
Príloha Výsledky z mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru 
zameraného na výskyt roztočov v jednotlivých ubytovacích zariadeniach

RÚVZ typ a adresa zariadenia kategória miesto odberu typ a vek matraca
výskyt alergénov 
roztočov

penzión ENCIÁN ** 2lôžková izba č. 213 pružinový, 1 rok, + nízky
Donovaly 105 2lôžková izba č. 212 pružinový, 1 rok, + nízky

2lôžková izba č. 209 pružinový, 1 rok, + nízky
2lôžková izba č. 311 pružinový, 1 rok, + nízky
2lôžková izba č. 312 pružinový, 1 rok, + nízky

hotel GALILEO **** 2lôžková izba č. 209 penový, 2roky, + nízky
Donovaly 2lôžková izba č. 202 penový, 2roky, + nízky

2lôžková izba č. 208 penový, 2roky, + stredný
2lôžková izba č. 207 penový, 2roky, + nízky
2lôžková izba č. 201 penový, 2roky, + stredný

hotel DONOVALY ** apartmán č.204 molitan, min.15rokov,- stredný
Donovaly 777 2lôžková izba č. 220 váľanda molitan, 10r.,- stredný

2lôžková izba č. 226 váľanda molitan, 15r.,- stredný
2lôžková izba č. 224 váľanda molitan, 10r.,- stredný
apartmán č.205 váľanda molitan, 15r.,- vysoký

penzión DAYMOND 3lôžková izba č. 6 pružinový s molit.,5r,- stredný
Staré Hory 3lôžková izba č.7 pružinový s molit.,5r,- stredný

3lôžková izba č.9 čal.lôžko,molitan,3roky vysoký
3lôžková izba č. 8 pružinový s molit.,5r,- stredný
3lôžková izba č. 10 pružinový s molit.,5r,- stredný

hostel DOWTOWN 8 postel.č.2 -LAUTREC molitan, 6 rokov, - stredný
Panenská 31 2postel. - KLINT molitan, 6 rokov, - stredný
Bratislava 10postel. - VARHOL molitan, 6 rokov, - stredný

2postel. - MUCHA molitan, 6 rokov, - stredný
7.postel. - VAN-GOGH molitan, 6 rokov, - stredný

hotel FLÓRA 3postel.izba č.110 čal. váľanda, 15r.,- stredný
Senecká cesta 2postel. izba č.111 čal. váľanda, 15r.,- stredný
Bratislava - apartmán č.114 molitan, 5 rokov, - stredný
Zlaté piesky 2postel.izba č.207 molitan, 10 rokov,- stredný

3postel.izba č.208 molitan, 10 rokov,- stredný
penzión 4***YOU *** 2-postel.izba č.14 molitan, 2roky,+ nízky
Rádiova 41 2-postel.izba č.12 molitan, 2 roky,- nízky
Bratislava 3-postel.izba č.8 molitan, 2roky,+ nízky

2-postel.izba .č.2 molitan, 2 roky,- nízky
2-postel.izba č.10 molitan,1,5 roka, - stredný

hotel **** malý apartmán č.608 molitan,2roky, + neprítomné
MERCURE CENTRUM 2-postel. č.515 molitan,2roky, + neprítomné
Žabotova 2 apartmán č. 453 molitan,2roky, + neprítomné
Bratislava 2-postel.č.217 molitan,2roky, + neprítomné

1-postel.č. 152 molitan,2roky, + neprítomné
penzión LINEAS ** 2-postel.izba č.712 Čal.váľanda, 1rok, - neprítomné
Budovateľská 14 2-postel.izba č.713 Čal.váľanda, 1rok, - neprítomné
Prešov 2-postel.izba č.715 Čal.váľanda, 1rok, - neprítomné
hotel 2-postel.izba č.706 Čal.váľanda, 1rok, - neprítomné

2-postel.izba  č.704 Čal.váľanda, 1rok, - neprítomné
penzión ADAM 2-postel.izba č.102 Čal.váľanda, 7rokov, - neprítomné
Jarkova 16 2-postel.izba č.101 Čal.váľanda, 7rokov, - nízky
Prešov 3-postel.izba č.203 Čal.váľanda, 7rokov, - nízky

2-postel.izba č.202 Čal.váľanda, 7rokov, - nízky

Banská 
Bystrica

Bratislava

Prešov



2-postel.izba č.302 Čal.váľanda, 7rokov, - nízky
penzión 3-postel.izba č.21 molitan, 20r., - nízky
Dom.sv. Bystríka 3-postel.izba č.22 molitan, 20r., - nízky
Čičmany 3-postel.izba č.23 molitan, 20r., - nízky

3-postel.izba č.24 molitan, 20r., - nízky
3-postel.izba č.25 molitan, 20r., - nízky

hotel BRÁNICA **** 2-postel.izba č.204 molitan, N,- nízky
Belá 2-postel.izba č.202 molitan, N,- neprítomné

2-postel.izba č.210 molitan, N,- neprítomné
2-postel.izba č.211 molitan, N,- neprítomné
2-postel.izba č.212 molitan, N,- neprítomné

hotel BOBOTY *** 2-postel.izba č.110 molitan, N,- neprítomné
Terchová 2-postel.izba č.111 molitan, N,- neprítomné

2-postel.izba č.112 molitan, N,- nízky
2-postel.izba č.113 molitan, N,- neprítomné
2-postel.izba č.210 molitan, N,- neprítomné

penzión MAK ** 3-postel.izba č.31 čalúnené molitan,9r,- nízky
Holúbkova Roveň 1258 2-postel. č.25, apartmán čalúnené molitan,9r,- nízky
Terchová 2-postel.izba  č..22 čalúnené molitan,9r,- nízky

2-postel.izba č.17 čalúnené molitan,9r,- nízky
2-postel.izba č..12 čalúnené molitan,9r,- nízky

penzión POD HREŚNOU ** 1-postel.izba č.1 čal.váľanda, 7rokov,+ stredný
Rokycká 8 2-postel.izba č.8 čal.váľanda, 7rokov,+ stredný
Košice - Kavečany 2-postel.izba č.10 čal.váľanda, 7rokov,+ stredný

2-postel.izba č.12 čal.váľanda, 7rokov,+ stredný
2-postel.izba č.14 čal.váľanda, 7rokov,+ stredný

hotel JAHODNÁ *** 2-postel. izba č.1/a pur pena,5rokov, - stredný
OBJEKT-I.-NP, ŠRS 2-postel.izba č.1/b pur pena,5rokov, - stredný
Jahodná pri Košiciach 3-postel.izba č.7,vpravo pružinový, 5rokov, - nízky
Košice 3-postel.izba č.7, vľavo pružinový, 5rokov, - stredný

2-postel.izba č.6 pur pena,5rokov, - stredný
penzión SALAMANDER ** apartmán č.213 molitan, 8rokov, - stredný
Palcmanská Maša 293 apartmán č.212 molitan, 8rokov, - stredný
Mlynky apartmán č.211 čalúnená váľanda,12r.,- stredný

2-postel.izba č.209 čalúnená váľanda,12r.,- stredný
2-postel. Izba č.208 čalúnená váľanda,12r.,- stredný

hotel PLEJSY *** 2-postel.izba č.01 molitan, 7rokov, - nízky
Cintorínska 1173/3 2-postel izba.č.307 molitan, 7rokov, - stredný
Krompachy apartmán 4-postel.č.A-5 anatomický,3roky, + stredný

apartmán 2-postel.č.A-6 anatomický,3roky, + nízky
apartmán 4-postel.č.404 molitan, 7rokov, - stredný

hotel BELLEVUE **** 2-postel. izbač.424 váľanda, N, + neprítomné
Horný Smokovec 21 2-postel. izba č.130 váľanda, N, + nízky
Vysoké Tatry 2-postel.izba č.129 váľanda, N, + neprítomné

2-postel.izba č.901 váľanda, N, + neprítomné
2-postel.izba č.902 váľanda, N, + neprítomné

penzión ** 2-postel.izba č.6 molitan, N, - nízky
POD MARIÁNSKOU 1-postel.izba č.4        molitan, N, - nízky
HOROU 3-postel.izba č.12 molitan, N, - stredný
Levočská dolina 2-postel izba. č.9 molitan, N, - nízky
Levoča 3-postel.izba č.11 molitan, N, - nízky
hotel STELA **** 2-postel.izba č.205 penový, N, - nízky
nám.MAJSTRA PAVLA 2-postel.izba č.204 penový, N, - nízky
č. 55 2-postel.izba č.203 penový, N, - neprítomné

Poprad

Žilina

Košice
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Nová Ves



Levoča 2-postel.izba č.202 penový, N, - nízky
2-postel.izba č.201 penový, N, - nízky

penzión *** 2-postel.izba č.2 váľanda,pružinový,5r., - neprítomné
SKI CENTRE 2-postel.izba č.4 váľanda,pružinový,5r., - neprítomné
Levočská dolina 322 2-postel.izba č.3 váľanda,pružinový,5r., - nízky
Levoča 2-postel.izba č.5 gauč, penový,5r., - neprítomné

2-postel.izba č.6 váľanda,pružinový,5r., - nízky

Poznámky: + použitý chránič matracov
-  bez použitia chrániča matracov
   N - údaj neuvedený


