
Prestaň a Vyhraj 2012 

 

 Súťaž „Prestaň a Vyhraj“ – „Quit and Win“, organizuje od roku 1994 Národný úrad 

verejného zdravotníctva vo Fínsku v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Na 

Slovensku vyhlasuje túto súťaž pre fajčiarov každé 2 roky Úrad verejného zdravotníctva SR.  

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je zanechať užívanie tabakových výrobkov počas 

trvania súťaže, t.j. v dobe od 1.mája do 31.mája 2012. Do súťaže sa môže prihlásiť každý 

fajčiar, ktorý dovŕšil 18 rokov.  

Cieľom súťaže „Prestaň a Vyhraj“ je motivovať fajčiarov k zmene životného štýlu a 

podpore nefajčenia u tých, ktorí sa neúspešne pokúšajú prestať užívať tabakové výrobky. 

Pomocou tejto súťaže si na Slovensku v roku 2010 úplne odvyklo takmer 30% súťažiacich. 

 Motiváciou k prihlasovaniu do súťaže, okrem zdravotného prospechu, je aj možnosť 

získať zaujímavé a hodnotné národné ceny (wellness pobyty, darčekový kôš). Výhercovia 

národnej ceny budú vyžrebovaní spomedzi prihlásených účastníkov zo Slovenska. Po 

vylosovaní budú výhercovia pozvaní na vyšetrenie, ktoré vylúči ich prípadnú recidívu počas 

mesiaca máj a potvrdí nefajčenie. Miera úspešnosti súťaže sa bude hodnotiť prostredníctvom 

dotazníka o jeden rok.  

  

Prihlášku do súťaže „Prestaň a Vyhraj“ môžu záujemcovia zaslať najneskôr do 30. 

apríla 2012 na adresu :  

    Súťaž „Prestaň a vyhraj“ 

Odbor podpory zdravia   

Úrad verejného zdravotníctva SR 

    Trnavská cesta 52 

    826 45 Bratislava   
  

alebo mailom na adresu : lubica.majtanova@uvzsr.sk, 

pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo prijatia e-mailu. 

 

 Prihlášky môžete osobne doručiť aj na RÚVZ Spišská Nová Ves, oddelenie Podpory 

zdravia (1.poschodie), najneskôr do 27.apríla 2012. 

 

Ďalšie informácie o súťaži „Prestaň a Vyhraj“ 2012 je možné získať z webových 

stránok  www.ruvzsn.sk  a  www.uvzsr.sk, kde sú zverejnené aj prihlášky do súťaže. 

V prípade akýchkoľvek otázok k súťaži je možné kontaktovať pracovníkov oddelenia 

Podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi, ul. A. 

Mickiewicza 6, t.č. 053/417 02 43 a 41, kde budú k dispozícii taktiež prihlášky do súťaže.  

 

MUDr. Peter Mišenda, ved. oddelenia Podpory zdravia a AHS Vlčáková Mária, 

poskytnú v rámci Poradne na odvykanie od fajčenia v prípade záujmu fajčiarov aj cenné rady 

a informácie k zanechaniu fajčenia pred ako aj počas priebehu súťaže.  

 

Fajčiari neváhajte sa zapojiť do tejto súťaže. Aj keď ceny nemôže samozrejme vyhrať 

každý, najväčšou výhrou bude pre vás prestať fajčiť a trvalo sa stať nefajčiarom! 

Prajeme vám pevnú vôľu, veľkú výdrž a silnú motiváciu pri tomto veľmi dôležitom 

životnom rozhodnutí – zanechať fajčiarsky návyk a žiť zdravšie a slobodnejšie.      

 

MUDr. Mišenda Peter 

oddelenie Podpory zdravia 

RÚVZ Spišská Nová Ves 
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