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Činnosť v rámci orgánov MAS 

Verejné zhromaždenia s občanmi 
členských obcí

Výberová komisia
Výberová komisia je komisia, ktorú si MAS stanovila pre hodnotenie a výber projektov, prostredníctvom 
ktorých sa implementuje Integrovaná stratégia rozvoja územia. Dňa 22. júla 2014 sa v Hornej Súči 
konalo zasadnutie Výberovej komisie k ŽoNFP v rámci Výzvy 38/PRV/MAS 47. Výberová komisia mala 
7 členov v zložení:  Ing. Andrea Ondrejičková, Mgr. Martina Klobučníková, Vladimír Polešenský, Daniel 
Pavlačka, Mgr. Michal Čakloš, Ing. Peter Hajdúch a Mgr. Vojtech Laurinec. V rámci tejto výzvy boli 
prijaté a následne hodnotené 3 žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Išlo o výzvu pre opatrenie 
3.2. A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – A. Dňa 25.9.2014 zasadla Výberová 
komisia k prijatým projektom v rámci Výzvy 39/PRV/MAS 47. Aj tentokrát bola zložená zo 7 členov, 
a to nasledovne: Margaréta Dohnanová, Bc. Zdenka Begáňová, Ondrej Mazanovský, Mgr. Miroslava 
Rýdza, Lucia Mráziková, Ing. Peter Hajdúch a Viktor Buček. V tejto výzve kancelária prijala 3 projekty, 
pričom išlo o výzvy v rámci opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie. 

Monitorovací výbor
Dňa 10.10.2014 sa konalo zasadnutie Monitorovacieho výboru. Ide o štvorčlenný orgán, ktorý vykonáva 
najmä kontrolu zrealizovaných projektov. V rámci tohto zasadnutia sa konal výjazd do terénu k 
jednotlivým ukončeným projektom. V obci Mikušovce išlo o 2 projekty s názvami „Revitalizácia 
centrálnej zóny obce Mikušovce – stred obce“ a „Revitalizácia centrálne zóny obce Mikušovce – park 
pri kaplnke“.  Z obce Mikušovce sa Monitorovací výbor presunul do obce Tuchyňa, kde bol predmetom 
kontroly projekt revitalizácie verejného priestranstva. Členovia sa zhodli na tom, že ide o veľmi pekný 
projekt, pričom sa im páčila pridaná hodnota projektu – informačné tabule o obci, ktoré si obec dala 
vyrobiť na vlastné náklady. V obci Horné Srnie boli predmetom monitoringu taktiež dva projekty 
a to „Značenie cyklotrasy“ a „Cesta do Sietneho – rekonštrukcia“. Podobný charakter má aj ďalší 
monitorovaný projekt v obci Horná Súča s názvom „Rekonštrukcia povrchov MK Závrská – Horná Súča 
a mostu v km 0,032“.  Bol ohodnotený ako hospodárny a prínosný pre veľký počet obyvateľov obce. 
Fotografie zrealizovaných projektov si môžete pozrieť vo fotogalérii na stránke www.masvrsatec.sk 
alebo na facebook-u.

V mesiaci október sa postupne uskutočňovali  verejné stretnutia s občanmi v niektorých členských obciach MAS Vršatec. Dôvodom týchto stretnutí je 
príprava strategických dokumentov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých obcí a miest, ktoré momentálne pripravuje kancelária 
MAS. Stretnutia prebiehali formou workshopov a občania sa v nich vyjadrovali k dôležitým otázkam ohľadne smerovania ich obce v budúcom období. 
Prvé kolo získavania týchto informácií od občanov bolo zabezpečené formou dotazníkov, ktoré boli distribuované do členských obcí v lete 2014. Všetky 
informácie získané z dotazníkov a z organizovaných stretnutí budú zapracované do strategických dokumentov. Názor občanov je pre nás nesmierne 
dôležitý a preto by sme týmto chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do prieskumu prostredníctvom dotazníkov a rovnako občanom, ktorí sa vo svojom 
voľnom čase dobrovoľne zúčastnili stretnutí a ďalšie smerovanie ich obcí im nie je ľahostajné. 

Zasadnutie Monitorovacieho výboru  
v obci Bolešov

Zasadnutie Výberovej komisie k Výzve 38

Verejné zhromaždenie v obci Pruské Verejné zhromaždenie v obci Dulov
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B. Drevené stánky

Projekt spolupráce „Zvyky a tradície  
na oboch stranách hranice“

A. Workshop v ČR zameraný na výmenu skúseností na 
oboch stranách hranice

Ide o projekt nadnárodnej spolupráce, ktorý je zameraný na zachovanie tradícii na území jednotlivých miestnych akčných skupín zapojených do projektu. 
Momentálne sa nám podarilo obstarať 5 kusov drevených stánkov a uskutočnila sa druhá časť výmenného workshopu. Ďalšou časťou projektu je obstaranie 
tradičných krojov z nášho územia. Ľudové kroje budú taktiež slúžiť našim občanom. Šijú sa podľa vzorov červenokamenských a súčanských krojov, ktoré 
nosili naši predkovia pri práci a pri slávnostnejších chvíľach. 

MAS Vršatec v rámci tohto projektu obstarala krásne drevené stánky, pričom sú zdarma k dispozícii všetkým členom MAS Vršatec na zapožičanie. Objavia 
sa aj na tradičnom remeselníckom jarmoku, ktorý budeme organizovať koncom tohto roka a kde budú mať návštevníci možnosť vyskúšať si na vlastnej 
koži prácu remeselníkov. V prípade záujmu o zapožičanie stánkov kontaktujte kanceláriu MAS Vršatec na telefónom čísle: 032/ 64 01 07, pričom zapožičanie 
je zadarmo, je však potrebné si zabezpečiť ich prevoz zo skladu a následne ich prevoz do skladu. V rámci projektu boli vyškolení pracovníci, ktorí Vám 
zabezpečia zmontovanie stánkov. Opäť sme tak dali priestor šikovným ľuďom z regiónu zarobiť si.

V rámci tohto projektu sme sa koncom septembra spolu s našimi členmi zúčastnili exkurzie v Českej republike. Do tohto projektu je zapojených päť MAS 
z Českej republiky: MAS Česká Kanada, MAS Vodňanská ryba, MAS LAG Strakonicko, MAS Blanský les – Netolicko a OZ Rozkvět zahrady jižných Čech. 
Išlo o druhú časť výmenného workshopu pričom stretnutie bolo zamerané na výmenu skúseností jednotlivých MAS v oblasti udržateľnosti regionálneho 
rozvoja a na spoznávanie typických zvykov, tradícií a remesiel. Okrem iného sme na exkurzii mohli vidieť rôzne úspešné projekty, ako napríklad pamätnú 
miestnosť venovanú Petrovi Chelčickému, ktorý bol významným spisovateľom a radikálnym náboženským mysliteľom. Jeho názory spočívali v tom, že zlo 
odplácané zlom nikam nevedie a spravodlivá spoločnosť môže byť len tá, ktorej zmyslom je poctivá práca. Tu sme si mohli vyskúšať stredoveký odev a 
písanie husím perom. Jednou zo zastávok bola aj pálenica a muštáreň Lhenice, ktorá vznikla za pomoci finančných prostriedkov z PRV. V rámci programu 
sme navštívili aj Archeopark Netolice, kde sme sa zúčastnili stavania pamätného kríža. V obci Deštná sme navštívili letecké múzeum a múzeum lán. Vďaka 
profesionálnemu výkladu sme spoznali históriu a umenie tradičného remesla – povrazníctva. Počas krátkeho štvordňového zájazdu sme navštívili aj mnoho 
vzácnych pamiatok, ako napríklad štátny zámok v Červenej Lhote, renesančný zámok Kratochvíle, ktorý bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, ručne 
vyrezávané jasličky od Tomáša Krýzy z Jindrichovho Hradce, ktoré sú v Guinessovej knihe rekordov zapísané ako najväčší mechanický ľudový betlehem na 
svete, a tiež stredoveký hrad v Strakoniciach, kde sme sa zúčastnili výstavy prastarého ľudového hudobného nástroja – gajdy.
Spoznali sme teda veľkú časť územia všetkých piatich českých MAS, získali sme inšpiratívne myšlienky a nabrali veľa energie, ktorú s radosťou ďalej 
investujeme do práce pre náš región.

Na lanovke Kleť

Drevené stánky

Účastníci exkurzie
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Úspešné projekty 
XXIX. Bližšie k vidieku    
Spoločne pre vidiek 

XXX. Obec Bohunice    
Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Číslo výzvy 20.
Výška schváleného finančného príspevku 9 136,60 Eur
Výška spolufinancovania 0 Eur

Číslo výzvy 23.
Výška schváleného finančného príspevku 66 128,27 Eur
Výška spolufinancovania 5,40 %

Predmetom projektu bolo zabezpečenie konferencie s názvom „Spoločne pre vidiek“. Konferenciu 
okrem prednášok tvorili aj workshopy a tvorivé dielne, pričom bola organizovaná pre konečných 
prijímateľov nefinančnej pomoci, a to podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce a ich 
združenia), ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Os 3.
Jednotlivé prednášky, ktoré boli súčasťou konferencie, boli tematicky zamerané predovšetkým na 
obnovu a rozvoj vidieka. Témy prednášok vychádzali z aktuálnej potreby informovania podnikateľských 
subjektov a subjektov verejnej správy. Počas tejto konferencie bol priestor na diskusiu, otázky, podnety 
a návrhy. Jednotliví účastníci konferencie sa na workshope zaradili do pracovných skupín.  Cieľom 
projektu bolo poskytnutie potrebných vedomostí, zručností a informácií. Výstup z workshopu tvorí 
zhodnotenie súčasnej situácie v rámci cestovného ruchu a propagácie na vidieku. Ďalšími výstupmi 
sú  návrhy na zlepšenie pre podnikateľov v oblasti cestovného ruchu na vidieku a návrhy na riešenie 
situácie medzi samosprávou a súkromným sektorom. Taktiež bol v rámci workshopu vypracovaný  
návrh na akreditáciu vzdelávacieho programu. Tretí deň sa konali tvorivé dielne. V rámci dielní si 
účastníci mohli priamo na mieste vyskúšať činnosť remeselníkov a zapojiť sa do procesu tvorby 
výrobkov. Tvorivé dielne niesli názov: Vyrábame tradičné medovníky, Pečieme podľa receptov našich 
starých materí, Vyrežme si z dreva. Účastníci workshopu boli dotazníkovou formou oslovení, aby 
vyjadrili svoj názor na priebeh informačnej aktivity. V rámci ich hodnotenia môžeme konštatovať, že 
konferencia splnila svoj účel, pričom účastníci boli spokojní.  

Predmetom projektu bola rekonštrukcia miestnych komunikácií. Na základe projektu boli zrekonštruované 3 objekty obce: chodník, zábradlie, miestna 
komunikácia v obci. Chodník sa nachádza v obci pri ceste, pričom bol vo veľmi zlom, nevyhovujúcom stave. Z väčšej časti bol chodník rozpadnutý, 
neslúžil účelu. Chodník využíva veľký počet občanov, preto bola potreba rekonštrukcie veľmi vysoká. Pôvodný chodník bol odstránený vybúraním a 
novovybudovaný chodník bol vyložený zámkovou dlažbou hrúbky 80 mm. Súčasťou chodníka sú aj obrubníky. Pás starej vozovky v mieste osadenia 
obrubníkov so šírkou cca 500 mm a hrúbkou 40 mm bol odrezaný a odbúraný, pričom bol nahradený novou obrusnou vrstvou. 
Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri potoku bola ďalšou časťou projektu. Cieľom bolo vytvoriť zábradlie oddeľujúce potok a miestnu komunikáciu. 
Osadené zábradlie je dvojmadlové, dielcové, rozoberateľné, pričom má dĺžku 2 m a výšku 1,1 m. Účel bol splnený a  vybudované zábradlie plní ochrannú 
funkciu a zaisťuje bezpečnosť medzi miestnou komunikáciou a potokom.
Predmetom tretej časti projektu bola rekonštrukcia miestnej komunikácie. Povrch vozovky bol v nevyhovujúcom technickom stave. Na základe zlepšenia 
plynulosti sa očakáva zníženie emisií a hlučnosti. Technické riešenie vozovky pozostávalo z viacerých časti. Na začiatku bolo potrebné odstrániť humóznu 
vrstvu, zabezpečenie funkčnosti vodného režimu, odfrézovanie vozovky, obnova povrchu vozovky s cieľom skvalitnenia jazdných vlastností, výšková 
úprava poklopov, úprava vjazdov, zriadenie nespevnenej krajnice, zatrávnenie hydrosevom (špeciálny spôsob osievania plôch) a nakoniec doplnenie  resp. 
vymenenie dopravného značenia.
Projekt zabezpečil zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Rekonštrukciou sa dosiahlo zvýšenie pohodlia jazdy všetkých účastníkov cestnej premávky či už 
cyklistov, chodcov alebo vodičov.

Tvorivé dielne

Stav predStav predStav pred 

Stav po Stav po Stav po
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XXXI. Mesto Nemšová      
Cyklotrasa Šidlíkové - Vlárska Nemšová 
II. Etapa
Číslo výzvy 26.
Výška schváleného finančného príspevku 18 065,93 Eur
Výška spolufinancovania 11,91 %

Cieľom projektu bolo vybudovanie II. etapy cyklotrasy v meste Nemšová, ktorá plynule nadväzuje na I. etapu cyklotrasy, ktorá prepája Nemšovú s 
Horným Srním. Novovybudovaná II. etapa cyklotrasy končí na ulici Vlárska, odkiaľ sa napája na už vybudovanú asfaltovú plochu na hrádzi pri rieke Váh. 
Prostredníctvom projektu bola vytvorená dlhá niekoľko km trasa venovaná výlučne cyklistom vedúcej z Českej republiky, cez Horné Srnie a končiacu v 
Nemšovej. Dĺžka cyklotrasy v meste Nemšová dosiahla až 1,541 km.
V rámci terénnych úprav sa na teleso jestvujúcej ochrannej hrádze položil asfaltový koberec vrátane podkladových vrstiev. Základná šírka spevneného 
povrchu koruny hrádze je 2,50 m. Ide o obojstrannú cyklotrasu, kde šírka jazdného pásu je 1,25 m. Zrealizovaním projektu sa dokončila II. etapa cyklotrasy 
v dĺžke cca 626,56 m.
Cyklotrasa zabezpečuje plnohodnotný prejazd cyklistov našim územím. Taktiež sa zatraktívnilo územie  a zvýšila  sa kvalita či už cestovného ruchu,  
alebo štandardu obyvateľov mesta. Veríme, že cyklotrasa bude naplno využívaná nielen miestnymi obyvateľmi, ale taktiež priláka aj návštevníkov z blízkeho 
či ďalekého okolia. 

Stav pred Stav po

XXXII. Obec Dulov      
Revitalizácia verejného priestranstva 
Číslo výzvy 27.
Výška schváleného finančného príspevku 3 040,64 Eur
Výška spolufinancovania 5,30 %

Úspešne zrealizovaným projektom sa dosiahla revitalizácia verejného priestranstva  v obci Dulov. Stav verejného priestranstva bol nevyhovujúci, nakoľko 
sa tu pohybuje veľký počet ľudí. Na verejnom priestranstve sa nachádzala stará hrdzavá tabuľa, ktorej stav bol ovplyvnený klimatickými podmienkami. 
Taktiež toto miesto slúži aj ako autobusová zastávka, avšak bez akéhokoľvek prístrešku pre ochranu cestujúcich občanov. Povrch verejného priestranstva bol 
narušený výstavbou inžinierskych sietí. Verejné priestranstvo sa tak pred rekonštrukciou vyznačovalo zlým stavebno-technickým riešením, preto predmetom 
projektu bola stavebná úprava, vytvorenie miesta pre oddych, miesta pre čakáreň na autobus a celkové dotvorenie priestranstva pre potreby obyvateľstva.
Zrealizovaním projektu sa tak verejné priestranstvo zmenilo na nepoznanie. Vytvorila sa autobusová čakáreň a miesto pre oddych nielen obyvateľov obce. 
Vytvorili sa spevnené plochy zo zámkovej dlažby, celý priestor sa dotvoril zeleňou a osadením lavičky s operadlom. Na plochu bola umiestnená tabuľa s 
informáciami obce a erb obce na podstavci. Vedľa autobusovej čakárne bol umiestnený smetný kôš. Všetky predmety sú ukotvené pevne k zemi. 
Revitalizácia verejného priestranstva priláka návštevníkov, čím sa posilní cestovný ruch nášho územia. Miesto zrevitalizovanej autobusovej čakárne poskytuje 
ľuďom ochranu pred nepriaznivým počasím.  Život obyvateľov obce sa skvalitnil, zatraktívnilo sa prostredie, ktoré je určené predovšetkým na oddych  či 
prechádzku. 

Stav pred Stav po
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XXXIII. Obec Kameničany      
Modernizácia rekreačnej zóny 
Číslo výzvy 28.
Výška schváleného finančného príspevku 18 065,93 Eur
Výška spolufinancovania 11,91 %

Predmetom projektu bola rekonštrukcia rekreačnej zóny nachádzajúcej sa v okrajovej časti obce Kameničany. Objekt bol v značne zanedbanom stave. 
Plocha bola nevyužitá, zatrávnená, lavičky, ktoré boli na mieste osadené, boli už zhnité a nevhodné na používanie. Vzhľadom k tomu, že v objekte sa 
nachádza tenisový kurt a futbalové ihrisko, patrí táto oblasť k navštevovaným častiam obce. 
Cieľom bolo vytvorenie rekreačnej zóny s multifunkčným využitím. V zóne boli vytvorené spevnené plochy a taktiež chodníky. Príjemné prostredie sa 
zabezpečilo vysadením trávy s hlineným podkladom a vysadením nízkej plazivej zelene. V objekte sa vytvorila aj nadstrešná plocha s rozmermi 12 100 mm 
x 5 600 mm. Osvetlenie sa zabezpečilo cez exteriérové osvetľovacie teleso. Do plochy boli umiestnené drevené lavice a stoly z masívu. 
Atmosféru objektu dotvorilo ohnisko vytvorené s oceľovým prepadovým roštom. Ohnisko je vytvorené z kamenného muriva a položilo sa na betónovú 
platňu s priemerom 1 300 mm. Okolo ohniska sú osadené sedadlá z dvoch vegetačných tvárnic. V objekte sú osadené odpadkové koše a taktiež stojany na 
bicykle. Zrealizovaním projektu sa zvýšila estetika prostredia, bezpečnosť a takisto sa zvýšila funkčnosť plochy, ktorá sa modernizáciou zmenila na objekt , 
ktorý môžu využívať ľudia všetkých vekových kategórií. 

Stav pred Stav po

XXXIV. Obec Dolná Súča     
Revitalizácia detského ihriska 
Číslo výzvy 28.
Výška schváleného finančného príspevku 10 760,00 Eur
Výška spolufinancovania 46,03 %

Rekonštrukcia a obnova detského ihriska bola predmetom projektu, ktorý bol úspešne zrealizovaný. Stav ihriska bol nevyhovujúci, ihrisko neplnilo svoj účel. 
Objekt sa nachádza medzi potokom Súčanka a miestnou komunikáciou. Ihrisko bolo neoplotené s divoko rastúcou trávou okolo. Osadené prvky na ploche 
boli v takom zlom stave, že nebolo možné ich využívať. Cieľom bolo vytvoriť bezpečné miesto pre rodiny s deťmi.
Realizácia sa začala odstránením nefunkčných prvkov a lavičiek v objekte. Na plochu boli osadené dve domčekové preliezkové zostavy, pružinové hojdačky 
a pôvodný drevený vláčik, ktorý prešiel úpravou. Ihrisko bolo oplotené poplastovaným pletivom zelenej farby. Vstup na ihrisko umožňuje dvojkrídlová 
brána s rozmermi 2 500 x 1 500 mm. Priestor sa doplnil drevenou náučnou tabuľou, ktorá je textovo prispôsobená deťom vo veku od 1-15 rokov. Ihrisko 
svojim architektonickým štýlom zapadá do charakteru obce a jej zástavby. 
Projektom sa zabezpečilo splnenie stanovených cieľov: zvýšenie estetiky prostredia, bezpečnosti a takisto aj funkčnosti objektu. Ihrisko sa zmenilo na 
plochu, ktorá je plnohodnotne využívaná najmä tými najmenšími obyvateľmi obce. 

Stav pred Stav po
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Medzinárodná konferencia LINC 2014  
V dňoch 2. – 5. 9. 2014 sa kancelária MAS Vršatec zúčastnila najväčšej medzinárodnej LEADER konferencie LINC 2014 v nádhernom prostredí Tirolských 
Álp v meste Sillian. Prvý večer sa delegácie zo všetkých zúčastnených krajín predstavili na slávnostnom pochode mestom Sillian. Po úvodných príhovoroch 
a slávnostnej ceremónii boli všetci účastníci pozvaní na slávnostnú večeru v miestnom kultúrnom stredisku, spojenú s hudobným programom. Druhý 
deň konferencie sa doobeda konali workshopy s názvom Art of cooperation v priestoroch modernej strednej školy v Silliane. Účastníci boli rozdelení do 
4 skupín a školenia viedli 4 facilitátori. Workshopy boli zamerané na ideálne Umenie spolupráce, učili sme sa a diskutovali sme o tom, ako čo najlepšie 
pracovať v tímoch, ako manažovať pracovný tím k čo najlepším výsledkom  a ako dospieť jednoduchšie ku konsenzu. Po obede sa konali športové aktivity 
– Dolomitenman a Geocaching. Účastníci boli rozdelení podľa predošlých prihlášok a popoludnie sme strávili peším spoznávaním mesta Sillian. Večerný 
program spojený s tanečnou zábavou sa konal v úžasnej horskej reštaurácii, kam boli všetci účastníci vyvezení vysokohorskou lanovkou. Tretí deň sa 
dopoludnia konali autobusové zájazdy „field trips“ do okolitých regiónov. MAS Vršatec si z ponúkaných poznávacích zájazdov vybrala zájazd s názvom  
„Art of Alpine living – At the Base of Austrias Highest Mountain”. Odborná exkurzia sa konala v doline Defereggen a v meste Kals. Oboznámili sme sa so 
štyrmi konkrétnymi projektmi na zlepšenie kvality života miestneho obyvateľstva. Prvým bol projekt s názvom Call bus defMobil.  Projekt je zameraný na 
zlepšenie spojov hromadnej dopravy priľahlých obcí v doline Defereggen. DefMobil je nízkokapacitný autobus, ktorý má presný cestovný poriadok, avšak 
premáva iba po zavolaní cestujúceho. Cestovný poriadok je navrhnutý tak, aby sa nekrižoval s okresnou hromadnou dopravou. Vďaka nepravidelnosti 
premávania je možné, aby cestovné bolo lacnejšie. Vďaka projektu sa zvýšila aj zamestnanosť v regióne, nakoľko spoločnosť, ktorá sa o autobus stará 
zamestnáva externých flexibilných vodičov. Druhým projektom, ktorý nám bol predstavený, bol projekt s názvom Social Cooperation. Projekt je zameraný 
na sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre občanov, ktorí ju potrebujú. Podstatou projektu je poskytovať sociálnu a zdravotnú starostlivosť odkázaným 
obyvateľom v pohodlí ich domova. Sociálni pracovníci poskytujú týmto občanom zároveň aj psychickú pomoc a spoločnosť. Ďalším projektom bol veľmi 
zaujímavý projekt Figerhof. Farma Figerhof je situovaná v nadmorskej výške 1300 m.n.m. V roku 2008 farmu kúpil mladý farmár Philipp Jans, ktorý ju 
prebudoval na farmu na chov kôz chovaných na mlieko. Z časti vyrába aj mliečne výrobky, predovšetkým syry. V súčasnosti sa na farme nachádza približne 
400 kusov zvierat. Farmár využíva aj dotácie od štátu za chov pôvodného plemena kôz, vyšľachtených v regióne. Prehliadka farmy bola spojená aj s 
ochutnávkou výrobkov, ktoré bolo následne možné si zakúpiť. Posledným projektom, s ktorým sme sa oboznámili , bol projekt s názvom Villa revitalisation 
parish Kals by the Großglockner. Tento projekt bol zameraný na výstavbu a revitalizáciu centra mesta Kals. V roku 1995 prebehla architektonická súťaž, 
v rámci ktorej bol rekonštruovaný kultúrnu dom, veža kostola a časť mestského cintorína. Celý dizajn bol poňatý tak, aby aj napriek moderným prvkom 
nenarúšal historický ráz obce pod najvyšším vrchom v rakúskych alpách Großglocknerom. 
Po návrate z field tripu sa v sále kultúrneho domu konala záverečná slávnostná recepcia. Počas večera prebehlo vyhodnotenie súťaží a súčasťou večera bol 
aj Európsky bufet, na ktorom každá krajina prezentovala svoje tradičné jedlá a nápoje. 

Magnetky z územia MAS 
Výstupom zo 4. ročníka výtvarnej súťaže s názvom „Očami detí“ sú takéto krásne magnetky vytvorené z kresieb našich šikovných žiakov. Magnetky sú k 
dispozícii v kancelárii MAS Vršatec. 

Alexander Mlynarčík  
ZŠ Pruské

Katarína Majerníková  
ZŠ Pruské

Emma Melišíková ZŠ Pruské

Alica Mikušincová ZŠ Horná Súča

Karolína Koleková ZŠ Mikušovce

Barbora Gáborová a Viktrória 
Martišová ZŠ Mikušovce

Tím MAS Vršatec reprezentuje Slovenskú republiku
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Agrokomplex 2014  

Púť k Pominovcu  

Potulky po MASke  Letné kino 2014  Nemšovský jarmok  

Ilavský jarmok

41. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, známej nielen 
na území Slovenska, ale takisto aj v zahraničí, sme sa tento rok zúčastnili i my, kancelária MAS Vršatec. 
Agrokomplex sa konal v dňoch 21. – 24. augusta 2014 v priestoroch výstaviska v Nitre. Národná 
sieť rozvoja vidieka SR, miestne akčné skupiny z územia Slovenska a taktiež i Národná sieť českých 
MAS mali svoje propagačné stánky vystavené v pavilóne M1. Pre návštevníkov výstavy sme pripravili 
veľké množstvo propagačných materiálov a rovnako ako predošlý rok, mohli ochutnať pochutiny 
producentov z nášho územia. Ľudia sa zastavovali pri stánku nielen kvôli tomu, že chceli ochutnať 
výborné mäsové či syrové výrobky s čerstvým pečivom, ale zaujímali sa aj o naše územie. S radosťou 
sme odpovedali na ich zvedavé otázky, ktoré sa týkali či už cyklotrás, alebo územia ako celku. V pavilóne 
sa vystriedalo množstvo návštevníkov, ktorým sa prezentovali jednotlivé miestne akčné skupiny, ale 
takisto aj rôzne hudobné a tanečné skupiny, ktoré svojim spevom a tancom spestrili deň nám všetkým. 
V sobotu 23. augusta sme sa k programu pridali aj my v rámci prehliadky našich tradičných krojov. 
Prezentácia mužského a ženského súčanského kroja sa tešila obdivu od prítomných divákov, ktorí 
nás odmenili potleskom. Bolo zaujímavé sledovať odlišnosť krojov  jednotlivých regiónov Slovenska. 
Samozrejme, každý jeden bol niečím výnimočný. Sme radi, že aj my sme sa mohli zúčastniť prehliadky, 
a aj takýmto spôsobom zaujať ľudí a oboznámiť ich s našim krásnym územím. Touto cestou ďakujeme 
účastníkom z nášho územia a taktiež Tradičnej pekárni Horná Súča, Púchovskému mäsopriemyslu a 
spoločnosti Agrosúča z Hornej Súče za poskytnuté tradičné výrobky.  

Dňa 31. augusta 2014 sa konala tradičná bicyklová púť k Pominovcu. Išlo o jej 10. ročník. Románsky 
kostolík sv. Jána Krstiteľa sa nachádza pri poľnej ceste, v katastri obce Sedmerovec a patrí pod farnosť 
v Bolešove. Po zániku obce v Pominovci sa zachovala tradícia troch svätých omší v tomto starobylom 
kostolíku, ktorý oprávnene patrí medzi sedem divov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Táto tradícia 
sa však zredukovala len na dve počas roka. Tradíciou bola svätá omša na sviatok sv. Štefana počas 
vianočného obdobia a druhá sa konala v lete. Novou tradíciou sa stala bicyklová púť ku kostolíku, 
kde sa schádzajú koncom augusta cyklisti z územia celého Slovenska. Súčasťou tejto svätej omše je 
aj požehnanie a účastníci dostanú nálepku so sv. Krištofom, patrónom cestujúcich. MAS Vršatec sa 
tejto púte taktiež zúčastnila a usporiadala malý jarmok tradičných remesiel. Pre účastníkov púte boli 
pripravené propagačné materiály v podobe sprievodcu regiónom, spravodaja, trhacích máp, o ktoré 
bol naozaj veľký záujem. Novinkou boli magnetky, ktoré sú výstupom z výtvarnej súťaže Očami detí 
IV. Záujem bol samozrejme najmä o magnetku s motívom kostolíka sv. Jána Krstiteľa v Pominovci. V 
rámci remesiel si mohli návštevníci jarmoku zakúpiť med, sviečky z medu, šálky, šperky, medovníčky a 
tradičné krojované bábiky.

Už tretí rok sa na území MAS Vršatec počas 
letných mesiacov konala vynikajúca putovná 
aktivita - letné kino. Obyvatelia regiónu spod 
Vršatca si tak mohli vychutnať neopakovateľnú 
atmosféru kina pod hviezdami. Premietalo sa v 
nasledovných obciach: Sedmerovec, Zamarovce, 
Bohunice, Hrabovka, Krivoklát, Tuchyňa a Borčice. 
Postupne sme  vystriedali takmer všetky obce 
v rámci našej MAS. Filmy boli československé a 
tešili sa veľkej obľube. Návštevnosť v priemere 
predstavovala 70 divákov na jedno predstavenie. 
Veríme, že si vo filmoch našli návštevníci to svoje 
a tešíme sa opäť o rok!

Dňa 18. júla 2014 sa konal pre členov MAS Vršatec 
už tretí ročník aktivity s názvom „Potulky po 
MASke“. Išlo o turistický pochod po území našej 
MAS. Trasa viedla po náučnom poľovníckom a 
lesníckom chodníku Nemšová – Ľuborčianska 
dolina – „Spoznaj svoje okolie a históriu“. Aktivita 
sa uskutočnila v spolupráci s našim aktívnym 
členom občianskym združením Hubert Ľuborča. 
V rámci turistického pochodu sa účastníci mohli 
dozvedieť viac informácii o zmiešaných lesoch 
Bielych Karpát, o aktivitách združenia, histórii 
Ľuborčianskej doliny a význame lesnej železničky. 
Chodník predstavuje okruh s dĺžkou  8,5 km a 
celkovým prevýšením 137 m. Obsahuje 20 
tematických zastávok, ktoré sa viažu na typické 
znaky vybraného územia. Cieľom tejto aktivity 
bolo nielen zmonitorovať projekt náučného 
chodníka, ktorý sme podporili, ale taktiež prispieť 
touto činnosťou k utuženiu vzťahov medzi 
členmi MAS Vršatec.  

V dňoch 15. a 16. 8. 2014 sa v meste Nemšová 
konal už 19. ročník tradičného jarmoku, ktorého 
sa zúčastnila aj kancelária MAS Vršatec. Pre 
návštevníkov jarmoku boli k dispozícii naše 
propagačné materiály vrátane DVD o území 
MAS a pohľadníc z našich členských obcí. Taktiež 
sme propagovali členov súkromného sektora 
prostredníctvom ich vlastných letákov, brožúr či 
výrobkov. 

Dňa 22.8.2014 sa MAS Vršatec zúčastnila 
Bartolomejského jarmoku v Ilave. Pre 
návštevníkov bol opäť pripravený stánok s 
našimi propagačnými materiálmi. Veľký záujem 
bol najmä o trhacie maľované mapy regiónu 
a DVD o území MAS. Ďakujeme všetkým, ktorí 
naše propagačné stánky navštívili. Tešíme sa opäť 
o rok!

Propagačný stánok MAS Vršatec

Súčanské kroje pripravené na prehliadku

So starostom obce Sedmerovec Jánom Galkom

Pred kaplnkou v Trenčianskej Závade Letné kino v obci SedmerovecJarmok v Nemšovej Jarmok v Ilave
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Grant pre členov súkromného sektora  

Aktívny občan 2014 - minirekonštrukcie  

Už po druhýkrát mohli členovia súkromného sektora podať svoje projektové návrhy do MAS Vršatec a uchádzať sa tak o nenávratný finančný príspevok. 
V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame informácie o jednom zo zrealizovaných projektov.

Nepodporujeme však výlučne len členov. Do drobných rekonštrukcií na území sa môžu zapojiť všetci obyvatelia. MAS Vršatec totiž vyhlásila počas tohto 
leta aktivitu určenú pre všetkých obyvateľov územia pod Vršatcom s názvom „Aktívny občan“. Ide o pokračovanie úspešného prvého ročníka z minulého 
roka. Občania mohli do konca augusta posielať svoje návrhy riešení na „minirekonštrukcie“ zdevastovaných plôch, pričom sa mohlo jednať len o udržiavacie 
práce. Touto aktivitou mohli obyvatelia dokázať, že majú skutočný záujem podieľať sa na rozvoji svojho regiónu. Kancelária prijala celkovo 8 návrhov, z 
ktorých boli podporené 4. Podporené boli najmä návrhy, ktoré mali úžitok pre čo najviac občanov. Podmienkou na získanie finančnej podpory bolo, že 
žiadateľ sa zaviazal zrealizovať brigádu spolu s dobrovoľníkmi do konca roka 2014.

Kvety pre zdravie
Ako už zo samotného názvu vyplýva, hlavnú úlohu v tomto projekte hrali kvety. Išlo o kvety vypestované 
v záhradkárskej dielni pán Jána Mindára, ale aj o kvety vystavené na Medzinárodnej záhradkárskej 
výstave v Bratislave s názvom Flora 2014. V rámci projektu sa 2. mája 2014 uskutočnil autobusový 
zájazd pre onkologicky chorých pacientov na výstavu kvetov FLORA Bratislava pre 45 členov OZ 
Peregrín, spojený s návštevou divadelného predstavenia opery Nabucco v historickej budove SND. 
Druhou časťou projektu boli vernisáže výstavy gladiol v Nemšovej a Hornej Súči, ktorých súčasťou 
boli odborné prednášky: Nové trendy v pestovaní a šľachtení gladiol. Na výstavy sa mohla prísť 
pozrieť široká verejnosť, boli kvalitnou alternatívou na strávenie voľného času. Darované ušľachtilé 
odrody gladiol skrášľovali aj priestory sociálnych zariadení v Nemšovej, Dolnej Súči, Slavnici, Skalke 
nad Váhom a priniesli potešenie ich obyvateľom, ktorí už nemôžu žiť produktívny a aktívny spôsob 
života, nakoľko kvety majú dar vyvolávať pozitívne emócie - radosť, krásu, obdiv a pôsobia priaznivo 
na zdravie človeka.

Na zmrzlinu s Félixom a Klárou
Išlo o projekt obnovy centrálnej plochy v obci Horné Srnie. Predkladateľmi návrhu boli mladí občania Horného Srnia s proaktívnym prístupom k rozvoju 
svojho územia a k riešeniu jeho problémov. Radi by svojim príkladom motivovali ďalších zatiaľ pasívnych spoluobčanov k väčšej aktivite pri riešení aj drobných 
problémov svojej obce. Horné Srnie je obec spätá s prírodou, ktorá je integrálnou súčasťou okolitej krajiny ako i aktivít obyvateľov. Hlavným motívom celej 
obnovy boli kamaráti: jazvec – Félix a veverička – Klárka, nakoľko je zrozumiteľný pre najmenších a rovnako milý aj pre dospelých. Tieto postavičky oživili 
celý priestor, pričom spríjemnia čas trávený v území a rovnako v sebe nesú odkaz prírody, ktorý by predkladatelia projektu ďalej odovzdávali svojim deťom. 
Účastníkom minirekonštrukcie sa tak podarilo vytvoriť veselú a decentnú ozdobu na predtým dosť neestetických múroch, pričom taktiež obnovili technický 
stav mobiliáru. Vytvorili tak predpoklad na vznik obľúbeného verejného priestoru v strede obce Horné Srnie. Minirekonštrukciu zahŕňali nasledovné aktivity: 
obnova náteru na drevených prvkoch lavičiek, obnova náteru na nosných betónových prvkoch lavičiek, výmena drevených prvkov lavičiek, obnovenie 
omietnutia nízkeho múrika v mieste jeho opadnutia (lokálna oprava),náter betónového múru rodinného domu vrátane jeho dekorácie zo strany verejnej 
komunikácie a zelenej plochy, náter nízkeho múrika zo strany zelenej plochy vrátane aplikácie dekoratívnych prvkov. MAS Vršatec podporila tento projekt 
sumou vo výške 350 Eur a obec Horné Srnie prispela taktiež sumou 350 Eur.

Názov projektu: Kvety pre zdravie
Konečný prijímateľ: FO Ján Mindár
Výška NFP: 1 193 Eur

Výstava gladiol

Stav pred

Stav po

Stav pred

Stav po
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Obec ZAMAROVCE

Samosprávny kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín

Počet obyvateľov: 930
Rozloha: 392 ha

Prvá písomná zmienka: 1 208

Obec sa spomína prvýkrát v roku 1208, ktorý je v kronike dejín Zamaroviec 
magickým rokom, lebo sa týka prvej písomnej zmienky o obci, ktorá sa uvádza 
ako villa (dedina, obec) Samar. V tejto listine nitriansky župan Tomáš popisuje či 
vymedzuje okrem iného chotárne hranice a sú v nej spomenuté aj Zamarovce. 
Ide o časť, kde sú uvedené hranice pôdy dediny Skala a chotárne hranice 
Zamaroviec. Zaujímavý je erb obce, v ktorom sa v zelenom štíte nachádza 
strieborný strapec hrozna na zlatej stopke s jedným doľava rastúcim listom, 
sprevádzaný v pravom hornom rohu zlatou hviezdou. Erb obce znázorňuje 
vinohradnícky motív podľa odtlačku najstaršieho erbového pečatidla obce, 
ktorý sa zachoval na dokumente z r. 1760, pričom je doplnený o hviezdičku z 
trenčianskeho mestského erbu, keďže obec vo svojom historickom vývine bola 
vždy úzko spätá s Trenčínom. Ak sa chcete dozvedieť o obci viac informácií, 
prečítajte si rozhovor so starostom obce Stanislavom Červeňanom, ktorý sme 
si pre Vás pripravili. 

Aký je Váš vzťah k MAS Vršatec? 
Môj vzťah k MAS? Naozaj veľmi vrelý a myslím 
si teda, že dobrý.  Vždy som veľmi rád, keď 
sa stretnem v rámci MAS či už s Vami, alebo s 
kolegami. Naša obec sa nachádza na kraji pri 
meste Trenčín a mesto nás bohužiaľ neberie ako 
partnera. Celkovú spoluprácu s Vami hodnotím 
ako dobrú. 

Ako ste MASku vnímali, keď Zamarovce neboli 
členom MAS Vršatec?
Keďže sa ako starostovia stretávame pri rôznych 
príležitostiach, tak sa ma kolegovia pýtali, prečo 
obec nie je v MAS a či o vstupe do združenia 
neuvažujem. Boli to práve kolegovia, ktorí ma 
upriamili na existenciu miestnej akčnej skupiny 
a vysvetlili mi spôsob jej fungovania. Uviedli, 
že ide o združenie, ktoré môže obciam len 
pomôcť. Je úžasné, že si obce sami určujú, komu 
budú pridelené finančné prostriedky, komisia 
je zložená z ľudí z regiónu, čo predstavuje 
spravodlivý spôsob rozdeľovania finančných 
prostriedkov. Podľa mňa je demokratickejšie, keď 
o projektoch, ktoré budú podporené, rozhodujú 
ľudia od nás. Kolegovia tiež vždy spomínali ako 
bolo na exkurziách či rôznych aktivitách z MAS 
a pravdupovediac bolo mi to ľúto, že naša 
obec nie je členom. Takže som MAS vnímal 

veľmi pozitívne. A samozrejme aj naďalej ju tak 
vnímam. (Úsmev) 

Čo sa Vám najviac na MASke páči?
Na MASke si cením spoluprácu medzi 
jednotlivými obcami, stretávanie sa s ich 
zástupcami a v  prvom  rade projektová činnosť. 
Veľmi sa mi páči súčinnosť kolegov, keď sa 
stretávame na aktivitách MASky, pýtam sa ich 
na názory, ako riešia problémy a tak isto aj ja 
moje skúsenosti odovzdávam im, je to teda aj 
o vzájomnej výmene skúseností, čo hodnotím 
veľmi pozitívne.  

Je niečo čo Vám nepáči?
Čo sa mi nepáči? Nie je to na našu MAS, ale 
tak celkovo. Nepáči sa mi princíp, akým sú 
prideľované finančné prostriedky. Podľa mňa 
nie je spravodlivé, že MASka, ktorá má 12 000 
obyvateľov, dostane rovnaký objem financií ako 
MASka, ktorá má 35 000 obyvateľov. 

Ktorá z aktivít MAS sa Vám páčila najviac a 
prečo?
Mne osobne sa najviac páčila  výtvarná súťaž 
Očami detí. Bolo pekné vidieť, ako táto súťaž 
nadchla deti. Aj deti z našej materskej školy mi 
rozprávali, ako sa zapojili do súťaže o najkrajšiu 

pokladničku, ktorá bola minulý rok súčasťou 
výtvarnej súťaže a boli nadšené. Keďže nemáme 
základnú, školu iba materskú, bolo výborné, že 
ste spravili aktivitu aj pre tie najmenšie detičky. 

Čo by ste MASke odporučili?
MASke by som odporučil veľa úspechov a 
pracovať tak ako doteraz. Tiež hľadať také cesty, 
aby sa pre konečných prijímateľov zjednodušil 
postup pri podávaní projektov, napríklad celý 
proces verejného obstarávania je veľmi zložitý, aj 
keď ide o samostatný zákon, ten je nastavený v 
neprospech obstarávateľov. Preto treba zatlačiť 
zdola na ministerstvo. Skrátka bolo by vhodné, 
keby pri projektoch bolo čo najmenej byrokracie. 
Ale to neplatí len pre MAS. (Úsmev)  

Čím ja Vaša obec výnimočná?
Naša obec má výbornú polohu, nachádza sa v 
blízkosti krajského mesta, čo je však niekedy aj 
na škodu, tvoríme takú oddychovú zónu pre 
Trenčanov. Je síce z toho profit, ale sú s týmto 
spojené aj starosti. Výnimočnosť spočíva aj v 
tom, že naša obec mladne a rozrastá sa. Počas 
tohto volebného obdobia máme prírastok 130 
obyvateľov, čo svedčí možno aj o tom, že život v 
tejto obci stojí za to. Obec je výnimočná aj tým, 
že odtiaľto pochádza rod  prvého slovenského 

Starosta obce Stanislav Červeňan Letecký pohľad na obec Zamarovce, autor CBS s.r.o.



11

spisovateľa literatúry faktu, historika, cestovateľa 
a prekladateľa Vojtecha Zamarovského, ktorý sa k 
našej obci aj hrdo hlásil. Bol nositeľom viacerých 
kultúrnych, čestných a štátnych ocenení. 
Okrem toho bol aj nositeľom čestného uznania 
Veľvyslanec helenizmu za rok 2006, ktoré udeľuje 
prefektúra Atén. 

Aké sú Vaše najväčšie úspechy v obci?
Za najväčší úspech považujem vybudovanie 
splaškovej kanalizácie, nie je to samozrejme len 
môj úspech, je to úspech celej obce, vybudovalo 
sa to za môjho pôsobenia vo funkcii starostu. Ďalej 
sa v obci snažím dbať o organizovanie kultúrnych 
podujatí, pretože chod a fungovanie obce nie je 
len o zrekonštruovaných chodníkoch a cestách, 
ale aj o spoločenských aktivitách. Mrzí ma však, 
že sa ľudia týchto podujatí nezúčastňujú v takom 
počte, v akom by som si predstavoval. Taktiež 
sme v obci skrášlili materskú školu, vybudovali 
dve detské ihriská, zrekonštruovali sme kuchyňu 
a sálu kultúrneho domu,  obnovili strechu domu 

smútku, prikúpili pozemok k cintorínu, zefektívnili 
sme verejné osvetlenie obce, vybudovali nové 
zberné miesto komunálneho odpadu a teraz 
budujeme obecný park ako oddychovú zónu pre 
občanov Zamaroviec, ktorý bude financovaný z 
programu LEADER - MAS Vršatec. 

Aké miesta by ste odporučili turistom či 
návštevníkom? 
Najväčšie lákadlo je podľa mňa Skalka – kláštor, 
kostol, krížová cesta, kostol Malá Skalka sa 
nachádza v katastri Opatovej, ktorý susedí s našim 
katastrom. V mesiaci júl sa tu každoročne konáva 
tradičná púť pri príležitosti sviatku sv. Svorada 
a Benedikta. Samozrejme veľkým „ťahačom“ 
návštevníkov je aj Ostrov, ktorý sa nachádza v 
našom katastri, čo môže byť pre niektorých ľudí 
z Trenčína prekvapením. Na Ostrove je pláž, je tu 
možnosť kúpania sa v letných mesiacoch, taktiež 
môžu turisti využiť služby hotela, ktorý sa tu 
nachádza. Máme krásne tenisové kurty, keďže ide 
o betónové kurty, chodievajú sem trénovať aj také 

osobnosti ako Hantuchová či Cibuľková. Taktiež 
sa na ostrove konáva každoročne populárna 
akcia s názvom „Splanekor“, kedy medzi sebou 
súťažia lode rôzneho druhu, vyrobené len na 
túto príležitosť. Čoraz obľúbenejšou aktivitou sa 
stáva raftovanie na Váhu, pričom sa dá krásne 
prejsť celým územím MASky, z obce Bolešov až 
do Zamaroviec. 

Aké sú plány vo Vašej obci?
Jednoznačne dobudovanie infraštruktúry (voda, 
kanalizácia, plyn, miestne komunikácie), začatej 
aj v predchádzajúcich volebných obdobiach, 
aby všetci občania Zamaroviec mali rovnaké 
podmienky pre život v našej obci. Pre splnenie 
tohto cieľa je potrebné využívať fondy z EÚ 
a samozrejme všetky možnosti obecného 
rozpočtu.

Najlepšia pálenka 2014  Seminár “Budúcnosť 
regiónov Ploština a Vršatec”  Dňa 12.10.2014 sa uskutočnil už tretí ročník súťaže o Najlepšiu pálenku 

regiónu MAS Vršatec v nádhernom prostredí zrekonštruovaného kaštieľa 
v Bohuniciach. To, že sa podujatie postupne stáva už tradičným, dokazuje 
aj množstvo prihlásených súťažiacich i návštevníkov. Súťaž organizovala 
obec Bohunice v spolupráci s JDS Bohunice. V rámci najlepšej pálenky sa 
uskutočnila aj súťaž o najlepšiu zemiakovú placku. Návštevníci si mohli 
v toto príjemné popoludnie obzrieť výrobky tradičných remeselníkov a 
ochutnať tradičné sladké aj slané dobroty. V rámci programu bolo pre 
všetkých pripravené aj výborné divadelné predstavenie súboru MASKY z 
Ilavy „Som tu a som stále živý“. Tento ročník bol aj niečím výnimočný, išlo 
o úplne prvé podujatie, na ktorom boli prezentované drevené stánky MAS 
Vršatec. Ich výroba je súčasťou projektu nadnárodnej spolupráce s MAS 
Vodňanská ryba z Českej republiky. Tieto drevené stánky sú po vyžiadaní 
dostupné každému z územia MAS úplne zadarmo. Už teraz sa tešíme, 
čím nás organizátori súťaže o Najlepšiu pálenku regiónu prekvapia o rok. 
Reportáž z tejto vydarenej akcie už čoskoro nájdete aj na našom novom 
videoportáli  www.videomasvrsatec.sk.

V dňoch 3.- 4. októbra 2014 sa v Trenčianskych Tepliciach konal interaktívny 
seminár s názvom “Budúcnosť regiónov Ploština a Vršatec”. Cieľom 
seminára bolo získať nápady od ľudí žijúcich a pracujúcich v regiónoch 
Vršatec a Ploština, identifikovať problémy v jednotlivých regiónoch a 
navrhnúť riešenia týchto problémov. Workshop bol inšpirovaný metódou 
Future City Game, ktorá predstavuje kreatívny postup pre zapojenie 
verejnosti do plánovania rozvoja miest a regiónov. Cieľom hry je tímové 
vytváranie nápadov riešiace špecifické problémy európskych miest a 
regiónov. Jednotlivé tímy sa sústredili na odhalenie a pomenovanie 
spoločných problémov, ktorým územie čelí – ekologických, sociálnych, 
hospodárskych a kultúrnych. Hlavnou myšlienkou hry bolo navrhnúť 
najlepší zámer, ako zlepšiť kvalitu života v spomínaných regiónoch. 
Účastníci postupne navrhli rôzne projektové zámery, pričom veríme, že 
sa aspoň časť z nich podarí spoločne zrealizovať. Už teraz sa tešíme na 
kvalitné a prínosné projekty spolupráce. 

Pamätník pred materskou školou

Súťaž o najlepšiu pálenku na nádvorí kaštieľa Bohunice Jeden z nápadov na projekt spolupráce

Kaštieľ v obci Zamarovce
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FK HORNÁ SÚČA

Priblížte nám históriu vzniku FK Horná Súča.
Prvú organizovanú futbalovú jedenástku založil v 
obci člen verejnej bezpečnosti Michal Bohunický v 
roku 1959. Klub ako taký vznikol v roku 1962, kedy 
sa zabezpečili členské a registračné preukazy, ako 
aj ostatná agenda a dňa 12. augusta sa mužstvo 
pod názvom „TJ Slovan Horná Súča“ prihlásilo 
do okresnej súťaže, v tom čase do IV. triedy.  V 
roku 1964 vznikla družba s moravským „Sokolom 
Šanov“, ktorá pretrváva dodnes. V roku 1970 
bola v  našej obci založená 1. ženská futbalová 
jedenástka, ktorú viedol a trénoval Martin Birás 
(Betaček). Táto jedenástka sa zúčastňovala 
zápasov a turnajov v okolitých obciach, pričom 
si viedla veľmi dobre. Po odchode viacerých 
šikovných hráčok do ženského mužstva Odeva 
Trenčín (kde získali i zamestnanie) sa napokon 
ženský futbal rozpadol. 

Kto je v súčasnosti vo vedení klubu?
Štatutárnym zástupcom klubu je Ing. Peter 
Guga. Ja osobne som tajomníkom klubu a túto 
funkciu vykonávam nepretržite od roku 1992. O 
žiakov a prípravku sa v súčasnosti stará tréner 
Dušan Coník, o dorast Marián Panák, pri mužstve 
dospelých nahradil bývalého trénera Vladimíra 
Birása súčasný tréner Pavol Dohnan. Mužstvo 
starých pánov vedie Ing. Marián Guga. Ďalej 
by som rád spomenul aj prácu dlhoročného 
hlavného usporiadateľa pri domácich zápasoch 
Štefana Panáka a súčasne i hospodára ihriska 
Jozefa Žáčka. 

Aká je činnosť futbalistov v súčasnosti?
Súčanské mužstvá žiakov, dorastu a dospelých 
hrajú od sezóny 1999-2000 nepretržite 
najvyššiu okresnú súťaž „Majstrovstvá oblasti“ 
riadenú Oblastným futbalovým zväzom v 
Trenčíne. V prestávkach medzi sezónami sa 
pravidelne zúčastňujeme futbalového turnaja v 
družobnom moravskom Šanove, kde úspešne 
reprezentujeme obec. V rámci zimnej prípravy 
hrávame veľa prípravných zápasov s mužstvami 
z okolitých obcí. Mužstvo starých pánov v 
minulosti odohralo ročne 15 až 20 priateľských 
zápasov a pravidelne sa zúčastňovalo turnajov v 
Šanove, Potvoriciach, Sedmerovci a samozrejme 
na domácej pôde. Momentálne prichádza ku 
generačnej obmene starých pánov a tento rok 
odohratých zápasov značne ubudlo. 

Povedzte nám niečo o úspechoch FK Horná 
Súča.
V sezóne 1992 - 1993 dosiahol klub historický 
úspech postupom do 5. ligy - krajská súťaž, 
kde sme odohrali 7 sezón. V roku 2008 sme 
reprezentovali obec na turnaji internacionálov 
v Poľsku v družobnej obci Pisarzowice. V 
minulých rokoch veľmi dobré výsledky dosiahlo 
mužstvo dorastu. Trikrát po sebe vyhralo súťaž 
Majstrovstiev oblasti Trenčín. V minulej sezóne 
mužstvo žiakov obsadilo 1. miesto s počtom 
bodov 85 so skóre 192:21. Raritou bolo, že 
jediný zápas v sezóne prehrali v derby zápase 

so žiakmi z Dolnej Súče. V tomto roku sa nám 
podarilo zaregistrovať žiacku prípravku, ktorá po 
5 turnajoch jesennej časti sezóny 2014 - 2015 je v 
tabuľke na 1. mieste s osem bodovým náskokom 
pred druhými Melčicami- Lieskové. 

Aké sú Vaše plány do budúcnosti v rámci 
pôsobnosti klubu?
V prvom rade chceme stabilizovať káder 
všetkých 4 kategórií a posilniť realizačné tímy. A 
samozrejme snahou klubu je bojovať o popredné 

priečky vo futbalových tabuľkách. Hlavným 
cieľom v mládežníckych mužstvách je výchova a 
príprava hráčov na prechod z prípravky do žiakov, 
zo žiakov do dorastu a z dorastu do kategórie 
dospelých. Samozrejme, v prvom rade nám 
ide aj o priazeň divákov, pretože ich návštevy 
často závisia od výkonov jednotlivých mužstiev. 
Chcem sa však pochváliť, že na taký derby zápas 
s Dolnou Súčou návštevy presahujú hranicu 
500 divákov, čo nám môžu závidieť i vo vyšších 
súťažiach. Som rád, že vysoké návštevy bývajú 
aj vtedy, keď hráme s mužstvami z neďalekého 
okolia (Skalka n/V, Zamarovce, Ľuborča, Horné 
Srnie,...) a to vždy poteší, pretože futbal sa hrá 
predovšetkým pre divákov. 

Aká je momentálne infraštruktúra klubu? 
V areáli futbalového ihriska sa nachádzajú 4 
šatne so sprchami, miestnosť pre rozhodcov, 
sociálne zariadenie, klubová zasadačka, ktorú 
potrebujeme ešte dovybaviť novým nábytkom 
a vitrínami, v ktorých by bolo možné uložiť 
získané ocenenia a poháre. V priestoroch ihriska 
sa nachádza taktiež bufet pre občerstvenie 
návštevníkov futbalových zápasov. Tieto služby 
spoločne s občerstvením pre delegované osoby 
nám zabezpečuje Martin Bartek, ktorý sa tiež 
postaral o zrekonštruovanie starých priestorov 
šatní. V tomto roku sa nám podarilo zakúpiť novú 
svetelnú tabuľu zo sponzorských príspevkov 
našich priaznivcov, ktorým by som sa aj touto 
cestou chcel ešte raz poďakovať. 

Aký je Váš vzťah k MAS Vršatec?
Vysoko pozitívny. Vzhľadom k tomu, že poznám 
problematiku MAS takmer od začiatku a 
prednedávnom som sa stal dokonca členom 

Víťaz MO oblasti Trenčín Starší žiaci s predstaviteľmi obce a trénermi

Novovzniknuté mužstvo na turnaji v Bobote

Jozef Mrázik Ocenení hráči a funkcionári pri príléžitosti osláv 
50. vzniku FK

V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame 
rozhovor s tajomníkom FK Horná Súša Jozefom 
Mrázikom.

monitorovacieho výboru, čiže sa priamo môžem 
zúčastňovať vyhodnocovania jednotlivých 
projektov, ktoré sa úspešne budujú na území 
MAS Vršatec, tak si dovolím povedať, že vzťah 
je nadštandardný. Je to fajn pocit prechádzať 
územím a spoznávať jednotlivé obce. Veľmi 
dobre pôsobí na človeka, keď vidí, že na mieste, 
kde bolo neupravené priestranstvo, je teraz 
ihrisko či krásny park. Je to dôkaz toho, že 
starostom záleží na skrášľovaní nášho regiónu. 

Je niečo čo sa Vám nepáči?
Práve naopak páči sa mi činnosť MAS Vršatec 
a som rád, že pravidelne vychádza tento 
Spravodaj, v ktorom majú priestor všetci členovia 
odprezentovať svoju činnosť širokému okoliu  v 
rámci územia MAS a samozrejme i mimo neho. 

Ktorá z aktivít MAS sa Vám páčila najviac a 
prečo?
Mal som možnosť byť na väčšine aktivít a aj 
som sa osobne so synom zúčastnil súťaže 
Geocaching, kedy sme hľadali v skrýšach kešky. 
Deti boli veľmi nadšené. Takže táto aktivita sa 
mi veľmi páčila. Takisto bola veľmi dobrá aktivita 
fotografická súťaž, celý jej priebeh mal šmrnc. 
Mojej manželke sa zase napríklad páčila súťaž 
Chute a vône Vršatca. A samozrejme úžasné 
bolo letné kino, ktoré malo neopakovateľnú 
atmosféru. Všeobecne teda môžem povedať, že 
sa mi vaše aktivity páčia a každá veková kategória 
si v nich nájde to svoje. 

Čo by ste MASke odporučili?
Vzhľadom k tomu, že sa venujem futbalu a 
športu, tak usporiadať priateľský futbalový turnaj 
v rámci regiónu. Je to na uváženie. (Úsmev) 
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Historický klub KRÁSIN

Ako a kedy vzniklo Vaše občianske združenie?
Zdenko Michálik (ZM): Naše združenie vzniklo 
začiatkom roku 2014. Je pravda, že sme mali 
vzniknúť už skôr, ale nemali sme správny 
názov. Podnetom pre založenie združenia bol 
samozrejme Súčanský hrad. Chceli sme začať 
s archeologickým výskumom, obnoviť základy, 
to bol náš hlavný cieľ. Ale potom sa aktivity 
nakopili. V združení musíte byť ochranár, pilčík a 
archeológ zároveň. Pôvodne sme združenie teda 
založili len pre účely zachovania hradu, lenže 
dostali sme povolenie aj na výsek, tak sme vyčistili 
hradný kopec a vytvorili náučný chodník. Čo sa 
týka archeologického výskumu ide o finančne 
náročný projekt, preto nevieme povedať, kedy sa 
nám podarí tento cieľ zrealizovať.
Ladislav Hamaj (LH): So Zdenkom som sa 
spoznal práve počas výseku hradného kopca, na 
obecnom úrade bol vo výveske oznam o brigáde. 
Poznal som vtedy len Michala Vavra. Na brigáde 
počas prác som sa vlastne dozvedel, čo zduženie 
chce, aké sú ciele združenia a veľmi sa mi to 
zapáčilo. Musím povedať, že ten hradný kopec 
vyzeral strašne, najhoršie bolo začať.

Spolupracujete s obecným úradom, podporuje 
Vás obec?
ZM: V septembri nám poslali dotáciu, nakoľko 
na brigáde bol jeden poslanec, práve on nám 
poradil, aby sme požiadali o dotáciu.
LH: Čo sa týka označenia chodníka všetko sme 
robili svojpomocne a zo svojich materiálov, z 

Historický klub Krásin je občianske združenie, ktoré vzniklo nedávno, má však za sebou prínosný kus práce a svojimi aktivitami dokazuje, že mu záleží na 
rozvoji regiónu, v ktorom pôsobí. Združenie bolo založené na ochranu a uchovávanie kultúrneho dedičstva, pamiatok, prírody a životného prostredia. 
Názov majú podľa vrchu, ktorý sa vypína nad obcou Dolná Súča, preto k ich hlavným prioritám patrí úprava náučného chodníka k zrúcanine hradu Súča na 
vrchu Krásin. V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame rozhovor s predsedom združenia Zdenkom Michálikom a členom združenia Ladislavom Hamajom. 

obce nám nedali  na začiatok peniaze, neskôr 
sme sa dozvedeli, že realizáciu informačných 
tabúľ finančne zastrešila práve MASka. 

Aká je činnosť Vášho združenia?
LM: Upravili sme hradný kopec, ktorý sa musí 
pravidelne kosiť, čiže momentálne sa staráme 
a venujeme tejto činnosti. Na samotnom hrade 
sme začiatkom jari začali odstraňovať náletovú 
zeleň. Samozrejme nebolo jednoduché odstrániť 
zeleň, ktorá na ruinách hradu rástla desaťročia 
a skrývala nepatrné pozostatky hradného 
opevnenia.  
ZM: Taktiež sme dali do poriadku studničku a 
označili náučný chodník. 

Aké sú Vaše plány do budúcna?
ZM: Je potrebné dorezať celý kopec, je zatiaľ 
vyčistený len zo štvrtiny, sú vysekané miesta 
tam, kde je hrad. Samozrejme chceme ho dať 
do takého stavu, aby nezarastal. Taktiež by sme 
chceli, aby sa múry hradu vybudovali nanovo 
a hrad bude  predstavovať súčasť náučného 
chodníka. Plánujeme zobrať deti zo ZŠ Dolná 
Súča na branné cvičenie ku Krásinu, chceli 
by sme v spolupráci s farárom z Dolnej Súče 
spraviť výstavu matričných kníh a priblížiť jej 
návštevníkom históriu kostola. 
LM: Chceli by sme zistiť presne, koľko ostalo z 
pôvodných hradných múrov a zakonzervovať 
to, čo sa ešte bude dať, dovtedy to samozrejme 
bude len o spomínanom čistení a udržiavaní 

priestranstva. Plánujeme tiež spraviť vyhliadku 
k vysielaču, chceli by sme tam dať zábradlie a 
tabuľky s pomenovaním jednotlivých vrchov.  

Čo sa Vám najviac páči na MASke?
ZM: Osobne sa mi páči, že podporujete 
združenia v regióne, napríklad aj náš člen Michal 
Vavro podal návrh na minirekonštrukciu, ktorá je 
zameraná na úpravu studničky – Slatina, pričom 
mu bola schválená a čoskoro ju bude realizovať.   
LH: Asi sa však začne na budúci rok, keď bude 
teplejšie. Nie je to totiž práca na sobotu, ani na 
dve. 

Ktorá z aktivít MAS sa Vám páčila najviac a 
prečo?
Z.M.: Asi letné kino.
LH: Viem, že ste premietali napríklad v Hrabovke.

Aj ste sa zúčastnili?
LH: Bohužiaľ nie, sobotu čo sobotu sme boli na 
kopci, nie je to práca na jeden víkend. Je to práca 
na celý život. 

Čo by ste MASke odporučili?
ZM: Pomáhať začínajúcim združeniam, správne 
ich naviesť, komu majú zavolať, na aký orgán 
napísať, odporučiť im, načo môžu žiadať  
eurofondy, pomôcť im pri vypracovaní žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok. Veľa ľudí si 
totiž chce založiť združenie, ale napríklad nevie 
napísať ani stanovy. 

Práce pod Krásinom

Účastníci brigády Náučný chodník Krásin
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Medzinárodný mediálny workshop

Projekt spolupráce  
„Národné rozprávky a povesti – 
poklady národnej identity a tradícií“

Dňa 8.8.2014 sa v obci Dolní Studénky uskutočnil v rámci projektu nadnárodnej spolupráce mediálny workshop, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia MAS 
Vršatec. Workshop otvoril a účastníkov privítal Jakub Dolníček z MAS Šumperský venkov. V krátkosti predstavil priebeh aktivity a jednotlivé body programu. 
V prvom bloku vystúpila so svojou prezentáciou moderátorka Hana Písková, ktorá oboznámila účastníkov s prácou v médiách. Vysvetlila, prečo je dôležité 
mať kvalitnú prezentáciu v médiách, čo takáto prezentácia obnáša, ako zaujať jednotlivé cieľové skupiny. Uviedla, aké kroky zvoliť, aby bol človek v 
médiách úspešný. Ako sama povedala, na začiatku je potrebné stanoviť si plán, vytvoriť si databázu kontaktov, následne je dôležité určiť si systém práce 
a propagácie. Samotný záver tvorí akcia. Koniec tejto časti bol venovaný diskusii a nastal priestor pre otázky. Po skončení prezentácie sa predstavili všetci 
partneri projektu: MAS Šumperský Venkov, MAS Horní Pomoraví, MAS Královská stezka a MAS Vršatec. Vo svojich prezentáciách charakterizovali činnosti, 
ktoré sa im už v rámci projektu podarilo zrealizovať a naopak, ktoré ešte plánujú uskutočniť. Jednotliví partneri si počas diskusie vymenili skúsenosti s 
realizáciou projektu, uviedli svoje postrehy a názory, ktoré by do budúcnosti mohli zlepšiť priebeh ďalších naplánovaných aktivít. V druhom bloku vystúpil 
so svojou prezentáciou na tému „Základy práce s kamerou“ školiteľ Ing. Lukáš Lehocký, profesionálny kameraman. Účastníkov oboznámil s tým, ako 
natočiť zaujímavú reportáž, ako pracovať so svetlom a zvukom a predstavil základné výrazové prvky kameramana. Absolventi workshopu sa dozvedeli, čo 
predstavuje technická príprava kamery a ako ju správne prichystať na natáčanie. Taktiež získali praktické informácie, ako použiť externý mikrofón a správne 
ho nastaviť. Následne im boli ukázané reportáže, ktoré natočili a zostrihali reportéri z MAS Vršatec na podujatiach v regióne. V jednotlivých videách školiteľ 
poukázal na chyby, ktoré reportéri urobili a vysvetlil, ako sa im vyvarovať a ako ich odstrániť. K dispozícii mali účastníci workshopu aj kameru, čo znamená, 
že si priamo na školení  vyskúšali jej technické možnosti. Po prezentácii sa formou diskusie mohli dozvedieť ďalšie doplňujúce informácie. Účastníkov 
zaujímalo najmä samotné strihanie videí. Súčasťou tohto bloku bola ďalšia zaujímavá prednáška na tému „Základy práce s fotografiou“, ktorú prezentoval 
profesionálny fotograf Dušan Tománek. Oboznámil prítomných s úpravou fotografií, s prípravou, ktorú je potrebné venovať nastaveniu fotoaparátu. Zábery 
si mohli účastníci pozrieť v prezentácii, pričom sa zároveň mohli pýtať na konkrétne detaily fotografií. Záver workshopu patril celkovému zhodnoteniu, 
dohodnutiu ďalších postupov v rámci realizácie projektu a odovzdaniu certifikátov.  Môžeme konštatovať, že priebeh celej aktivity prebehol bez problémov, 
naši reportéri sa opäť dozvedeli ďalšie dôležité informácie, posunuli sa o krok vpred, čo by im malo zabezpečiť plynulejšiu prípravu reportáží. 

Video portál MAS Vršatec 
Videoportál MAS Vršatec, na ktorom nájdete videá natočené a spracované našimi vyškolenými mladými reportérmi. 

 Vo videách možno nájdete aj seba, ide totiž o podujatia a akcie v rámci celého regiónu! Príjemné sledovanie.

MAS Vršatec predstavuje team:

http://www.videomasvrsatec.sk/

Boris Kiška - redaktor Lukáš Hamaj - kameraman Michal Vavro - redaktor Veronika Holíčková- redaktorka

MAS VRŠATEC
REPORTÉRI
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Podpísali sme ďalšie zmluvy!

Prijaté ŽoNFP

Konečný prijímateľ
Výzva 38/PRV/MAS 47 Názov projektu Výška NFP Výška 

spolufinancovania Celkové výdavky

Ivan Sabadka Rekonštrukcia budovy na 
nízkokapacitné ubytovanie 59 680,68 Eur 59 680,68 Eur 119 361,37 Eur

Konečný prijímateľ
Výzva 38/PRV/MAS 47 Názov projektu Výška NFP Výška 

spolufinancovania Celkové výdavky

Ing. Edita Spurná
Zmena dokončenej stavby rodinného 
domu na nízkokapacitné ubytovacie 

zariadenie 
80 426,65 Eur 80 426,65 Eur 193 023,97 Eur 

Konečný prijímateľ
Výzva 38/PRV/MAS 47 Názov projektu Výška NFP Výška 

spolufinancovania Celkové výdavky

Andrej Pavlačka Zmena dokončenej stavby hospodárskej 
budovy na nízkokapacitné ubytovanie 66 108,53 Eur 66 108,54 Eur 132 217,07 Eur

V rámci Výzvy 39/PRV/MAS 47 kancelária MAS prijala nasledovné projekty: 

Konečný prijímateľ- predkladateľ projektu               Názov projektu Požadovaná výška finančného príspevku        
(v EUR)

AGROEDUKA Vidiek v novom programovacom období na 
území MAS Vršatec 30 000,00

Bližšie k vidieku Zachovanie kultúrneho dedičstva na území MAS 
Vršatec 25 300,00

Hubert Ľuborča Informačné aktivity pre rozvoj vidieckeho 
cestovného ruchu na území MAS Vršatec 20 568,00

Ján Štefánek - kameraman Ľubomír Mikula - kameraman Mária Šumichrastová - redaktorka Timea Drobcová - kameramanka
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Karta zliav
Vážení podnikatelia, MAS Vršatec prichádza s jedinečným projektom - Karta zliav na prevádzky so sídlom na území MAS Vršatec. O čo ide? Jedná sa o kartu 
zliav, ktorou môže disponovať ktokoľvek a na základe ktorej budú prevádzky v sieti poskytovať zľavu, úľavu alebo bonus. Celkový cieľ projektu je podporiť 
prevádzky na území MAS Vršatec a zabezpečiť alebo zvýšiť ich propagáciu. 
Prečo je karta výhodná?  MAS Vršatec investuje do komplet marketingu tohto projektu, pričom okrem tlačenia kariet, ich registrácie a evidencie bude 
zverejňovať a propagovať prevádzky zapojené v sieti. Okrem očakávania zvýšeného obratu si tak môžete byť istí vašou reklamou.
Všetky relevantné informácie, ako aj registračný formulár v prípade záujmu nájdete na stránke: http://masvrsatec.sk/karta-zliav/
Karta zliav a registrácia sú bezplatné!

Spravodaj MAS Vršatec číslo 3 – rok 2014. Dátum a ročník vydávania: október 2014, 3. ročník. Tento informačný materiál vydáva Miestna akčná skupina 
Vršatec, sídlo Obecný úrad Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča, IČO: 42025303, tel. č. : +421 (0) 32 64 01 072, www.masvrsatec.sk, e-mail: masvrsatec@
masvrsatec.sk v rámci realizácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Vršatec z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pod evidenčným číslom 
Ministerstva kultúry: EV 4488/11. Prípravné a redakčné práce: Petra Šupáková, Ing. Ľuboslava Sokolová, Ing. Zuzana Martonová, Mgr. Darina Moravčíková, 
Ing. Martina Kenderová, Magdaléna Mráziková. Periodicita vydávania: štyrikrát ročne. Cena: zadarmo. Grafické práce: Red Sparrow Design s.r.o., Trenčín.  
Text neprešiel jazykovou úpravou. ISSN 1338-8894. 

Držitelia karty si môžu uplatniť zľavu v týchto prevádzkach:

1. Maloobchodná prevádzka 39 – KORUNKA (Nemšová)
ponúka držiteľom karty zľavu vo výške 5 % na nákup tovaru v predajni

2. PRVÝ NEMŠOVSKÝ TAXI (Nemšová)
poskytuje držiteľom karty zľavu vo výške 10 % z ceny prepravy

3. PROFIT ZZ, s.r.o. (Nemšová)
ponúka držiteľom karty zľavu vo výške 10 % z celkovej ceny za účtovné služby podľa požiadaviek zákazníka a taktiež 
neobmedzené a bezplatné účtovné poradenstvo pre stálych zákazníkov aj mimo pracovnej doby

4. ARTEFUKT (Nemšová)
ponúka držiteľom karty zľavu vo výške 5 % na nákup materiálu, nástrojov na výrobu a výrobkov pri nákupe v hodnote min 
10 €

5. Masérska škola Rege s. r. o. (Trenčín)
ponúka držiteľom karty zľavu vo výške 5 % na všetky kurzy (okrem základného masérskeho kurzu)

6. www.idunnashop.sk (prevádzkovateľ ELVIEN s.r.o.) (Tuchyňa)
ponúka držiteľom karty zľavu vo výške 10 % na nákup tovaru pri e-shop objednávke vo výške od 25 € s DPH

7. Ing. Jozef Kňažek (Nemšová)
poskytuje držiteľom karty zľavu 5-20 % na všetky ponúkané tovary a služby
mimoriadna zľava pre prvého klienta z každej obce alebo mesta vo výške 25 %

8. Polygroup s.r.o (Nemšová)
poskytuje držiteľom karty zľavu 20 % na tlač vizitiek a pozvánok

9. Centrum liečebnej rehabilitácie MUDr. Štefanec František (Nemšová)
poskytuje držiteľom karty k masáži grátis 3 dcl minerálnej vody s magnéziom

10. PEKO Servis, Nemšová – Ľuborča 
poskytuje držiteľom karty MAS Vršatec skvelú zľavu vo výške 10 % na všetky služby!


