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Jarná kvapka krvi klope na dvere – spoločne sme už darovali viac ako 100 litrov 

krvi. Pridajte sa k nám opäť. 

 

Už v poradí tretí rok po sebe Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) nadväzuje na úspešnú 

tradíciu darcovstva krvi na Úrade TSK. V spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) 

Trenčín, považskobystrickou, myjavskou a bojnickou nemocnicou v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TSK župa organizuje v poradí šiestu kvapku krvi s prívlastkom „jarná“. 

 

Príroda okolo nás sa postupne prebúdza k životu, preto sa prebuďme spoločne s ňou 

a pomôžme darovaním svojej krvi ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. Spoločne sme práve vďaka 

širokej verejnosti od roku 2014 darovali už viac ako 100 litrov najvzácnejšej tekutiny. Pridajte sa 

k nám opäť v utorok 25. apríla 2017, kedy sa  uskutoční „Jarná kvapka krvi“. 

 

Zamestnanci Úradu TSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj široká verejnosť 

môžu prísť darovať krv a zároveň vykonať dobrý skutok na Úrad TSK na 2. poschodie, kde 

bude zriadená mobilná transfúzna jednotka NTS Trenčín v utorok 25. apríla 2017 od 8.00 h do 

10.00 h. V rovnaký deň od 7.00 h budú prijímať darcov aj NsP Myjava, NsP Považská 

Bystrica a NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 

 

Darovanie krvi na Úrade TSK sa stretáva s pozitívnym ohlasom a pravidelne pritiahne množstvo 

prvodarcov. Posledná kvapka krvi prilákala až 11 prvodarcov, ktorí prekonali prvotné obavy 

a odhodlali sa prispieť k záchrane života. Darcovia spoločne na Vianočnej kvapke krvi len na 

Úrade TSK darovali cez 12 litrov červenej tekutiny. Spoločne s vami máme možnosť toto číslo 

opäť prekonať a ukázať, že v Trenčianskom kraji žijú láskyplný ľudia pripravení pomôcť za 

každých okolností. 

 

Navyše tí, ktorí prídu krv darovať priamo na Úrad TSK, majú na tohtoročnej Kvapke krvi 

možnosť zistiť viac aj o svojom zdraví. Zástupcovia Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva (RÚVZ) z Trenčína im zistia hladinu cholesterolu, odmerajú krvný tlak a podobne. 

 

Ak ste ochotní darovať krv a prispieť k záchrane života, poprosíme Vás, nahlasujte sa na 

email: matej.planek@tsk.sk alebo na tel. čísle +421/32/65 55 654 s uvedením miesta, kde 

plánujete darovať krv. Informácie o tom, či ste vhodnými darcami a ako sa pripraviť na samotné 

darovanie krvi nájdete na www.ntssr.sk.  

 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Matej Plánek, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, matej.planek@tsk.sk, mobil: +421/ 901/ 

918 137, tel. č..: 032/6555 654. 
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mailto:matej.planek@tsk.sk

