
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CAMPINGU A CARAVANINGU




 Pravidlá pre kategorizáciu kempingov na Slovensku.

Ku kategorizácii SACC pristúpila po zrušení vyhlášky 277/2008. Ako profesné združenie 
prevádzkovateľov kempingov na Slovensku sa rozhodla zachovať  dôležité informácie pre 
samotné kempingy a najmä informácie pre našich a zahraničných návštevníkov kempingov. 
Pravidlá je možné použiť aj pre kategóriu chatová osada. Zaradenie do kategorizácie je 
dobrovoľné, absolvovanie je prejavom starostlivosti o kvalitu ponúkaných služieb.

	 

1/ Kategorizácia SACC naväzuje hodnotovo na zrušenú vyhlášku a je platná od 1.5.2021. O 
prípadnej zmene pravidiel kategorizácie rozhodne valné zhromaždenia SACC., bez vplyvu na už 
pridelené cerifikáty.


2/ Platnosť kategorizácie je 3 roky od vydania certifikátu, priebežne je kontrolované dodržiavanie 
podmienok. V prípade zmeny podmienok je možné zmeniť pridelené hodnotenie. Ak 
prevádzkovateľ kempingu nesúhlasí s predeleným hodnotením, prípadne jeho zmenou,  spor za 
účasti prevádzkovateľa a kempingového komisára na mieste rozhodne komisia určená prezídiom 
SACC.


3/ Žiadosť o kategorizáciu podáva prevádzkovateľ kempingu, jej súčasťou je vyplnený dotazník. 
Podklady sa dajú stiahnuť zo stránky www.caravaning.sk. Doručiť na adresu asociácie v písomnej 
podobe. O žiadosti rozhodne komisia vedená viceprezidentom pre kempingy SACC do 14 dní od 
doručenia, v prípade nutnosti overenia na mieste, sa táto doba predlžuje na jeden mesiac.


4/ Pre členov SACC je kategorizácia a vydanie certifikátu za režijný poplatok 20 Euro.                      
Pre nečlenov SACC je kategorizácia za poplatok  120 Euro. Podmienkou zaradenia do procesu je 
úhrada poplatku na účet SACC! Kategorizované kempingy budú uvedené v ročenke SACC formou 
piktogramov , dostanú tabuľu formátu A4 s logom kategorizácie a certifikát o pridelení 
hodnotenia. Absolvovanie kategorizácie bude vyznačené vo všetkých projektoch na ktorých bude 
SACC spolupracovať.


5/ Kategorizáciu overujú kempingoví komisári a poverení funkcinári SACC, za prítomnosti 
zástupcu prevádzkovateľa. O vykonaní overenia sa spíše zápis a zúčastnení podpíšu overený 
dotazník.


6/ Výsledok kategorizácie bude uvedený na stránke SACC a prevádzkovateľ obdrží certifikát o 
zaradení, ktorý môže používať v rámci marketingu.  Zmena počas trvania certifikátu je možná na 
žiadosť prevádzkovateľa, prípadne na základe situácie overenej kontrolným orgánom.


7/ Každý rok bude splnenie podmienok overované návštevou kempingového komisára za 
prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa. Overenie bude vyznačené na tabuli s logom nálepkou s 
uvedením roku kontroly. Pre overenie údajov prevádzkovateľ umožní bezpatné státie v kempingu 
na jednu noc pre kempingového komisára a členov komisie počas riešenia reklamácie.


V Považskej Bystrici 30.4.2021


za prezídium SACC   ing Jaroslav Mišura 

             prezident SACC
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http://www.caravaning.sk

