
Na základe hodnotenia kempingových komisárov SACC, prezídia SACC,  zástupcov klubov 
SACC s prihliadnutím na výsledky hodnotenia na  sociálnych sieťach uverejňujeme výsledky  
TOP camping 2022. Ako desať najlepšie hodnotených kempingov bolo vyhodnotených 
týchto desať kempingov bez uvedenia poradia, kempingy sú uvedené v abecednom poradí : 

Goralský dvor  Haligovce 
Rekreačná oblasť Kemping Kurinec  Rimavská Sobota 
Camping Malá Bara  Bara 
Mara Camping Liptovský Trnovec 
Camp Oravice Liesok 
Koliba Pacho resort Veľká Čausa 
Camping Pullmann Piešťany 
Route E58 Camp Košice  
Kemping Rybníky Opatovce 
Autokemping Thermalpark Dunajská Streda 

Na základe hodnotenia kempingových komisárov SACC a prezídia SACC bol za 
kemping roka vybraný  Autokemping Nová Duchonka  Prašice. Tu bolo 
hodnotenie veľmi ťažké, kandidátov bolo viac. Veľa kempingov napriek ťažkej dobe 
zainvestovalo, vykonali veľké zmeny, vynovili  plochu,  zrekonštruovali sociálky. Pre  
Novú Duchonku hovorila najmä zmena z hlbokého zmaru na niečo čo sa už 
podobá kempingu. Kto navštívil kemping po roku 1965, keď sa začínal formovať do 
najväčšieho autokempingu na Slovensku sa nemohol prebrať zo šoku, kam sa 
tento priestor dostal na začiatku tohoto tisícročia. A práve nadšenie a nesmierna 
odvaha pracovať na myšlienke obnovy a snaha ponúknuť priateľom nový zážitok 
nás doviedla k dohode na ocenení práve Novej Duchonky. Nie že by nebolo ešte 
čo robiť, ale práve vďaka tomuto oceneniu budú návštevníci vyžadovať ešte viac a 
aj my sa budeme pozerať na tento kemping  tak aby nesklamal našu dôveru. Bude 
treba veľa práce najmä v ponuke miest pre väčšie karavany a obytné autá! To 
všetko si budete môcť vyskúšať počas Národného zrazu na budúci rok, ktorý bude 
práve v tomto kempingu. 

	 Rovnako v kategórii TOP camping boli niektoré kempingy tak nespravodlivo 
pod čiarou, že sme sa pohrávali s myšlienkou rozšíriť počet kempingov, ktoré budú 
takto ocenené. Ale to by nebolo v súlade s podmienkami hodnotenia. To poradie 
sa veľmi nelíši od zoznamu z roku 2021,  to je dôkazom, že sa kempingy starajú o 
svojich zákazníkov a tí sa im odvďačujú za prácu dobrým hodnotením.  Ak sme sa 
nestrafili do vašich preferencií tak je to možno aj tým, že ste o svojich dobrých 
skúsenostiach málo referovali. Ale ako je uvedené hore, pod čiarou bolo viac 
adeptov!


Jaroslav Mišura, prezident SACC.





