
Kempy Zemplínska šírava 
 

 
Počas mojej dovolenky na východnom Slovensku, som sa rozhodol navštíviť kempy v okolí 
Zemplínskej šíravy.  Rád by som Vám opísal pár z nich.  
Medzi dva najväčšie kempy patria kempy pod správou obce Vinne a Kaluža.  
Stredisko Hôrka patrí pod obec Vinne. Tu sa musím priznať, že po príchode do kempu som mal pocit, 
ako keby som bol na pláži pri mori. Kemp môžeme zaradiť medzi veľké kempy a po celej dĺžke 
kopíruje pláž Zemplínskej šíravy. Technický je kemp vhodný viac pre stany, ako pre karavany, myslím 
tým hlavne prístup k elektrickej prípojke, ktorých je v kempe pomenej a taktiež chýba rozvod vody. 
Iné prekážky tu nie sú.  Vodu si môžete načerpať v budove, kde sa nachádzajú sociálne zariadenia. 
Ide o novšiu budovu, kde sú aj sprchy. Zriadenie je udržiavané v čistom stave.  
Neďaleko vstupu do kempu nájdu vyžitie aj deti, nachádzajú sa tu preliezky.  Kemp ma aj plavčíka 
a ak by ste chceli isť na výlet, hneď pred vstupom do kempu je prístav, kde kotví loď prevádzkovaná 
pre vyhliadkové plavby po Šírave.   
 

 
 
 

  

 
 
 
Druhý z navštívených kempov je v správe obce Kaluža. 
Kemp má v prednej časti hneď pri vstupe veľký bazén, kde je sprístupnená WiFi ZONE.  V tejto časti 
sa nachádzajú aj chatky a sociálne zariadenia s bezbariérovým vstupom, sprchou a výlevkou pre 
karavany. Ide o sociálne zariadenia, ktoré slúžia pre kemp ako aj pre návštevníkov bazénov.   
V kempe sa nachádzajú aj druhé novšie sociálne zariadenia. Kemp ponúka možnosť pripojenia sa na 
elektrickú prípojku a taktiež je v kempe prístup k vode aj keď nie všetky kohútiky sú funkčné.  Ako aj 



v stredisku hôrka aj tento kemp je na brehu Zemplínskej šíravy. Tiež je tu možnosť využitia AQUA 
parku, ktorý je hneď vedľa kempu.  
 
 

 
 

 
 
Posledný z kempov je o dosť menší, no mňa zaujal asi najviac. Ide o kemp pri Vinianskom jazere. 
V tomto kempe mate pocit ticha a pokoja. Ocitnete sa pri vode a súčasne obklopený lesom. Kemp je 
vybavený dostatočným počtom prípojok  k elektrike a k vode. Sociálne zariadenia sú nové a čisté. 
Sprchy nájdete aj priamo na pláži, tak že po okúpaní v jazere sa môžete hneď osprchovať.   



Mrzí ma, že som nemal dostatok času sa v kempoch ubytovať, no určite sa vrátim a prinesiem Vám 
viac informácii.  
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