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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

 

        

Trenčín, 8. október 2018 
Rád by si prispel k záchrane ľudského života? Pridaj sa k nám a daruj krv počas Jesennej 
kvapky krvi Trenčianskej župy! 
 
Pomáhať si navzájom je ľudské. Aj týmto heslom sa riadi Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), 
ktorý koncom novembra 2018 dá všetkým pravidelným darcom krvi i prípadným smelým 
prvodarcom šancu po ôsmykrát v tomto roku darovať krv. 
 
Od roku 2014 Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) spoločne s Národnou transfúznou službou 
(NTS) v Trenčíne, považskobystrickou, bojnickou a myjavskou nemocnicou každoročne 
organizuje odber krvi, určený širokej verejnosti i zamestnancom úradu a okolitých inštitúcií. Za 4 
roky prišlo darovať vzácnu tekutinu viac ako 400 darcov, ktorí spoločne prispeli takmer 160 
litrami krvi. Trenčianska župa aj naďalej pokračuje v tomto humánnom činne a snaží sa 
pomáhať. Preto sa v utorok 20. novembra 2018 v čase od 8.00 h do 10.00 h uskutoční na pôde 
Úradu TSK v poradí ôsmy spoločný odber krvi Trenčianskej župy pod názvom Jesenná kvapka 
krvi. „Počas všetkých odberov, ktoré sme na župe zorganizovali, prišli pomôcť ľudia rôznych 
vekových kategórií. Teší ma, že pravidelne počas kvapky krvi stretávam študentov našich 
stredných škôl, zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, 
dobrovoľných hasičov či zamestnancov župného úradu. Rád by som touto cestou všetkých 
pozval na už v poradí ôsme spoločné darovanie krvi,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. 
 
Odber krvi na pôde župného úradu už tradične zabezpečia milí a ústretoví zamestnanci 
Národnej transfúznej služby v Trenčíne. Darcovia, ktorí majú do Trenčína ďalekú cestu, môžu 
využiť možnosť darovať krv v jednej z troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zamestnanci hematologických oddelení 
v považskobystrickej, bojnickej i myjavskej nemocnice vás budú očakávať taktiež 
v utorok 20. novembra 2018 v čase od 7.00 h.  
 
Darovanie krvi je skutočným „darom života“. Preto ak aj vy máte záujem pomôcť niekomu, kto to 
v budúcnosti bude potrebovať, môžete svoju účasť nahlásiť na e-mailovej adrese 
matej.planek@tsk.sk alebo na tel. č. 0901 918 137. Srdečne ďakujeme. 
 
 
 
  
 


