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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

 

        

Trenčín, 21. november 2018 
Počas Jesennej kvapky krvi prišlo pomôcť zachrániť ľudský život rekordných 150 darcov 
 
V poradí ôsmy odber krvi Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) môžeme pokojne označiť 
prívlastkom rekordný či historický. Vďaka veľkému záujmu verejnosti sa nečakane podarilo prekonať 
hranicu 200 litrov darovanej vzácnej tekutiny za všetky doteraz zorganizované Kvapky krvi 
Trenčianskej župy. 
 
Priestory župného úradu v Trenčíne sa v utorok 20. novembra 2018 už od skorých ranných hodín 
zapĺňali ľuďmi, ktorých jediným cieľom bolo v tej chvíli prispieť k záchrane ľudských životov. 
Príležitosť pomáhať ponúkla širokej verejnosti Jesenná kvapka krvi, ktorú Trenčianska župa 
zorganizovala opäť v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) v Trenčíne 
a Hematologicko-transfúznymi oddeleniami v  považskobystrickej, bojnickej a myjavskej 
nemocnici. 

 
Jesenná kvapka krvi Trenčianskej župy celkovo prilákala po prvýkrát v histórii takmer 150 
záujemcov. Odobrať krv sa podarilo presne 122 darcom, medzi ktorými sa nachádzalo až 
52 prvodarcov. Takúto veľkú účasť darcov i prvodarcov župné odbery krvi nepamätajú. 
„Úspešne darovať krv sa mi podarilo už štvrtýkrát. Je to skvelý pocit, keď je človek zdravý a môže sa 
stať darcom,“ uviedla Lenka, ktorá prišla na Úrad TSK takisto darovať krv.  
 
Od roku 2014 sa počas siedmich spoločných odberov krvi Trenčianskej župy podarilo odobrať viac 
ako 160 litrov krvi. Vďaka ôsmemu výjazdovému odberu darcovia prekonali hranicu 200 litrov 
darovanej červenej tekutiny, keďže celkovo sa počas Jesennej kvapky krvi odobralo 55 litrov krvi. 
Veľkú zásluhu na tom majú študenti stredných škôl z Trenčína, ktorí sa zmobilizovali a prišli darovať 
krv vo veľkom počte. „Odbery krvi organizujem už niekoľko rokov, väčšinou v jarnom a jesennom 
termíne. Tento rok sa na jeseň termíny takmer zlúčili, preto sme sa rozhodli prísť darovať krv na 
pôdu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Snažím sa vyberať a oslovovať študentov, ktorí sú skôr 
prvodarcovia. Vysvetlím im, o čo ide, že darcovstvo je humánny čin a že darovaním krvi môžu 
zachrániť ľudské životy. Záujem žiakov je vždy veľký, približne 20 – 30 študentov sa prihlási s tým, 
že chcú krv darovať,“ priblížila Anna Litvínová, pedagogička Strednej zdravotníckej školy Celestíny 
Šimurkovej v Trenčíne a predsedníčka miestneho spolku Červeného kríža. 
 
Ruku k dielu priložil aj trenčiansky župan a iniciátor myšlienky spoločného odberu krvi na Úrade 
TSK Jaroslav Baška. „Darovať krv chodím pravidelne vždy, keď mi to zdravotný stav dovolí. Teší 
ma, že odberov krvi organizovaných Trenčianskou župou sa každoročne zúčastňuje stále viac a viac 
ľudí. Musím pochváliť študentov našich stredných škôl, ktorí sa zapojili do tejto dobročinnej akcie. 
Veľa z nich je prvodarcov, a preto som rád, že mladým ľuďom záleží na tom, že môžu zachrániť 

http://www.ntssr.sk/kde-darovat-krv/trencin
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život iným,“ povedal trenčiansky župan, ktorý nenahraditeľnú tekutinu pravidelne daruje od 
roku 2014. 
 
Okrem župných zamestnancov sa spoločného odberu krvi zúčastňujú aj zamestnanci organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Výnimkou nebola ani Jesenná kvapka krvi. „Bol to práve 
nápad Trenčianskej župy, ktorý rozbehol tradíciu darovania krvi aj v našej organizácii. Sme síce 
malé múzeum, no vždy nájdeme medzi sebou odvážnych zamestnancov, ktorí sa neboja ihiel a chcú 
pomáhať. Dôvod, prečo tak činíme, je jednoduchý, aj naša krv môže prispieť k záchrane ľudského 
života,“ uviedla riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici Petronela Rágulová, ktorá bola 
spoločne so svojimi zamestnancami darovať krv v Nemocnici s poliklinikou (NsP) v Považskej 
Bystrici. 
 
K zamestnancom Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici sa pridali okrem iných aj 
zamestnanci Centra sociálnych služieb Nová Bošáca či študenti a pedagógovia Strednej 
zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Strednej priemyselnej školy stavebnej 
E. Belluša v Trenčíne, Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom a Piaristického 
gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne. Tradične prišli darovať krv zamestnanci Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, široká verejnosť a aj dobrovoľní hasiči z DHZ Kálnica. Medzi 
nováčikmi sa objavili napríklad zamestnanci spoločnosti Balanced HR, s. r. o.  
 
Trenčiansky samosprávny kraj všetkým darcom ďakuje a už teraz pozýva na ďalší spoločný odber 
krvi v prvom po roku 2019.  
 
 
 


