
 Halloweenská kvapka krvi - Príďte darovať krv a zachráňte život! 
 

3.11.2021 | 8:00 - 12:00 | posledný odber o 10:45 
Dom kultúry Zrkadlový háj 
___________________________________________________________________________ 
 
POKYNY PRE DARCOV 
___________________________________________________________________________ 

Pokiaľ ste sa rozhodli darovať krv, musíte spĺňať všeobecné základné kritériá: 

 Musíte mať vek od 18 do 60 rokov. Pokiaľ ste pravidelným darcom, môžete darovať krv až do svojich 65 
rokov. Frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu. 

 Musíte mať telesnú hmotnosť minimálne 50 kg. 
 Nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS) 
 Nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C. 
 Nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia. 

Krv nedarujte v prípade (resp. trvalo nemôžete darovať krv): 

 Užívania drog vnútrožilovo či vnútrosvalovo teraz alebo v minulosti. 
 Poskytovaní alebo prijímaní platených sexuálnych služieb. 
 Pohlavného styku medzi mužmi. 
 Promiskuitného spôsobu života s častým striedaním sexuálnych partnerov. 
 Užívania anabolických steroidov, ktoré nie sú predpísané lekárom. 
 Liečby poruchy zrážania krvi krvnými prípravkami. 

Darovanie krvi nie je spôsobom otestovania sa na nosičstvo krvou prenosných chorôb! Pamätajte na to 
ešte predtým, než sa rozhodnete stať sa darcom krvi. 

Pre darcov krvi v súvislosti s chorobou COVID-19 platia nasledovné kritériá : 

1.  Darca, ktorý navštívil mimoeurópsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal 

pľúc, môže znovu darovať krv 28 dní po opustení krajiny (s ohľadom na možnosť prenosu iných 

infekcií ako COVID-19, napr. WNV....). 

2.  Darca, ktorý navštívil Európsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc,  môže 

znovu darovať krv 14 dní po opustení krajiny. 

3. Darca,  ktorý  bol  v  styku  s človekom chorým na COVID-19 alebo s človekom v karanténe alebo 

bol v úzkom kontakte (menej ako 2m, bez rúška) s človekom, ktorý pricestoval v priebehu 

posledných 14 dní zo zahraničia,  a nemal infekciu dýchacích ciest, môže znovu darovať krv 14 dní 

od posledného kontaktu s týmto človekom. 

4.  Darca, ktorý prekonal infekciu COVID-19 a mal robený kontrolný PCR alebo antigénový 

test,  môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom  vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby) a 

negatívnom výsledku kontrolného PCR alebo antigénového testu na COVID-19. 

5. Darca, ktorý prekonal infekciu COVID-19  a nemal robený kontrolný PCR alebo antigénový test, 

môže znovu darovať krv  28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a liečby). 

V prípade, že darca prekonal bezpríznakové ochorenie COVID-19, môže znovu darovať krv  28 dní 

po pozitívnom výsledku PCR alebo antigénového testu na COVID-19. 

6. Darca, ktorý prekonal akúkoľvek  infekciu  dýchacích  ciest  a testom bolo  vylúčené ochorenie 

COVID-19, môže znovu  darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez 

liečby). 

 



7. Darca, ktorý  prekonal akúkoľvek  infekciu  dýchacích  ciest a nebol testovaný na COVID-

19 a zároveň nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu ani anamnézu kontaktu s ochorením COVID-

19 alebo osobou v karanténe,  môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez 

príznakov a bez liečby). 

8. Darca, ktorý  prekonal akúkoľvek  infekciu  dýchacích  ciest podozrivú z COVID-19  (má pozitívnu 

cestovateľskú anamnézu alebo  anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou 

v karanténe) a nebol testovaný na COVID-19,  môže znovu darovať krv 28  dní po kompletnom 

vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby). 

9. Darca, ktorý pracuje v zahraničí alebo býva v zahraničí a denne prechádza cez slovenské 

hranice (tzv. pendler) je vyradený z darovania krvi a jej zložiek. 

Výnimku z vyradenia má darca: 

- 14 dní po 2. dávke očkovania mRNA vakcínou 

- 28 dní po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou 

- 14 dní po 1. dávke očkovania mRNA alebo vektorovou vakcínou, ak bola 1. dávka podaná v 

intervale do 180 dní od prekonania COVID-19 

- s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v období nie pred viac ako 180 dňami 

Je vhodné, aby darca uvedené skutočnosti dokladoval.  

Darca, ktorý podstúpil očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môže znovu darovať krv: 

1. najskôr 14 dní po aplikácii každej očkovacej dávky mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) 

alebo proteínových vakcín (Novavax, Sanofi) 

2. najskôr 28 dní po aplikácii každej očkovacej dávky vektorových vakcín (Astra Zeneca, 

Johnson&Johnson, Sputnik V) 

Pozn. Odporučenie môže byť zmenené, ak budú k dispozícii nové informácie na základe ďalších skúseností 

s očkovaním proti ochoreniu COVID-19, event. po dodaní iných ďalších vakcín na Slovensko. 

Po darovaní krvi je možné absolvovať očkovanie za 24 hodín, ak nie sú žiadne ťažkosti súvisiace s odberom 

krvi. 

 


