. Malý podnik 
Euro Continental SK, s. r. o.  Malý podnik 
PJORR s. r. o. Malý podnik 
SOLARmont s. r. o. Malý podnik 

KLIMaR s. r. o. Malý podnik 
IZOMI s. r. o. Malý podnik 

Tn - ajťák s. r. o. Malý podnik 

Pozemkové spoločenstvo Zamarovce Malý podnik 
Ekoprogres, výrobné družstvo Malý podnik 

HÉBÉ, v.o.s. Malý podnik 
SEHA, n.f. Malý podnik 

 

  

https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/gm-industry,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/rk-montaze,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/jmg-agro,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/swel,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/elvien-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/taormina,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/agrodruzstvo-tuchyna
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/rolnicke-podielnicke-druzstvo-tuchyna
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/urbarske-pozemkove-spolocenstvo-tuchyna
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/urbarske-pozemkove-spolocenstvo-tuchyna
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/lesne-pozemkove-spolocenstvo-tuchyna
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/palenica,-v.o.s.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/urbar-pozemkove-spolocenstvo-obce-vrsatske-podhradie
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/urbar-pozemkove-spolocenstvo-obce-vrsatske-podhradie
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/fispo-clean-slovakia,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/fitness-gabehel-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/g-invest-group,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/hp-tour,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/teen,-spol.-s-r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/matejka---instalacie-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/modi-s-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/relata-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/schiedel-slovensko-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/renomag-sk-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mudr.-zakova-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/mh-tank-diesel,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/j--ac,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/x-group,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/senior-klub-gabrhel-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/kytn-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pg,-s.r.o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ltd-trade,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/euro-continental-sk,-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pjorr-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/solarmont-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/klimar-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/izomi-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/tn---ajtak-s.-r.-o.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/pozemkove-spolocenstvo-zamarovce
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ekoprogres,-vyrobne-druzstvo
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/hebe,-v.o.s.
https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/seha,-n.f.


 
 

FOND MIKROPROJEKTŮ 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 Počet obyvatel a populační přírůstek/úbytek MAS Ploština ................................................ 14 

Tabulka 2 Počet obyvatel a populační přírůstek/úbytek v MAS Vršatec .............................................. 15 

Tabulka 3 Dělení obyvatel dle věku ....................................................................................................... 17 

Tabulka 4 Rozdělení obyvatel dle věku a indexu stáří v MAS Vršatec .................................................. 18 

Tabulka 5 Migrační saldo MAS Ploština ................................................................................................ 19 

Tabulka 6 Migrační saldo MAS Vršatec ................................................................................................. 20 

Tabulka 7 Hustota zalidnění MAS Ploština ............................................................................................ 21 

Tabulka 8 Hustota zalidnění MAS Vršatec ............................................................................................. 22 

Tabulka 9 Celkový přehled vývoje počtu obyvatel ................................................................................ 23 

Tabulka 10 Počet obcí podle počtu obyvatel ........................................................................................ 23 

Tabulka 11 Míra ekonomické aktivity MAS Ploština ............................................................................. 25 

Tabulka 12 Míra ekonomické aktivity MAS Vršatec .............................................................................. 26 

Tabulka 13 Evidovaní uchazeči o zaměstnání MAS Ploština ................................................................. 29 

Tabulka 14 Evidovaní uchazeči o zaměstnání MAS Vršatec .................................................................. 30 

Tabulka 15 Přehled nejvýznamnějších zaměstnavatelů MAS Ploština ................................................. 31 

Tabulka 16 Přehled nejvýznamnějších zaměstnavatelů  MAS Vršatec ................................................. 33 

Tabulka 17 Ekonomické subjekty dle odvětví ....................................................................................... 42 

Tabulka 18 Pozemková struktura .......................................................................................................... 43 

Tabulka 19 Občanská vybavenost MAS Ploština ................................................................................... 45 

Tabulka 20 Občanská vybavenost MAS Vršatec .................................................................................... 47 

Tabulka 21 Přehled občanské vybavenosti ........................................................................................... 52 

Tabulka 22 Spolky MAS Ploština ............................................................................................................ 53 

Tabulka 23 Spolky MAS Vršatec ............................................................................................................ 55 

Tabulka 24 Seznam památek MAS Ploština .......................................................................................... 58 

Tabulka 25 Seznam památek MAS Vršatec ........................................................................................... 60 

 

  



 
 

FOND MIKROPROJEKTŮ 

Seznam grafů 

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel MAS Ploština ............................................................................................ 16 

Graf 2 Vývoj počtu obyvatel MAS Vršatec ............................................................................................. 16 

Graf 3 Míra nezaměstnanosti MAS Ploština .......................................................................................... 27 

Graf 4 Míra nezěmstnanosti MAS Vršatec ............................................................................................ 28 

Graf 5 Nezaměstnanost MAS Vršatec ................................................................................................... 28 

Graf 6 Vzdělanostní struktura obou MAS .............................................................................................. 34 

Graf 7 Struktura ekonomických subjektů dle odvětví na území MAS Ploština ..................................... 36 

Graf 8 Struktura ekonomických subjektů dle odvětví na území MAS Vršatec ...................................... 37 

Graf 9 Pozemková skladba na území MAS Ploština............................................................................... 41 

Graf 10 Pozemková skladby na území MAS Vršatec ............................................................................. 41 

  



 
 

FOND MIKROPROJEKTŮ 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 Sídlo MAS Ploština .................................................................................................................. 6 

Obrázek 2 Sídlo MAS Vršatec .................................................................................................................. 7 

Obrázek 3 Dům dětí a mládeže Smolina ............................................................................................... 48 

Obrázek 4 Domov sociálních služeb Horné Srnie .................................................................................. 49 

Obrázek 5 Folklórní soubor Dúbrava ..................................................................................................... 55 

Obrázek 6 Přehlídka krojů ..................................................................................................................... 57 

Obrázek 7 Památník Ploština ................................................................................................................. 59 

Obrázek 8 Klášter Skalka nad Váhom .................................................................................................... 61 

Obrázek 9Přírodní rezervace Ploščiny ................................................................................................... 62 

Obrázek 10 Vršatské bradlá ................................................................................................................... 64 

 

  



 
 

FOND MIKROPROJEKTŮ 

Seznam zkratek 
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