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Počas vycestovania a vopred naplánovanej práce v teréne sa Slováci 
v náročných podmienkach chudoby stretávajú so situáciami, kedy by 
pomoc bola nevyhnutá, avšak nie je v schválenom rozpočte. Jedným 
z takých príkladov je situácia chudobnej základnej školy na pobreží 
Kene, ktorú navštevuje 300 detí. Viac ako polovicu týchto detí trápi 
kožné parazitárne ochorenie na nohách, ktoré je spôsobené blchou 
pieskovou. Ochorenie je veľmi bolestivé a sprevádzané komplikácia-
mi. Okrem chirurgického ošetrenia, kedy sa skalpelom odstránia infi-
kované časti kože, nie je dostupná žiadna iná liečba. „Aby sme predišli 
tomuto ochoreniu, bolo by potrebné dať deťom topánky. Obuté deti 
by sa počas cesty do školy a zo školy, tiež počas hrania sa nenakazili 
parazitom v piesku. Žiaľ, 90% detí nemá topánky. Tie ktoré majú, 
zväčša zdedia po staršom súrodencovi. Mnohí Keňania majú svoje 
prvé topánky, až keď začnú zarábať,“ vysvetľuje riaditeľ základnej 
školy. Rodina, vzdialenejší príbuzní a okolie trnavských akademikov 
sa po ich návrate na Slovensko a opise tejto pre nás ťažko predstavi-
teľnej situácie chodiť pešo bosí do školy, rozhodli spomínanej škole 
pomôcť. A tak Slováci pri nasledujúcom vycestovaní na pobrežie 
Kene mohli pre každé dieťa školy zakúpiť jednoduché topánky. 

„Radosť detí z topánok bola ohromná. Väčšina detí si obula svoje 
vlastné topánky prvýkrát v živote. Slováci pomohli deťom predísť 
ďalšiemu infikovaniu nôh a bolestivému ochoreniu ale aj finančne 
odbremenili rodinu dieťaťa,“ dodávajú Zuzana Kráľová a Denisa 
Jakubcová. Obe sú akademické pracovníčky Trnavskej univerzity, 
pričom pracujú aj na rozvojových projektoch v Keni a iniciovali spo-
mínanú pomoc základnej škole. A cena topánok pre jedno dieťa? 80 
centov! 

80 CENTOV 
OBULO JEDNO 

AFRICKÉ DIEŤA
Trnavská univerzita je známa svojou pomocou málo vyspelým 

a chudobným africkým a ázijským krajinám už viac ako 
dvadsať rokov. Akademickí pracovníci univerzity pravidelne 

vycestovávajú do týchto krajín, aby realizovali projekty 
zamerané na boj s detskou podvýživou, prevenciu vzniku 

rozsiahlych epidémií infekčných ochorení, vzdelávanie 
miestnych lekárov, zdravotných sestier, komunitných 

dobrovoľníkov a mnohé iné oblasti.


