
Kategorizácia kempingov SACC.

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CAMPINGU A CARAVANINGU

KLASIFIKÁCIA KEMPINGOV

2021

Formulár  kategorizácie kempingov SACC.

Názov zariadenia:

Adresa:

web :

telefón:

mailová adresa:

GPS:

Štatutárny zástupca:

Plocha kempingu:

Počet vyznačených kempingových  jednotiek:

Plocha s nevyznačenými kempigovými jednotkami:

Kategória podľa doterajšej klasifikácie:

Počet elektrických prípojok pre karavany celkom:

Inštalovaný odber v A celkom napr. 3x160A :

Projektovaná kapacita ubytovaných hostí :

Sezóna sa začína:

Sezóna sa končí:

Nočný kľud začína / ak je určený/:

Nočný kľud končí / ak je určený/:

Koeficient pre počet hygienických zariadení:   projektovaná kapacita 
ubytovaných hostí ( mimo hostí ubytovaných v plne vybavených  objektoch)/100.

Do kapacity pre výpočet nutných hygienických zariadení sa nepočítajú ubytovacie zariadenia s 
úplným hygienickým vybavením. Pre tento výpočet sa počíta obsadenosť karavanu a stanu 
štandardne 2 osoby. Chatky, mobilné domy a podobné ubytovanie úplne vybavené hygienickým 
vybavením sa do tohoto počtu nezapočítavajú! To znamená že napr. kemping je vybavený 80 
parcelami pre stany a karavany, ostané ubytovacie kapacity sú plne vybavené, potom koeficient sa 
vypočíta 80x2=160, deleno 100 vychádza koeficient 1,6. Pri kapacite ubytovaných menej ako 100 
osôb je koeficient menší ako 1! Koeficientom sa potom násobia požiadavky na hygienické vybavenie.

Za každú splnenú podmienku / aj s ohľadom na koeficient /  1 bod.

Pre nesplnenú podmienku napísať 0. 
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Kemping s označením *

Vstupné priestory

Parkovací priestor pred prijímacou kanceláriou

Informačný panel so základnými informáciami

Príjazdová komunikácia a vstup je dostatočne označený.

Lekárnička prvej pomoci

Prijímacia kancelária s dennou službou min. 6 hod. , prípadne kontaktom na 
telefón

 Podmienky pre kempingové jednotky

Vyznačené parcely min.60m2

V prípade, že nie sú vyznačené kempingové jednotky, tento bod sa nehodnotí.

Hygienické zariadenia

Na každých 100 ubytovaných 8 umývadiel so zrkadlom a poličkou, z toho 4 pre 
ženy a 4 pre mužov v stavebne oddelených umývarňach

Pri každom umývadle elektrická zásuvka s označením napätia

Tečúca pitná voda nepretržite k dispozícii

Na každých 100 ubytovaných osôb  4 WC pre ženy a 3 WC a 2 pisoáre pre 
mužov stavebne oddelené

Na WC uzatvárateľná nádoba na odpadky, wc papier, kefa na čistenie 
záchodovej misy

Dochádzková vzdialenosť hygienických zariadení v rámci kempingu.

Vzdialenosť spoločných hygienických zariadení od parcely min. 10m

Odberné miesto pitnej vody v rámci kempingu.

Pri hodnotení tohoto bodu je potrebné zhodnotiť primeraný technický stav budov a vybavenia s ohľadom na 
dodržiavanie čistoty. Priestory kde môže prísť k ostriekaniu stien, musia byť do výška aspoň140 cm ochránené 
obkladom, prípadne vhodne zvoleným materiálom. Medzery mezi obkladačkami musia byť čisté, tesniaci silikón 
bez nečistôt a plesní. Priestory musia byť dostatočne vetrané, či už prirodzene, alebo ventilátormi.

Komunikácie

Vnútorné komunikácie majú spevnený povrch

Príjazdová cesta je spevnená

Príjazdová cesta, vstupný priestor a vnútorné komunikácie za zníženej 
viditeľnosti sú osvetlené

Zber odpadkov

Kryté nádoby na odpad, alebo hrubostené igelitové vrecia, vyprázdňované 
najmenej jeden krát za týždeň. Objem min. 2 litre na deň a ubytovaného 
návštevníka. Priestor okolo zberného miesta musí byť pravidelne čistený.

Priemer / 

Kemping musí získať  priemer minimálne 0,8.
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Kemping s označením **

Vstupné priestory

Parkovací priestor pred prijímacou kanceláriou

Informačný panel so základnými informáciami

Orientačný plán kempingu  vo vstupnom priestore

Príjazdová komunikácia a vstup je dostatočne označený

Lekárnička prvej pomoci

Prijímacia kancelária s dennou službou min. 8 hod. 

 Podmienky pre kempingové jednotky

Vyznačené parcely min.60m2

Min. 20% kempingových jednotiek s elektrickou prípojkou, odber min. 4 A

Pohostinské služby

Samoubslužná kuchyňa pre každých 100 ubytovaných osôb 2 drezy s výlevkami 
na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou, 2 dvojplatničkové variče

Vyhradený priestor na konzumáciu pripravených pokrmov

Vyhradený priestor pre ohnisko s miestami na sedenie

Hygienické zariadenia

Na každých 100 ubytovaných osôb 8 umývadiel so zrkadlom a poličkou, z toho 
4 pre ženy a 4 pre mužov v stavebne oddelených umývarňach

Pri každom umývadle elektrická zásuvka s označením napätia

Tečúca voda nepretržite k dispozícii

Na každých 100 ubytovaných osôb  4 WC pre ženy a 3 WC a 2 pisoáre pre 
mužov stavebne oddelené

Na WC uzatvárateľná nádoba na odpadky, wc papier, kefa na čistenie 
záchodovej misy

Dochádzková vzdialenosť hygienických zariadení v rámci kempingu

Vzdialenosť spoločných hygienických zariadení od vyznačenej parcely min. 10m

Odberné miesto pitnej vody  rovnomerne rozmiestnené v areáli

Výlevka s tečúcou vodou na vyprázdnenie chemického WC

Pri hodnotení tohoto bodu je potrebné zhodnotiť primeraný technický stav budov a vybavenia s ohľadom na 
dodržiavanie čistoty. Priestory kde môže prísť k ostriekaniu stien, musia byť do výška aspoň140 cm ochránené 
obkladom, prípadne vhodne zvoleným materiálom. Medzery mezi obkladačkami musia byť čisté, tesniaci silikón 
bez nečistôt a plesní. Priestory musia byť dostatočne vetrané, či už prirodzene, alebo ventilátormi.

Komunikácie

Vnútorné komunikácie majú spevnený povrch

Príjazdová cesta je spevnená

Príjazdová cesta, vstupný priestor a vnútorné komunikácie za zníženej 
viditeľnosti sú osvetlené
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Zber odpadkov

kryté nádoby na odpad, alebo hrubostené igelitové vrecia, vyprázdňované 
najmenej jeden krát za týždeň. Objem min. 2 litre na deň a ubytovaného 
návštevníka

Priemer / 

Kemping musí získať  priemer  0,9.

Kemping musí získať minimálne 40 fakultatívnych bodov.
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Kemping s označením ***

Vstupné priestory

Parkovací priestor pred prijímacou kanceláriou

Informačný panel so základnými informáciami

Orientačný plán kempingu  vo vstupnom priestore

Príjazdová komunikácia a vstup je dostatočne označený

Lekárnička prvej pomoci

Prijímacia kancelária s dennou službou min. 10 hod. 

Nočné stráženie areálu kempingu

 Podmienky pre kempingové jednotky

Vyznačené parcely min. 80m2,  min. 50% parciel ostatné min. 60m2

Ubytovanie v ubytovacích objektoch prevádzkovateľa v rámci kempingu/rezortu

Min. 50% kempingových jednotiek s elektrickou prípojkou, odber min. 6 A

Vyhradené priestory pre stany

Pohostinské služby

Predaj základných potravín v areáli, alebo v dochádzkovej vzdialenosti

Stravovacie zariadenie  v areáli, alebo v dochádzkovej vzdialenosti

Samoobslužná kuchyňa pre každých 100 ubytovaných osôb 2 drezy s výlevkami 
na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou, 2 dvojplatničkové variče

Vyhradený priestor na konzumáciu pripravených pokrmov

Kryté  ohnisko s miestami na sedenie

Hygienické zariadenia

Na každých 100 ubytovaných osôb 8 umývadiel so zrkadlom a poličkou, z toho 
4 pre ženy a 4 pre mužov v stavebne oddelených umývarňach

Pri každom umývadle elektrická zásuvka s označením napätia

Tečúca teplá a studená voda nepretržite k dispozícii.

Na každých 100  ubytovaných osôb 4 sprchy s tečúcou teplou a studenou 
vodou z toho 2 pre mužov a 2 pre ženy v samostatných kabínach v stavebne 
oddelených sprchách

Na každých 100 ubytovaných osôb 4 WC pre ženy a 3 WC a 2 pisoáre pre 
mužov stavebne oddelené

Na WC uzatvárateľná nádoba na odpadky, wc papier, kefa na čistenie 
záchodovej misy

Dochádzková vzdialenosť hygienických zariadení do 120 m

Vzdialenosť spoločných hygienických zariadení od vyznačenej parcely min. 10m

Odberné miesto pitnej vody  rovnomerne rozmiestnené v areáli

Výlevka s tečúcou vodou na vyprázdnenie chemického WC

Miesto na vypúšťanie odpadovej vody z obytných automobilov

Pri hodnotení tohoto bodu je potrebné zhodnotiť primeraný technický stav budov a vybavenia so hľadom na 
dodržiavanie čistoty. Priestory kde môže prísť k ostriekaniu stien, musia byť do výška aspoň180 cm ochránené 
obkladom, prípadne vhodne zvoleným materiálom. Merzery mezi obkladačkami musia byť čisté, tesniaci silikón bez 
nečistôt a plesní. Priestory musia byť dostatočne vetrané, či už prirodzene, alebo ventilátormi.
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Komunikácie

Vnútorné komunikácie majú spevnený, bezprašný povrch

Príjazdová cesta je spevnená

Príjazdová cesta, vstupný priestor a vnútorné komunikácie za zníženej 
viditeľnosti sú osvetlené

Zber odpadkov

kryté nádoby na odpad, alebo hrubostené igelitové vrecia, vyprázdňované 
najmenej jeden krát za týždeň. Objem min. 2 litre na deň a ubytovaného 
návštevníka

Priemer hodnotenia:

Kemping musí získať  priemer minimálne  0,9.

Kemping musí získať minimálne 60 fakultatívnych bodov.
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Kemping s označením ****
Vstupné priestory

Parkovací priestor pred prijímacou kanceláriou

Informačný panel so základnými informáciami

Orientačný plán kempingu  vo vstupnom priestore

Na recepcii sú k dispozícii propagačné materiály zaujmavostí z okolia kempingu

Príjazdová komunikácia a vstup je prehľadne označený

Lekárnička prvej pomoci

Prijímacia kancelária s dennou službou min. 12 hod. 

Nočné stráženie areálu kempingu

 Podmienky pre kempingové jednotky

Vyznačené parcely min. 100m2, min. 50% parciel ostatné min. 80m2

Ubytovanie v ubytovacích objektoch prevádzkovateľa v rámci kempingu/rezortu

100%  kempingových jednotiek s elektrickou prípojkou, odber min. 10 A

100 % kempingových jednotiek s prípojkou vody

100 % kempingových jednotiek s prípojkou pre tekutý odpad

Vyhradené priestory pre stany

Pohostinské služby

Predaj základných potravín v areáli, alebo v dochádzkovej vzdialenosti

Stravovacie zariadenie v areáli kempingu/rezortu

Samoobslužná kuchyňa pre každých 100 ubytovaných 2 drezy s výlevkami na 
umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou, 2 dvojplatničkové variče

Vyhradený priestor na konzumáciu pripravených pokrmov

Kryté ohnisko s miestami na sedenie
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Hygienické zariadenia

Na každých 100 ubytovaných 8 umývadiel so zrkadlom a poličkou, z toho 4 pre 
ženy a 4 pre mužov v stavebne oddelených umývarňach

Pri každom umývadle elektrická zásuvka s označením napätia

Tečúca teplá a studená voda nepretržite k dispozícii

Na každých 100  ubytovaných osôb 4 sprchy s tečúcou teplou a studenou 
vodou z toho 2 pre mužov a 2 pre ženy v samostatných kabínach v stavebne 
oddelených sprchách

Na každých 100 ubytovaných osôb 5 WC pre ženy a 3 WC a 4 pisoáre pre 
mužov stavebne oddelené

Na WC uzatvárateľná nádoba na odpadky, wc papier, kefa na čistenie 
záchodovej misy

Dochádzková vzdialenosť hygienických zariadení do 80m

Vzdialenosť spoločných hygienických zariadení od vyznačenej parcely min. 10m

Výlevka s tečúcou vodou na vyprázdnenie chemického WC

Miesto na vypúšťanie odpadovej vody z obytných automobilov

Pri hodnotení tohoto bodu je potrebné zhodnotiť primeraný technický stav budov a vybavenia so hľadom na 
dodržiavanie čistoty. Priestory kde môže prísť k ostriekaniu stien, musia byť do výška aspoň 200 cm ochránené 
obkladom, prípadne vhodne zvoleným materiálom. Merzery mezi obkladačkami musia byť čisté, tesniaci silikón bez 
nečistôt a plesní. Priestory musia byť dostatočne vetrané, či už prirodzene, alebo ventilátormi.

Komunikácie

Vnútorné komunikácie majú spevnený bezprašný povrch

Príjazdová cesta je spevnená bezprašná

Príjazdová cesta, vstupný priestor a vnútorné komunikácie za zníženej 
viditeľnosti sú osvetlené

Zber odpadkov

kryté nádoby na odpad, alebo hrubostené igelitové vrecia, vyprázdňované 
najmenej jeden krát za týždeň. Objem min. 2 litre na deň a ubytovaného 
návštevníka

Priemer hodnotenia:

Kemping musí získať  priemer minimálne  0,9.

Kemping musí získať minimálne 80 fakultatívnych bodov.
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Fakultatívne znaky

Fakultatívne znaky min 40 bodov pre **

Fakultatívne znaky min 60 bodov pre ***

Fakultatívne znaky min 80 bodov pre ****

akvapark 30

lyžiarsky vlek 30

golfové ihrisko (18 jamiek) 30

golfové ihrisko (menej ako 18 jamiek) 20

jazdecká hala s koňom 20

rybník alebo iná vodná plocha na vodné športy 15

fitness centrum 10

golfový trenažér 10

tenisová hala 10

kolkáreň 5

bowling 5

klzisko 5

jazdecká lúka 5

tenisový kurt 5
squash 5
minigolf 5
petanque 5
stolný tenis 5
požičovňa športových potrieb 5
servis športových potrieb 5
každé ďalšie športovisko 5
biliard 10
letná terasa s obsluhou 3
každá ďalšia spoločensko-zábavná služba 3
pripojenie na internet 10
opatera detí 15
detské ihrisko 10
herňa pre deti 5
detské menu 5
pult na prebaľovanie detí 3
každá ďalšia služba pre deti 3
vybavenie kempingových jednotiek a parciel prípojkou TV signálu alebo 
internetu alebo plynu

20

servisný box pre obytné automobily  okrem **** 10
zariadenie na automatické čistenie kaziet WC 20
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miesto pre vypustenie vody z obytného auta, okrem *** a **** 5
výlevka pre chemické WC mimo *** a **** 5
kempingový minibus 5
výmena plynových fliaš v objekte 3
predaj základných hygienických potrieb a spomienkových predmetov 3
bezplatné požičiavanie sušiča vlasov 3
požičiavanie redukcií elektrických prípojok 3
krytý bazén 30
kúpalisko s vyhrievanou vodou alebo termálne kúpalisko 25
whirpool 15
parný kúpeľ 10
sauna 15
ponuka diétnej kuchyne alebo inej kuchyne zameranej na zdravú výživu 5
posilňovňa s minimálne štyrmi prístrojmi 5
ponuka tradičných jedál charakteristických pre daný región 3
Celkom bodov:

Nepovinná časť. Údaje pre uverejnenie v ročenke. Ak príde ku zmene ohláste ju aby boli údaje aktuálne. Tu 
uvedte prosím, či si želáte tento piktogram uviesť v spojitosC s vaším kempingom. Napíšte áno ak súhlasíte, 
prípadne vzdialenosť danej činnosC od vášho kempingu v kilometroch, číslovka bude uvedená pri piktograme a 
Cež zmamená súhlas.  V prípade, že nie je služba priamo v kempingu, uvedie sa v príslušnej kolónke vzdialenosť 
číslom v km. Ak nemáte bezplatnú wifinu, uvedte, že je platená ak je v kempingu.

Kemping je umiestnený priamo pri vodnej ploche (jazere, priehrade, …) alebo 
rieke.

Kemping je umiestnený priamo pri termálnom kúpalisku či akvaparku.  

Kemping je umiestnený priamo v meste/obci, alebo na jeho okraji.

Kemping je umiestnený priamo v lese, alebo má hustú výsadbu veľkých stromov.

V kempingu je vysadená zeleň (vyššie stromy, kríky a živé ploty), ktorá tvorí Ceň 
pre stany, prípadne aj oddeľuje jednotlivé stanovišCa.

Kemping je oplotený pevným plotom, prípadne aj strážený (strážnou službou, 
kamerovým systémom, …).

V kempingu sú chatky pre ubytovanie, alebo iné ubytovanie ponúkané 
kempingom.

K dispozícií sú spoločné WC a sprchy s teplou vodou.

Pri jednotlivých stanovišCach (kempingových jednotkách) pre karavany (prípadne 
aj stany) sú k dispozícii stĺpy s elektrickými zásuvkami (220-230 V). Uveďte 
prosím počet takýchto prípojok v kempingu a max. odoberaný prúd.  Napr. 52 ks/ 
16A

K dispozícii je kuchynka s dvojplatničkovým varičom, drezmi s výlevkami na 
umývanie riadu, tečúcou teplou a studenou vodou, pracovným stolom a miestom 
na konzumáciu.
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K dispozícií je miesto a výlevka s tečúcou vodou na vyprázdnenie a očistenie 
chemického WC. Napr. výpust do kanalizácie či sepCku a hadica s vodou na 
opláchnuCe, pracovným roštom na manipuláciu s nádobou a pod.
K dispozícii je automaCcká práčka (samoobslužná, prípadne s obsluhou). 

V kempe je bezbariérový prístup do spoločných priestorov, sociálnej vybavenosC 
a služieb kempu (recepcia/vstup, WC, sprcha, kuchynka, chatka, športovisko, …).

Reštaurácia, alebo iné celodenné stravovanie v pohosCnských odbytových 
strediskách je priamo v kempingu, alebo v pešej vzdialenosC uveďte prípadne 
vzdialenosť v km .

V kempingu je obchod / možnosť zakúpenia základných potravín, hygienických 
potrieb, prípadne aj športových potrieb, suvenírov a pod. Uveďte prípadne 
vzdialenosť od kempingu v km.

V dispozícií je vyhradený priestor pre ohnisko s miestami na sedenie.

Do kempingu je povolený vstup so zvieraťom (psom) na vôdzke, v prípade 
potreby s náhubkom.

V kempingu je k dispozícii bezplatné bezdrôtové internetové pripojenie (Wi-Fi 
Free). 
V prípade, že je Wi-Fi platené – dá sa do tabuľky uviesť skratka PAY (platené). 
Prípadne sa vytvorí nový piktogram nápisom PAY.

V dispozícii je detské ihrisko s preliezačkami, hojdačkami, pieskoviskom a pod.

V kempingu je vybudované a upravované športové ihrisko pre volejbal, basketbal, 
bedbinton, futbal a pod. s príslušným značením, sieťami, košmi, bránkami a pod.

V kempingu je možnosť zapožičať si športové potreby na stolný tenis, bedbinton, 
volejbal, inline korčuľovanie, vodáctvo a pod.

V kempingu, alebo v jeho tesnej blízkosC, je možnosť splavu na člnoch, rahoch a 
pod. Kemping leží priamo pri vode (rieke, jazere, …) a využívajú ho vodáci. Uveďte 
vzdialenosť od kempingu.

V kempingu, alebo v jeho tesnej blízkosC , je možnosť jazdy na koni. Uveďte 
vzdialenosť akCvity od kempingu v km.

V kempingu, alebo v jeho tesnej blízkosC , je možnosť chytania rýb. V kempingu je 
možné zakúpiť si rybársky lístok.

V blízkosC kempingu vedú turisCcké trasy.

V blízkosC kempingu vedú značené cykloturisCcké trasy.

V kempingu je možno plaCť kartou

Prevádzková doba kempingu, uveďte mesiace kedy je kemping otvorený, pokiaľ 
je otvorený nepretržite uveďte I - XII

Kemping akceptuje CCI karty uveďte výšku zľavy. Prípadne zľavu mimo sezóny.

Kemping je členom Slovenskej asociácie campingu a caravaningu

Tu uveďte tel. číslo pre uverejnenie v ročenke, prípadne poznámku k nepovinnej časC.
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Dotazník predložil:

Dňa:

Za SACC overil :

Dňa:

Zaradenie do kategórie overil:

Dňa:

Zverejnené dňa :

Certifikát zaslaný dňa :

Tento dotazník bude uložený na dobu platnosti certifikátu na sekreteriáte SACC 
pre kontrolu skutočností v ňom uvedených. Všetky osobné údaje podliehajú 
ochrane osobných údajov.  V registri SACC bude oznámené udelenie certifikátu 
a pridelené označenie hviezdičiek. 
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