
Kontakt pre médiá:

Silvia Kostelná
Slovenský Červený kríž
silvia.kostelna@redcross.sk
0902 934 008 

Valentínska kvapka krvi 2018

Tlačová správa 
V Bratislave, dňa 12. februára 2018

V pondelok 12. februára 2018 Slovenský Červený kríž  (SČK) štartuje 23. ročník celoslovenskej kampane 
Valentínska kvapka krvi®, počas ktorej vyzýva hlavne mladých ľudí, aby darovali krv a boli tak  na Valentína 

o kvapku lepší. 

Valentínska kvapka krvi® sa začína 
12. februára o 9.00 hodine na odbe-
rovom mieste Národnej transfúznej 
služby SR na Ružinovskej ulici v Bra-
tislave. K otváraciemu odberu krvi na 
pracovisku NTS v Bratislave sa pridajú 
ešte aj študenti Strednej zdravotníc-
kej školy na Kukučínovej ulici v Koši-
ciach, ktorí prídu darovať krv na ko-
šické pracovisko NTS. Mobilné odbery 
krvi budú v tento deň ešte v Novom 
Meste nad Váhom na Gymnáziu M.R. 
Štefánika, v Handlovej na ZŠ Mierové 
nám., v Poprade na Gymnáziu Do-
minika Tatarku a v televízii Markíza 
v Záhorskej Bystrici. Verejnosť sa do 
kampane môže zapojiť na celom Slo-
vensku darovaním krvi na odberových 
miestach Národnej transfúznej služby 
SR, na hematologicko-transfúznych 
oddeleniach nemocníc a na mobil-
ných odberoch. Aktuálne informácie, 
miesta a dátumy odberov krvi bude 
počas kampane zverejňovať Sloven-
ský Červený kríž na webovej stránke 
darujkrv.redcross.sk a na Facebooko-
vej stránke Slovenský Červený kríž – 
Spolu pomôžeme. 

Cieľom náborovej kampane Valen-
tínska kvapka krvi® je podporenie 
bezpríspevkového darcovstva krvi a 
získanie nových darcov prevažne z ra-
dov mladých ľudí. Do druhej najväčšej 
náborovej kampane SČK, ktorá je už 
tradične spojená s Dňom zaľúbených, 
sa za uplynulých päť rokov zapojilo  

130 645 dobrovoľných darcov, z toho 
bolo 23 420 prvodarcov.  „Tento rok 
máme 23. ročník kampane. Vždy je pod-
statou prilákať a povzbudiť ľudí, aby sa 
na chvíľku zastavili a venovali trocha 
svojho času pre dobrú vec. Darovanie 
krvi je jednoduché a pritom nenahradi-
teľné“, hovorí Zuzana Rosiarová, gene-
rálna sekretárka SČK.

Na otvorenie Valentínskej kvapky 
krvi v bratislavskom Ružinove príde 
darcov podporiť ambasádorka dar-
covstva krvi Aneta Parišková, prezi-
dent SČK Viliam Dobiáš, generálna 
sekretárka SČK Zuzana Rosiarová a 
darcovia krvi, ktorí za bezpríspevkové 
darovanie krvi  už získali plaketu prof. 
MUDr. J. Jánskeho. 

Dobrovoľní darcovia krvi a sympa-
tizanti kampane Valentínska kvapka 
krvi® ju môžu podporiť zdieľaním in-
formácií a zmenou svojej profilovej 
fotografie na Facebooku. 

Valentínska kvapka krvi potrvá päť 
týždňov,od 12. februára do 16. marca 
2018. Kampaň  organizuje Slovenský 
Červený kríž v spolupráci s Národ-
nou transfúznou službou SR a hema-
tologicko-transfúznymi oddeleniami 
nemocníc. Ďalšími partnermi tohto-
ročnej kampane sú minerálna voda 
Lucka a PR agentúra NEUROPEA. 
Kampaň Valentínska kvapka krvi je 
ochrannou známkou Slovenského 
Červeného kríža.
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