
 
 
 

„PRESTAŇ A VYHRAJ 2010“ – SÚŤAŽ PRE FAJČIAROV 
 

Hlavným koordinátorom súťaže „Prestaň a vyhraj 2010“ na národnej úrovni je Úrad 
verejného zdravotníctva SR v spolupráci s jednotlivými regionálnymi úradmi verejného 
zdravotníctva, partnermi sú Ministerstvo zdravotníctva SR, kancelária WHO na Slovensku a 
Slovenská zdravotnícka univerzita. Spoločnosti Pfizer a Union podporili projekt finančnými a 
vecnými cenami. 
Záštitu nad súťažou v tomto roku prevzal minister zdravotníctva SR Richard Raši. 

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „Prestaň a vyhraj” 
Zanechať užívanie tabakových výrobkov v čase od 1. mája do 31. mája 2010 
Vek najmenej 18 rokov 
Odovzdať prihlášku do súťaže v termíne do 30. apríla 2010, rozhodujúci je dátum poštovej 
        pečiatky alebo prijatia mailu 
Prihláška musí byť čitateľne vyplnená paličkovým písmom. Prihlášku si môžete stiahnuť zo 
       stránky www.uvzsr.sk 

 

Účastník súťaže, ktorý prestal počas trvania súťaže užívať tabakové výrobky získava 
možnosť byť vyžrebovaný ako výherca jednej z možných cien (regionálna, národná). 

Výhercovia národnej ceny budú vyžrebovaní koncom mája spomedzi prihlásených zo 
Slovenska. Následne na to budú podrobení biochemickému vyšetreniu na preukázanie nefajčenia. 

Národné ceny: 
1.        400 eur – daruje Úrad verejného zdravotníctva SR 
2.        Víkendový relax pobyt pre dve osoby v hoteli Grand Hotel Permon vo Vysokých 
           Tatrách v hodnote 500 eur – Zdravotná poisťovňa UNION 
3.        Rekondičný pobyt vo vybranom zariadení podľa miesta bydliska pre dve osoby v 
           hodnote 400 eur – Ministerstvo zdravotníctva SR 
 

Špeciálna cena pre najmladšiu matku: 
 

1. Značkové oblečenie v hodnote 200 eur – kancelária WHO na Slovensku 
 
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do 30. apríla 2010 na adresu: 

 

Súťaž „Prestaň a vyhraj” 
Úrad verejného zdravotníctva SR 

Trnavská cesta 52 
826 45 Bratislava 

 

a l e b o    
osobne doručte na 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 
na oddelenie Podpory zdravia (1.poschodie) tel. č. 053/417 02 41,43,47 

 

Ďalšie informácie o súťaži získate na príslušných regionálnych úradoch 
verejného zdravotníctva alebo na Úrade verejného zdravotníctva SR na adresách 
sandra.tarinova@uvzsr.sk alebo lubica.majtanova@uvzsr.sk alebo na telefónnom čísle 02/ 
492 84 325 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. 
 


