
 

 
 

AFRICKÉ FÓRUM  (6.máj 2019, 10.00 hod. - 12.00 hod.) 

 

Dňa 6.mája 2019 (pondelok) sa konalo Africké fórum v  Aule Pazmáneum v priestoroch TU 

FZaSP. Africké fórum  je diskusné fórum, otvorené pre akademickú obec i verejnosť, s cieľom 

výmeny informácií o aktuálnych rozvojových a vzdelávacích aktivitách na špecifickom pracovisku 

v Keni.  

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave je už 20 rokov aktívna 

v rozvojom svete svojimi sociálno-zdravotníckymi a vzdelávacími projektami. V roku 1998 začínala 

v Keni v hlavnom meste v Nairobi v slumových oblastiach.  Keňa je programovou krajinou Oficiálnej 

rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky (ODA SR) od roku 2003, ale rozvojové projekty sa 

spustili už v roku 1996.  

V roku 2001 sa aktivity rozšírili do krajiny Južný Sudán, kde sa v Mapuordite prerobením 

a zmodernizovaním poľnej nemocnice na štandardne vybavenú nemocnicu, začala poskytovať 

zdravotná starostlivosť pre približne 200tisíc obyvateľov spádovej oblasti.  

Od roku 2003 fakulta spustila projekty aj v Ázii, konkrétne v krajine Kambodža v meste 

Phnom Pénh so zameraním na sociálnu starostlivosť o HIV pozitívne deti.  

V roku 2010 presmerovala fakulta svoje rozvojové aktivity na kenské pobrežie do regiónu 

Kwale, kde rozbehla spoluprácu s viacerými lokálnymi partnermi v oblasti vzdelávania, zdravia, 

budovania kapacít a ľudských práv a na pracovisku zrealizovala až po súčasnosť cez 20 projektov 

a grantov. V období rokov 2015-2017 sme rozšírili na pracovisku spektrum spolupráce s kenským 

regionálnym ministerstvom zdravotníctva na infekčné ochorenia, na epidemiologický dohľad nad ich 

výskytom. Vytrénovali sme v regióne Kwale, konkrétne kraj Matuga, zdravotníckych pracovníkov 

pracujúcich vo svojich komunitách na šírenie zdravotnej osvety, na rozpoznanie príznakov 

infekčných ochorení v odľahlých vidieckych oblastiach, ale aj miestnych lekárov a sestry. Zaviedli 

sme jednotný systém hlásenia výskytu infekčných ochorení prostredníctvom tabletov do všetkých 

zdravotníckych stredísk kraja Matuga. O projekt prejavili záujem aj tri ostatné kraje regiónu Kwale, 

a to Msambweni, Lungalunga a Kinango, čo je náplňou projektových aktivít dvojročného projektu, 

o ktorom bol druhý príspevok na fóre.  

Na Africkom fóre prezentovali svoje príspevky dvaja milí hostia, dekan FZaSP TU, prof. 

Jaroslav Slaný, a manažérka momentálne realizovaného dvojročného kenského projektu Dr.Denisa 

Jakubcová zo Zahraničného pracoviska v Keni. 
 

Prezentujúci hostia a názvy príspevkov: 

Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

„Moje Afrika“ 
 

Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. (ZP Keňa) 

„Zahraničné pracovisko fakulty na pobreží Kene“ 
 

V rámci prvého príspevku pán dekan, prof.Slaný, porozprával o Afrike jeho očami, o ceste od 

prvého kontaktu s Afrikou až po jeho dva pracovné pobyty v Keni na fakultnom pracovisku v regióne 

Kwale. 

Dr.Jakubcová sa v úvode svojej prezentácie venovala problémom zdravia kenskej populácie, 

možnostiam ako predchádzať infekčným ochoreniam a porozprávala o celom procese od začiatku 

zamerania na infekčné ochorenia v roku 2015 až po aktuálne prebiehajúci dvojročný projekt na 

kenskom pobreží v regióne Kwale, ktorý je zameraný na prevenciu infekčných ochorení a podvýživy 

v komunitách. Projekt je finančne podporovaný pod logom SlovakAid. Dr.Jakubcová predstavila 



 

 
 

základnú charakteristiku projektu, postupnosť už zrealizovaných projektových aktivít a prvé 

výsledky z projektu. Príspevok bol doplnený pestrými kenskými fotografiami priamo z terénu 

realizácie projektu. 

Oba príspevky boli veľmi pútavé a zaujímavé. Ďakujeme obom našim dnešným 

prezentujúcim. Prajeme im veľa úspechov v ich ťažkej práci a tešíme sa opäť na ďalšie Africké 

fórum, na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame. Informácie o pripravovanom fóre budú zverejnené 

v dostatočnom predstihu. 

 

 

     
 

      
 

     
 

 

 



 

 
 

Fotodokumentácia: 

 
     Plagát – Pozvánka na Africké fórum 

 

 



 

 
 

 
      Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. (dekan FZaSP TU) 

 

 
       Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. (ZP Keňa) 

 

 



 

 
 

 
       Účastníci Afrického fóra dňa 6.mája 2019 
 

 
 

 

                            


