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Č. Názov H M

1 Autocamp Zlaté Piesky, Bratislava 5% 5%

2 Camping Borova Sihoť, Liptovský Hrádok 10% 30%

3 Autocamping Na Ostrove, Trenčín 5% 5%

4 Camping Slnečné Skaly, Rajecké Teplice 10% 20%

5 Camping Recent Kováčová 10% 10%

6 Autocamping Varín 5% 5%

7 Eurocamp FICC Tatranská Lomnica 5% 10%

8 Camping Goralský dvor, Haligovce 5% 10%

9 Autocamping Manín, Manínska Tiesňava 5% 10%

10 Autocamping Sĺňava II, Piešťany 5% 5%

11 Camping Dunajec, Červený Kláštor 5% 10%

12 Tília Kemp Gäceľ, Dolný Kubín 5% 5%

13 Camping Slnečné jazerá Senec 10% 10%

14 Camping Drienok, Mošovce 5% 10%

15 Autocamp Stará Hora, Oravská priehrada 5% 10%

16 Camping Tajov 10% 10%

17 Camping Villa Betula, Liptovská Sielnica 5% 15%

18 Autocamping Liptovský Trnovec 5% 5%

19 Autocamping Levočská dolina, Levoča 5% 10%

20 Camping Hôrka, Zemplínska Šírava 5% 5%

21 Camping Bystrina, Demänovská dolina 5% 5%

22 Camping Nitrianske Rudno 5% 10%

23 Camping Vrbov 5% 10%

24 Autocamping Thermal park, Dunajská Streda 5% 5%

Vysvetlivka:
H - v hlavnej letnej sezóne od 1.7. do 31.8.
M - mimo uvedenej sezóny

CCI karta je plastová identifikačná karta, pomocou ktorej je 
možné o.i. získať zľavy na pobytových a iných nákladoch vo výške 5 až 
30 percent v mnohých kempingoch Európy. Najlepší výber viac ako 
1100 týchto kempingov je uverejňovaný každoročne vo viacjazyčnej 
CCI brožúre.
Každoročne si CCI kartu s platnosťou na 1 rok obstaráva viac ako 
1 mil. držiteľov na celom svete. Karta sa stala v mnohých krajinách 
samozrejmou výbavou kempistov.
Na Slovensku si ju záujemca môže obstarať v centrále SCCC a to 
i prostredníctvom e-mailovej objednávky, formulár ktorej je 
uverejnený na  www.caravaning.sk.
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Presne po desiatich rokoch 
sa mladí ľudia, holdujúci 
kempovaniu, organizovaní 
pod hlavičkou F.I.C.C. 
– Medzinárodnej federácie 
kempingu a karavaningu po 
minuloročnom anglickom 
Yorku, opäť stretli počas 
Veľkonočných sviatkov 
na Slovensku na svojom  
svetovom stretnutí. 

V roku 1997 bol miestom stretnutia 
Camping Lodenica v Piešťanoch 
a tentokrát Kemping Slnečné jazerá 
v Senci, ktorý sa zhostil svojej úlohy 
na výbornu. Podujatie nám priblížil 
Ing. Miroslav Herchl, predseda 
organizačného štábu z poriadajúcej 
Federácie Campingu a Caravaningu SR.

Aká bola účasť a čo obsahoval 
program?
Podujatia sa zúčastnilo 220 mladých 
ľudí z Veľkej Británie, Francúzska, 
Holandska, Belgicka, Portugalska, 
Talianska, Fínska, Poľska, Maďarska 
i Slovenska. Návštevou nás  poctil i 
súčasný prezident F.I.C.C. pán Joao 
Pereira z Portugalska.

Program bol zameraný hlavne 
na kultúrno-poznávacie aktivity. 
Predovšetkým to bola prehliadka 
Bratislavy, doplnená o návštevu Devína 
i plavbu loďou do Viedne, fakultatívne 
výlety na tri hrady – Červený kameň, 
Trenčín a Beckov. Športové súťaže 
i obľúbené večerné diskotéky boli 
samozrejmosťou a uskutočnilo sa aj 
zasadnutie mládežníckej komisie F.I.C.C.

V čom vidíte prínos akcie pre 
slovenský cestovný ruch?

Predovšetkým v tom, že títo 
mladí ľudia mali možnosť osobne 
spoznať našu krajinu, jej historické 
pamätihodnosti, prírodné krásy, 
život ľudí a túto osobnú skúsenosť 
rozniesli do svojich domovov medzi 
svojich blízkych, čo je najlepšou 
reklamou pre Slovensko.
Tiež mesto Senec so svojimi 
Slnečnými jazerami a kempingom 
sa natrvalo zapíše do historických 
záznamov aktivít Svetovej 
organizácie kempingu a karavaningu.
 Zhováral sa L.B.

55. FICC Youth Rally zavítalo na Slovensko
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Toto podujatie s najdlhšou tradíciou 
organizované na Slovensku, ktorého 
počiatky siahajú hlboko do obdobia 
spoločného štátu Čechov a Slovákov 
nabralo v posledných rokoch na 
popularite, najmä smerovaním 
organizovania do lona našich veľhôr, 
do Vysokých Tatier. 

Eurocamp FICC v Tatranskej 
Lomnici je ideálnym východiskom 

na vychádzky tatranskými osadami, 
túry k vysokohorským chatám či 
jazerám, na skalnaté štíty velikánov, 
ale i výjazdy za vodnými atrakciami 
do aquaparku v Poprade alebo 
na termálne kúpalisko do Vrbova. 
V susedstve kempingu vyrástli 
za posledné roky golfové ihriská, 
obohacujúce ponuku pre vyznávačov 
tejto hry džentlmenov. Záujem 
účastníkov narastá aj o fakultatívne 

výlety do Zakopaného a Levoče, o  
plážový volejbal a petanque. 

Záslužnou aktivitou sa stala výsadba 
nových stromčekov v okolí kempingu 
účastníkmi podujatia , lebo i túto 
oblasť bolestivo zasiahla veterná 
smršť v roku 2004 a tak touto 
troškou prispievajú k jej obnove. 
I keď tatranská šnúra sa v tomto 
roku prerušila, lebo 39. ročník RCC 

sa koná spolu s 11. Dahlie Rallye vo 
Varíne, všetci sa už tešía na jubilejný 
40. ročník, ktorý organizátori opäť 
pripravujú  do Eurocampu FICC v 
Tatranskej Lomnici. Podujatie by 
sa tam malo uskutočniť v dňoch 
28.8. až 1.9.2008 a  záujemcovia oň, 
z radov i neradov organizovaných 
mototuristov, kempistov 
i karavanistov si bližšie informácie 
o ňom í získajú na www.caravaning.sk.

Rallye campingu a caravaningu

Text a foto: LB
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Zariadenie *** kategórie je vzdialené od mesta Žilina 11 km a od 
Terchovej 15 km. Kemping je situovaný v prekrásnej prírode pohoria 
Malá Fatra, na okraji obce Varín. Areál s rozlohou 5,2 ha oddeľuje rieka 
Varínka s prírodnými brehmi od hranice Národného parku Malá Fatra.

CK Selinan s.r.o.
Burianova medzierka 4
010 01 Žilina
tel.: 041/562 14 78
fax: 041/562 31 71
e-mail: selinan@selinan.sk

www.selinan.sk

Camping Varín

Camping Nitiranske Rudno
tel.:    +421 46 5455 403
mob.: +421 903 673 280
e-mail: info@camping-nrudno.sk
web: www.camping-nrudno.sk

Viac než relax – prírodné prostredie na brehu priehrady, stvorené 
pre oddych, šport, ale aj zábavu s príležitosťou spoznať atraktívne 
okolie - Bojnice 12 km, Čičmany 30km, turistické chodníky 
a cykloturistické trasy Strážovských vrhov a Magury.

Držiťeľom CCI karty poskytujeme zľavy, od 01.06 do 30.06 
a od 01.09. do 30.09.  - 10 %
a v hlavnej sezóne od 01.07. do 31.08. - 5 %.
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Rozhodnutie cestovať po Írsku s Ing. Miroslavom 
Herchlom a jeho synom Petrom vo vypožičanom 
aute, ako to bolo v našom prípade znamenalo 
vzrušenie už na letisku v Dubline, kde nám 
predviedli nášho tátoša s volantom vpravo, 
ľavorukým radením rýchlosti a tachometrom 
ukazujúcim míle, pričom dopravné značky sú 
na cestách vyznačené v kilometroch. Jazda po 
opačnej strane vozovky dá našincovi zabrať, 

Potulky 
Írskom
Spoznať Írsko je lákadlom pre mnohých a nebolo tomu 
inak ani v mojom prípade. Je to špecifická  krajina, 
ideálna pre tých, ktorí neradi na dovolenke leňošia, 
lebo v Írsku treba čo najviac vidieť, zažiť a vychutnať 
si pre našinca úplne iný svet. Táto ostrovná krajina je 
vyhľadávaná najmä pre nádhernú prírodu a zaujímavú 
históriu.

Text: Ladislav Beleščák, Foto: autor a Miroslav Herchl
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najmä pri predbiehaní a vo viacprúdových 
kruhových objazdoch. No ale precestovali sme južnú 
časť ostrova od východu na západ a inou cestou 
sme sa vrátili späť do Dublinu a veru neľutujeme.

Prvé dni sme trávili v meste Cork a jeho okolí, 
cieľom bol Kongres medzinárodnej organizácie 
FICC, ktorý sa konal pri príležitosti 73. FICC Rally 
v mestečku Milstreet a  ktorého sme sa zúčastnili 
ako delegáti. 
V rámci správy o činnosti organizácie bolo Slovensko 
pochválené za úspešné zvládnutie organizácie 
55. FICC YOUTH RALLY v Senci a v ďalšom sa 
predstavili kandidátske miesta 74. FICC Rally 2008 
na Tajvane, 75 v Anglicku a 76, ktoré sa uskutoční 
v roku 2010 v Budapešti. Vykonali sme prehliadku 
zrazoviska z viac ako 1200 zučastnenými posádkami 
a zaujímavým bol fakultatívny zájazd delegátov 
do prekrásneho národného parku Killarney, počas 
ktorého sme sa stretli aj s prezidentom FICC Joaom 
Pereirom.
Prístavné mestečko COBH neďaleko Corku sme 
navštívili ako mnohí iní najmä preto, lebo tu mal 
poslednú svoju zastávku pred osudnou tragédiou 

známy parník Titanic.
Nenechali sme si ujsť ani návštevu nádhernej 
prírody s úžasnými zátokami a kvetenou na 
západnom pobreží ostrova a romantické dedinky vo 
vnútrozemí.

Na spiatočnej ceste sme navštívili známu pevnosť 
Cashel i prekrásne stredoveké mestečko Killkenny 
s množstvom pamätihodností.
Záverečný pobyt v hlavnom meste Dublin,  mal 
nádych poznávania. Je to mesto s centrom 
európskej kultúry s množstvom galérií, divadiel, 
gregoriánskych domov, ale aj exotických 
reštaurácií, barov, diskoték a klubov a samozrejme 
svetoznámych pabov. Čapuje sa tam najmä pivo 
Guinnes, ktoré sme ochutnali aj priamo v pivovare. 
Je to veľké živé mesto, kde sa na každom kroku 
stretnete s niečím zaujímavým. Žije tu mnoho 
mladých ľudí, Slovákov nevynímajúc, pričom sme sa 
s nimi stretávali po celej našej mototuristickej ceste. 
A čo sme ešte Dublinu závideli, jeho nádherný 
kemping, vybudovaný na zelenej lúke, pri hlavnej 
výpadovke smerom na Cork. Presne také niečo by 
potrebovala naša Bratislava. 

Pri cestovaní po Írskych kempingoch môžete 
taktiež s výhodou použiť zľavy na CCI kartu, 
ktorú na našej trase poskytovali v kempingu 
Ballinacourty House pri meste Tipperary 
(10%) i v kempingu Donoghues White Villa 
Farm v meste Killarney (5%) i v dublinskom 
modernom kempingu Camac Valley Tourist (5%). 
Všetky kempingy v Írsku sa nazývajú pôsobivo 
a ľubozvučne buď Caravan park alebo Camping 
park.
Ak chcete zažiť romantiku zaraďte do svojho 
plánu  Irsko. Rozhodne neoľutujete.
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Na Slovensku sa v poslednom 
desaťročí vybudovala sieť 
kvalitných lyžiarskych centier, ktoré 
majú tiež sezónny charakter, boom 
prežívajú AQUAPARKY a WELNESS 
CENTRÁ, pribudlo veľké množstvo 
rôznych penziónov, ale kempingy 

akosi stále zostávajú v pozadí

SCCC v posledných rokoch napĺňa 
svoje poslanie pomoci pri zvyšovaní 
úrovne slovenských kempingov 
viacerými aktivitami medzi ktoré 
patrí aj poriadanie Jesenného 

Seminára pre prevádzkovateľov. 
Posledného sa v Mošovciach 
zúčastnili zástupcovia 13 
kempingov a odznela v ňom aj 
prednáška zástupcu MH SR Ing. 
Mariana Bujnu k problematike 
čerpania financií z Európskych 
fondov. Ďalšou z aktivít sú 
pracovné výjazdy do zahraničných 
kvalitných kempingov za účelom 
zoznámenia sa s ich prevádzkou. 
Takýmto bol aj opakovaný 
tohtoročný výjazd do kempingu 
Donaupark v rakúskom Tullne, 
ktorý spolu z predošlou návštevou 
navštívili prevádzkovatelia 

a majitelia z viac ako 15 kempingov, 
vrátane starostov obce Kováčová a 
Varín (obr. dole vpravo).

A ako je to z tými 4* 
kempingami?
Blýska sa zrejme na lepšie časy, 
lebo v Kováčovej a v Demänovskej 
doline sú územne i projektovo 
pripravení na radikálne 
modernizácie svojich kempinov, 
čakajú na výzvy pre čerpanie 
prostriedkov z fondov EU a dúfajú, 
že ich projekty budú podporené.

Text a foto: LB

Dočkáme sa na 
Slovensku 
4  kempingov?

Kladná odpoveď na túto otázku je dlho 
očakávaná nielen u domácich ale najmä 
zahraničných vyznavačov kempingu a  
karavaningu, aby sa u nás dočkali služieb 
vysokého európskeho štandardu a aby sa 
Slovesko pričlenilo medzi európske krajiny, 
ktoré tieto služby poskytujú.
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CAMPING KOVÁČOVÁ

Adresa: Kúpeľná ulica
962 37 Kováčová
e-mail: recent@recent.sk
www.recent.sk

tel.: 
kúpalisko: 045/544 5319
kemping: 045/544 5220
fax:      045/ 544 5363

Nové usporiadanie v Campingu Bystrina v Demänovskej doline Nové usporiadanie v Campingu Recent v Kováčovej
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Všeličo z klubov z príspevkov a fotografií zostavil L.B.

Zomrela pani Mária Kadučákova

Smutnú správu sme sa dozvedeli z Oravy. Po zákernej chorobe nás 
toto leto navždy opustila pani Ing. Mária Kadučáková majiteľka 
a dlhoročná prevádzkovateľka kempingu Tília Kemp Gäceľ 
z Dolného Kubína. Česť jej pamiatke.

Nové kluby v SCCC a internet

Začiatkom roku 2007 sa rozrástol 
počet regionálnych klubov SCCC 
o ďalšie dva. Je to Klub Mototuristika 
zo Zvolena, ktorého predsedom je Ing. 
Milan Černák (viď obr.). Tento menší 
klub sa zaoberá hlavne mototuristickou 
činnosťou a prevádzkuje 
najnavštevovanejší mototuristický 
portál www.mototuristika.sk, ktorý už 
tohto roku očakáva svojho miliónteho 
navštevníka od 1.1. 2006.  Ing. Milan 
Černák prevzal aj starostlivosť 
o stránku www.caravaning.sk, ktorá 
bola pod jeho vedením rozsiahle 
aktualizovaná k 1.7.2007 a prináša 
široký záber informácií z našej oblasti.

Ing. Milan Černák 

Jubilejná Košická automoto tour rally

Druhým klubom je Camping a caravaning club TJ Sokol Gajary, 
ktorý vedie dlhoročný karavanista Vladimír Fajták a v ktorom sú 
organizovaní aj manželia Partlovci (viď obr.) ktorí striedavo žijú 
v Nemecku a na Slovensku.

V dňoch 4-8.5.2007 sa uskutočnila 
jubilejná 50. Košická automoto tour rally 
v Eurocampe FICC v Tatranskej Lomnici, 
ktorú organizoval AMCCC Lokomotíva 
Košice. Zišli sa na nej priatelia Júliusa 
Vágašiho zo Slovenska, Česka, Maďarska, 
Rakúska i Nemecka.

Inter rallye vo Vincovom lese

Posledné ročníky tohto tradičného podujatia sú smerované do 
Autokempingu Vincov Les v Sládkovičove. Ako nám prezident 
poriadajúceho klubu KMCC Turist Union Bratislava Ing. Ján Ducko 
povedal, našli tu dobré podmienky a lákadlom sú najmä vynovené 
bazény termálneho kúpaliska na ktorom sa kemping nachádza.

Noví prezidenti regionálnych klubov

Od Jozefa Kyselicu sme obdržali niekoľko fotografií z tohtoročného 
národného zrazu karavanistov, ktorý sa konal v júni v Campingu 
Lodenica a organizátor ktorého bol Karavan klub Bratislava. Účasťou 
101 posádok a bohatým programom sa tento ročník stal jedným z 
najvydarenejších v doterajšej histórii.

Národný zraz karavaninstov

V klube CCC MTJ Piešťany sa pre rok 2007 stal prezidentom Miroslav 
Macánek, pod vedením ktorého klub zorganizoval tohto ročnú Rallye 
Buď Fit pri príležitosti otvorenia kúpeľnej sezóny v Piešťanoch.
Nového prezidenta majú aj v Zdravotníku Košice. Je ním od tohto 
roku Jiři Klika.






