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Trenčín, 12. december 2016 
Prvá Kvapka krvi na Trenčianskej župe s prívlastkom vianočná prilákala až 11 
prvodarcov 
 
V pondelok 12. decembra 2016 sa na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 
uskutočnil v poradí piaty odber krvi. Cestu na úrad si našlo takmer 40 ľudí ochotných darovať 
najvzácnejšiu tekutinu. 
 
Už tradičný odber krvi zorganizoval TSK spoločne s Národnou transfúznou službou (NTS) 
Trenčín. Vianočná kvapka krvi súbežne prebiehala na Úrade TSK a v NsP Myjava. Tí, ktorí 
majú záujem darovať krv, a dnes to nestihli alebo nemohli prísť, majú možnosť pomôcť v utorok 
13. decembra 2016 v NsP v Považskej Bystrici alebo v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. 
 
Takmer 2-násobný počet darcov v porovnaní s jarnou kvapkou krvi 
 
Z celkového počtu darcov, ktorí dnes prišli darovať krv priamo na Úrad TSK, bolo vhodných 28 
darcov. Potešujúci je aj počet prvodarcov, ktorých bolo 11, čo je o 8 viac ako pri Jarnej kvapke 
krvi z tohto roku. Darcovia spoločne len na Úrade TSK darovali cez 12 litrov červenej tekutiny. 
Darovať krv a pomôcť prišiel aj trenčiansky župan Jaroslav Baška a podpredseda TSK 
Richard Takáč. „Som veľmi rád, že môžem darovať krv. Verím, že aj moja krv pomôže ľudom 
a pacientom, ktorí to naozaj potrebujú. Chcem poďakovať Národnej transfúznej službe, že 
pravidelne dvakrát do roka príde k nám na Úrad a vykoná tu odber najvzácnejšej tekutiny. 
Samozrejme, ďakujem aj všetkým, ktorí sa zapojili a krv darovali. Zároveň by som rád 
povzbudil aj ostatných, aby v budúcnosti prišli darovať krv, možno aj sem k nám, na Úrad TSK, 
pri jarnej kvapke krvi,“ uviedol predseda TSK. 
 
Okrem zamestnancov Úradu TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa Vianočnej 
kvapky krvi zúčastnili aj študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) obchodu a služieb 
Jilemníckeho Trenčín, zamestnanci Exekútorského úradu v Trenčíne, Daňového úradu 
v Trenčíne, RKS Trenčín, CSS Nová Bošáca či CSS Lednické Rovne. Študenti sami našli na 
webovom sídle TSK informáciu o Vianočnej kvapke krvi a chceli prísť dobrovoľne. U niektorých 
motivácia darovať krv vychádzala z rodiny, pretože niektorí študenti majú starých rodičov, ktorí 
vlastnia Zlatú Janského plaketu,“ povedala učiteľka z SOŠ obchodu a služieb Jilemníckeho 
Trenčín Ivica Košutová. 
 
TSK ďakuje všetkým darcom, ktorí prišli pomôcť. Spolu v rámci 4 doteraz organizovaných 
Kvapiek krvi darcovia pomohli 97 litrami najvzácnejšej tekutiny. Zatiaľ aj bez čísiel odberov 
z nemocníc, sa TSK podarilo prekonať hranicu 100 litrov darovanej krvi, momentálne je to 
úctyhodných 109 litrov najvzácnejšej tekutiny. Štatistiky z odberov z jednotlivých nemocníc 
počas Vianočnej Kvapky krvi aktualizujeme v priebehu týždňa. 
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