
Milí hostia, milí priatelia, karavanistky a karavanisti. 

Stretávame sa dnes v kraji, kde sa začala písať história organizovaného stretávania 
slovenských karavanistov. Neďaleko odtiaľto, vo Vrátnej doline, v kempingu, ktorý už 
nestojí, sa stretlo v septembri 1970 na prvom národnom zraze 88 karavanistov v 29 
karavanoch. Tak ako dnešný jubilejný zraz sa aj vtedy o úspech stretnutia postaral 
Caravan club Žilina. Založili krásnu tradíciu neprerušeného 50 ročného  stretávania sa 
priateľov karavanistov. Na mnohých miestach nášho krásneho Slovenska sme sa 
stretali vďaka stovkám ochotných organizátorov. Nedá sa tu vymenovať  všetkých čo sa 
o toto dielo zaslúžili. Nedá mi však nespomenúť mená ako ing Štefan Nagy, Ladislav 
Koucký, Ladislav Čitáry, Viliam Dokoupil, Michal Minárik, Vasil Leščenko, ing. Zdenko 
Pinkava, ing. Vladimír Bodický, Ing. Arnošt Gröpl, Rudolf Bednárik, Ladislav Červenák, 
Silvester Mikuš, ing. Milan Minárik, Fabián Lexman, Walter Heptner, Milan Frlaus, 
Alexander Fabián, Vladimír Ščepko, Ivan Sučan, ing Ján Moravec a mnoho ďalších. 
Mnohí z tých čo som menoval aj tých čo som nemenoval ( tí nech mi to  odpustia) už 
nie sú medzi nami. Poprosím vás všetkých vzdať im za ich prácu česť a tichú 
spomienku.


	 Slovenská asociácia campingu a caravaningu sa pri príležitosti 50. národného 
zrazu karavanistov slovenskej republiky rozhodla udeliť pamätnú medailu za dlhoročnú 
spoluprácu 


Žilinskému samosprávnemu kraju a Krajskej organizácii cestovného ruchu v Žiline 
a tiež   Autoklubu Slovenskej republiky.


Ďakujeme vám za doterajšiu spoluprácu a tešíme sa na ďalšie spoločné úspechy pri 
rozvoji karavaningu.


	 Slovenská asociácia campingu a caravaningu sa na návrh klubov rozhodla udeliť 
pri príležitosti 50 národného zrazu karavanistov Slovenskej republiky pamätnú medailu 
týmto dlhoročným oraganizátorom karavaningu na Slovensku:


ing. Štefan Nagy, ktorý spolu s manželkou Melániou boli zakladateľmi klubu Caravan 
club Žilina a tiež stáli pri vzniku tradície národných zrazov. Bohužiaľ už obidvaja sa na 
nás pozerajú z iného kempingu. 


Július Vágáši, dlhoročný organizátor a dokumentarista kampingu a karavaningu na 
Slovensku, podielal sa už na organizovaní tretieho národného zrazu v roku 1972, oboch 
FICC rallye na Slovensku a desiatke ďalších stretnutí. Zakladateľ Relly campingu a 
caravaningu. Dlhé roky riadil a reprezentoval slovenský karavaning doma aj v zahraničí, 
je čestným členom viacerých medzinárodných združení.


Vladimír Ščepko, zakladajúci člen a dlhoročný predseda Caravan clubu Piešťany, 
zakladajúci člen a dlhoročný prezident Caravan clubu Slovenskej republiky, zástupca 
Slovenska v medzinárodných zduženiach karavanistov. Zomrel na jar tohoto roku.


ing. Milan Minárik, zakladajúci člen Caravan clubu Bánovce nad Bebravou, dlhoročný 
predseda klubu, spoluautor publikácie k 35. a 50. národnému zrazu.


Vojtech Petrovský, už od detstva sa zúčastňoval karavanistických akcií na Slovensku 
aj v zahraničí, podieľa sa na organizovaní domácich a medzinárodných zrazov. 
Karavaningom, napriek mladému veku, žije už takmer 60 rokov.
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Ivan Sučan,  ako dlhoročný predseda Caravan camping clubu Trenčín sa podieľal na 
organizovaní viacerých národných zrazov a reprezentoval náš karavaning v zahraničí. 
Bol členom prezídia Caravan clubu Slovenskej republiky.


Silvester Mikuš, dlhoročný predseda Caravan clubu Bratislava sa podieľal na 
organizovaní viacerých národných zrazov a reprezentoval slovenský karavaning doma 
aj v zahraničí. Bol členom prezídia Caravan clubu Slovenskej republiky


František Kaňanský,  dlhoročný Košický karavanista, postavil niekoľko karavanov s 
ktorými prešiel skoro celú Európu. Je stále aktívny pri organizovaní a propagovaní 
karavanistických stretnutí.


Miroslav Sulák,  dlhoročný predseda Caravan clubu Piešťany sa aktívne zúčastňuje pri 
organizácii klubových a medzinárodných akcií. Podielal sa na organizovaní viacerých 
národných zrazov.


Ďakujeme vám  za vašu prácu


	 Slovenská asociácia campingu a caravaningu sa na návrh klubov rozhodla udeliť 
pri príležitosti 50. národného zrazu karavanistov Slovenskej republiky pamätnú medailu 
týmto dlhoročným oraganizátorom klubového života na Slovensku, zoradení sú podľa 
abecedy


Pavol  Andel, Zakladajúci člen a dlhoročný predseda Camping caravan clubu za 
Koníčkom Pezinok. Aj jeho zásluhou bude tento rok 19. Malokarpatský zraz 
karavanistov.


Janka Balcerová, dlhoročná členka výkonného výboru Slovenskej asociácie campingu 
a caravaningu. Svojou prácou zaisťuje každodený život SACC .


JUDr. Igor Cap, dlhoročný organizátor karavaningu v Košiciach, významným podieľom 
prispel k zlúčeniu klubov v Košiciach, dlhoročný člen výkonného výboru SACC. 


ing. Ján Ducko,  dlhodobo aktívne  pracuje či už na klubovej, alebo národnej úrovni pri 
organizovaní karavaningu na Slovensku. Je predsedom klubu Mototuristiky, Campingu 
a caravaningu Turist Union Bratislava a dlhé roky viceprezidentom Slovenskej asociácie 
campingu a caravaningu. Podielal sa aktívne na organizovaní viacerých 
celoslovenských a medzinárodných  zrazov. 


Emil Hajoš,  v karavaningu pracuje viac ako 35 rokov, Dlhoročný prezident Campg 
caravaning klubu Wagon Slovakia Zdravotník Košice, viceprezident Slovenskej 
asociácie campingu a caravaningu.


Vladimír Hromádka, zakladajúci člen Camping caravaning clubu Buď Fit Piešťany, 
súčastný prezident klubu. Aktívne sa podieľa na rozširovaní náplne klubu. Klub 
niekoľkokrát spolupracoval pri organizovaní národných zrazov s CC Piešťany


Ľubomír Kotras, dlhoročný predseda Caravan camping  clubu Trenčín sa aktívne 
podlieľa na organizovaní klubovej, národnej aj medzinárodnej karavanistickej činnosti. 
Je organizátorom viacerých národných a medzinárodných zrazov. V minulom roku bol 
zvolený za prezidenta Dahlie rallye.


Jozef Kučera. Dlhoročný predseda Caravan clubu Bánovce nad Bebravou od roku 
2012,  pravidelne organizuje májové stretnutia klubu pre všetkých karavanistov
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Jaroslav Manák, dlhoročný organizátor karavaningu v Košiciach. Dlhoročný 
organizátor a funkcionár Slovenskej asociácie campingu a caravaningu svojou prácou 
prispieva k chodu SACC.


Cyril Matejov, dlhoročný predseda Caravan clubu Žilina, organizátor viacerých 
národných zrazov a medzinárodných stretnutí, účastník viacerých zahraničných akcií na 
ktorých zodpovedne reprezentuje náš karavaning. Ako skúsený prevádzkovateľ 
kempingu teraz odovzdáva svoje skúsenosti slovenským prevádzkovateľom kempingov


Michal Mikulička, dlhoročný prezident a organizátor života Camping caravaning clubu 
telovýchovnej jednoty Sokol Gajary, aktívne sa podiela na propagácii karavaningu 
doma aj v zahraničí.


ing. Jaroslav Mišura, Predseda výboru Caravan clubu Piešťany, súčasný prezident 
Slovenskej asociácie campingu a caravaningu. Karavaningu sa venuje od roku 1979.


ing. Miroslav Slaný, súčasný prezident Camping a caravaning clubu Banská Bystrica.  
Funkciu prezidenta vykonáva počas posledných 4 rokov. Pôsobí vo výkonnom výbore 
SACC na poste manažéra pre zahraničie  . Organizuje karavanistické spoznávacie 
projekty v zahraničí. Zastupuje Slovensko v prezídiu Europa rallye.


Ľudovít Thier, ako predseda Caravan clubu Bratislava viedol činnosť klubu obetavo 
a  venoval tejto činnosti veľa času vždy keď je to bolo potrebné. Kreatívne 
a  zodpovedne pristupoval k  organizácii jednotlivých klubových zrazov ako aj iným 
činnostiam, ktoré sú nevyhnutne potrebné v súvislosti s vedením klubu. 


ing. Peter Turányi, dlhoročný prezident Slovenskej asociácie campingu a caravaningu, 
organizátor slovenských a medzinárodných akcií, stále svojou  aktívnou prácou 
prispieva k činnosti SACC ako člen výkonného výboru.


Ďakujeme vám všetkým za vašu prácu pre náš karavaning


	 Slovenská asociácia campingu a caravaningu sa na návrh klubov rozhodla udeliť 
pri príležitosti 50. národného zrazu karavanistov Slovenskej republiky pamätnú medailu 
týmto dloročným propagátorom karavanistického života na Slovensku, zoradení sú 
podľa abecedy.


Mária Andelová, okrem dlhoročnej účasti na slovenských aj zahraničných zrazoch 
prispieva svojou prácou k úspechu klubových akcií a najmä zabezpečovaním  
úspešného priebehu malokarpatských zrazov. 


Vladimír Auder, dlhoročný aktívny člen Caravan clubu Piešťany sa podieľa na 
organizovaní klubových, národných a medzinárodných akcií.  Svojou účasťou na 
národných a medzinárodných akciách vzorne reprezentuje náš karavaning


ing Tibor Bátory, ing Ladislava Bátoryová, sú ,čo sa týka trvania členstva, najstarší 
členovia  Caravan clubu Žilina a najaktívnejší karavanisti, ktorí sú pravidelnými 
účastníkmi   na našich a aj zahraničných zrazoch, čím reprezentujú svoj  klub, ale aj 
Slovensku republiku.


Klárika Csollei, okrem dlročnej účasti na slovenských aj zahraničných zrazoch 
prispieva svojou prácou k úspechu klubových akcií zabezpečovaním   priebehu 
pezinských malokarpatských zrazov.
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Jozef Čarnoky, v minulosti člen Zväzarmu so zameraním na mototuristiku, neskôr člen 
karavan klubu Lokomotíva Zvolen, od roku 1991 člen Camping a caravaning clubu 
Banská Bystrica. Doteraz sa aktívne zúčastňuje na akciách poriadaných  miestnym 
klubom a SACC.


Jarmila Čermáková, dlhoročná členka Camping caravaning clubu Telovýchovnej 
jednoty Sokol Gajary, aktívne sa podieľa na príprave akcií klubu


Pavel Droba, jeden zo zakladajúcich členov Camping acaravaning clubu Banská 
Bystrica. Jeho členstvo je datované od roku 1980. V  klube zastával funkciu 
v  predsedníctve klubu, neskôr bol členom finančnej sekcie. Dodnes aktívne 
reprezentuje klub na klubových akciách a akciách organizovaných SACC.


Marián Galáni,  Dagmar Galániová, dlhoroční členovia Camping caravaning clubu 
Trenčín, v klubovej činnosti vždy aktívni a spoľahliví, sú hnacou silou v klube. Svojim 
osobným záujmom a priamou účasťou na organizácii mnohých podujatí prispievajú k 
úspechu  karavanistických zrazov.


Milan Goruša,  je veľmi aktívny člen Caravan clubu Žilina, zapája sa do každej akcie 
ktorú organizuje  klub a je  naňho vždy spoľahnutie.


ing Arnošr Gröpl,  jeden zo zakladajúcich členov Caravan clubu Bánovce nad 
Bebravou, prvý predseda klubu od roku 1975 do roku 1995, podieľal sa na 
organizovaní viacerých zrazov poriadaných Caravan clubom Bánovce nad Bebravou.


Milan Hoffraiter, Košický karavanista od 80-tych rokov 20.storočia. Svojou 
dlhoročnou   dokumentárnou činnosťou prispieva k propagácii karavaningu    na 
Slovensku.

Milan Hudec,   člen CCC BANSKÁ BYSTRICA, jeho skúsenosti v oblasti turistického 
ruchu a hlavne z hodnotiteľskej činnosti slovenských rekreačných zariadení sú veľkým 
prínosom pri zmene bystrického klubu, hlavne čo sa týka jeho novej náplne 
a  transformácie na klub novej generácie . V súčasnosti zastáva funkciu viceprezidenta 
klubu.

Vladimír Jankovič, jeden zo zakladajúcich členov Camping caravaning clubu Wagon 
Slovakia Zdravotník Košice a jeho dlhodobý prezident. 


Imrich Kmeť,  ocenený za dlhoročné pôsobenie v oblasti karavaningu, jeho priateľský 
a družný prístup k členom všetkých klubov.


Viera Kopečná, ocenená za  výborne a obetavo odvedenú prácu vo výbore Caravan 
clubu Bratislava. Po celý rok absolvuje prevažnú časť podujatí organizovaných 
klubových stretnutí na Slovensku, rovnako sa pravidelne zúčastňuje zahraničných 
zrazov a reprezentuje Slovensko.


Dušan Kubica, zakladajúci člen  Camping caravanig clubu Buď Fit Piešťany, vykonával 
funkciu prezidenta klubu a aj v súčastnosti je členom Výkonného výboru. Aktívne sa 
zapája do činnosti klubu.


ing. Jozef Kyselica, ing. Janka Kyselicová,  vynikajúci členovia Caravaning a 
camping clubu Trenčín, na zrazoch ich vídame väčšinou pri organizovaní detských 
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súťaží, pre karavaning však vykonávjú mnoho mravenčej práce. Dlhodobo sa starajú o 
prezentáciu Caravaning a camping clubu Trenčín na internete a viedli aj stránku 
Caravan clubu  Slovenskej republiky. Poznáte ich pod značkou JaJ.


Miroslav Macánek,  bol prezidentom Piešťanského Camping caravaning klubu buď Fit, 
aktívny člen, vždy mal zmysel pre zábavu,  zúčastňoval sa a pomáhal organizovať 
spoločné akcie,  teraz už sa na nás pozerá z nebeského divadla, ocenenie prevezme 
jeho manželka.


Veronika Malová, ocenená za lásku ktorú vkladá do prípravy jedál pre nás 
karavanistov a za dlhoročné aktívne členstvo v Caravan clube Bratislava.


Zuzana Michalcová,  dlhoročná členka výboru Caravan clubu Piešťany sa aktívne 
podieľa na zabezpečovaní činnosti klubu. Aktívne sa zúčastňuje na  organizovaní  
všetkých klubových, viacerých národných a medzinárodných akcií. Aktívnou účasťou na 
domácich a zahraničných zrazoch reprezentuje náš karavaning


Jaroslav Michalec,  ako dlhoročný člen Caravan clubu Piešťany sa aktívne podieľa na 
organizovaní klubových, národných a medzinárodných akcií. Povestný je jeho 
karavanistický guláš.


Roman Nagy, bol pokračovateľom rodinnej tradície ako predseda Caravan clubu Žilina 
a tiež bol pri organizovaní viacerých Národných zrazov.


Oľga Petrovská,  dlhoročná karavanistka ktorá sa svojou prácou podieľa na 
organizovaní všetkých akcií v rámci Camping caravanig clubu Trenčín. Účasťou na 
medzinárodných zrazoch reprezentuje aj Slovenský karavaning.


Bc Vladimír Pokorný,  ocenený člen Caravan clubu Bratislava za dlhoročné pôsobenie 
v oblasti karavaningu a jeho odborné rady poskytované ostatným karavanistom. 


Jozef Schmidt, Bol dlhoročný člen Caravan clubu Bratislava aktívne a s  radosťou sa 
zúčastňoval rôznych zrazov poriadaných členmi klubov. Mal kamarátsky prístup ku 
všetkým karavanistom, teraz žiaľ už je v inom kempingu.


Eva Suláková,  dlhoročná členka výboru Caravan clubu Piešťany. Svojou prácou sa 
aktívne podieľa na organizovaní klubových akcií. Účasťou na medzinárodných akciách 
reprezentuje náš karavaning.


Marta Ševčíková, okrem dlhoročnej účasti na slovenských aj zahraničných zrazoch 
prispieva svojou prácou k úspechu klubových akcií zabezpečovaním   priebehu 
malokarpatských zrazov.


Ľubica Šišková,  Stanislav Šiška dlhoroční členovia Caravan clubu Piešťany, svojou 
prácou výrazne pomáhajú pri úspechu akcií klubu a účasťou na medzinárodných 
zrazoch reprezentujú Slovenský karavaning.


Mária Španková,  dlhoročná členka camping caravaning klubu telovýchovnej jednoty 
Sokol Gajary, aktívne sa podieľa na činnosti klubu


Karol Štelár starší, najstarší caravanista v Camping caravanig clube Pezinok, ktorý 
teraz už so synom, navštevuje v rámci možností všetky zrazy aj medzinárodné  na 
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svojej retro Ávii, ktorú si sám postavil. Jedná sa už asi o poslednú Áviu, ktorú je možné 
vidieť na našich zrazoch.


Ondrej Štrbák, zakladajúci člen banskobystrického karavan klubu. Počas 10 rokov 
pôsobil vo funkcii prezidenta, organizátor kľúčových akcií klubu, ako boli RALLY SNP a   
Stretnutie generácii na Kališti. V  súčasnosti pôsobí vo funkcii čestného prezidenta 
klubu a  aktívne sa zapája do akcií klubu po stránke organizačnej, ako aj  svojou 
účasťou na nich.


Marta Tanzerová,  je dlhoročnou aktívnou členkou Caravan clubu Bratislava. Obetavo 
sa zapája do aktivít klubu. Po celý rok absolvuje prevažnú časť podujatí organizovaných 
stretnutí aj ostatných klubov.


Mária Viravczová, v karavaningu sa pohybuje od 70-tych rokov 20. storočia. Ako 
dlhodobá členka TJ Turist klub Košice sa podieľala na prípravách a organizácii 
viacerých významných národných ale aj medzinárodných podujatí


ing. Ján Vlnka, najstarší zakladajúci  člen Camping caravaning clubu Buď Fit Piešťany. 
Tento rok sa dožil 74 rokov a napriek úrazu sa aktívne zapája  do klubovej činnosti. 
Jedno funkčné obdobie vykonával funkciu prezidenta


Ďakujeme vám všetkým za vašu prácu.  Dnes sme nemohli odmeniť všetkých, ktorí 
svojim dielom prispeli k tomu, že sme sa tu dnes mohli   stretnúť.  


Slovenská asociacia campingu a caravaningu sa rozhodla udeliť pri príležitosti 50 
národného zrazu karavanistov Slovenskej republiky pamätnú medailu


Kemingu  Tatranská Lomnica v ktorom sa konali viaceré národné zrazy

Kempingu Trusalová, ktorý bol miestom viacerých stretnutí karavanistov

Kempingu Varín, ktorý sa stal miestom viacerých národných aj medzinárodných 
stretnutí

Obci Terchová,  za 50 rokov trvajúcu podporu karavaningu.


a tiež sa SACC rozhodla udeliť pamätnú medailu


Ing Tatiane Nátnej, predstaviteľke Turčan Auto s.r.o za zásluhy o rozvoj karavaningu na 
Slovensku a ochotu s akou sa nám všetkým venuje a tiež za výchovu novej generácie 
svojich nasledovníkov.


Ďakujeme vám za spoluprácu a prajeme vám veľa úspechov v ďalšej práci.


	 Na záver nám dovoľte ašte raz poďakovať všetkým čo nás pustili do svojho 
súkromia pri tvorbe brožúry 50 rokov slovenského karavaningu, ktorá vyšla len pred pár 
dňami vďaka kolektívu autorov a sponzorom.  Dostanú ju všetci organizovaní 
karavanisti na Slovensku a v prví ste ju dostali vy tu v kempingu Belá Nižné Kamence. 
Je to malý lexikón slovenského karavaningu.

  	 Zistili sme, že nie je nikde, pokiaľ sa nám to podarilo zistiť, kompletný archív 
slovenského karavaningu, ani len kompletná zbierka vlajok z národných zrazov. Preto 
aspoň niektorým, ktorí s nami spolupracovali venujeme  na pamiatku malé prekvapenie,  
reprodukciu vlajok so všetkých národných zrazov. 


Prosím páni Vojtech Petrovský a ing Milan Minárik.
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Rovnako nám dovoľte poďakovať sa predstaviteľom tých klubov, ktoré sa najčastejšie 
podieľali na organizovaní národných zrazov a to  Caravan club Bánovce nad 
Bebravou, Caravan club Bratislava, Caravan club Piešťany, Caravan camping club 
Trenčín a najmä Caravan club Žilina. 


	  Vy ostatní si po krátku dobu budete môcť stiahnuť  tento počítačový súbor na 
nekomerčné účely s vlajkami zo stránky www.caravaning.sk.


	 Ďakujem v mene Slovenskej asociácie campingu a caravaningu a tiež v 
mene svojom, všetkým Slovenským karavanistom za ochotu reprezentovať 
karavaning doma aj v zahraničí. Toto dnešné ocenenie berte ako malú splátku 
vďaky za vašu činnosť. Rovnako ďakujem všetkým, aj tým čo  dnes pamätnú 
medailu nedostali,  za námahu a čas, ktorý venujú rozvoju slovenského 
karavaningu a prajem vám všetkým  tu i na celom Slovensku veľa zdravia šťastia a 
vždy úspešné návraty domov,  priatelia.  
Ešte  raz veľké ďakujem vám všetkým a moje veľké poďakovanie patrí aj 
karavanistom okolo Cyrila Matejova, ktorí sa postarali o tento príjemný jubilejný 
zraz. Pripomienkou prvého národného zrazu je aj toto ďaždivé počasie, ktoré pred 
polstoročím potrápilo aj našich predchodcov. 

ing. Jaroslav Mišura, prezident SACC
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