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Zo života fakúlt

Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce

Trnavská univerzita v Trnave pôsobí 
v rozvojových krajinách už od roku 
1998. Pracovníci univerzity sa v za-
čiatkoch zameriavali najmä na oblasť 
poskytovania primárnej zdravotnej 
starostlivosti, boj s detskou podvýži-
vou a sociálnu prácu v dvoch afric-
kých krajinách (južný Sudán, Keňa) 
a v ázijskej Kambodži. 

V ďalších akademických rokoch tr-
navskí pedagógovia a výskumníci 
pokračovali v rozvojových aktivitách 
a tak je to dodnes. Spektrum aktivít 
sa značne rozšírilo, najnovšie aj na 
oblasť vzdelávania. „Vzdelávanie vy-
tvára podnet pre získanie zamestna-
nia a stabilného príjmu, pre kvalifiko-
vaný výkon daného povolania, ale aj 
preto, že vzdelávaním meníme svet 
na lepšie miesto,“ vysvetľuje doktorka 
Zuzana Kráľová, terénna rozvojová 
pracovníčka a vedúca fakultného pra-
coviska v Keni. 
Knižnice v každom väčšom aj men-

šom meste s odde-
lením odbornej lite-
ratúry, dostupné za 
minimálny členský 
poplatok, prístup na 
internet s možnosťou 
vyhľadávania odbor-
ných publikácií vo ve-
deckých databázach 
alebo elektronické 
verzie kníh a učebníc 
– toto všetko je v rozvojovej krajine, 
akou je aj Keňa, ďaleko za európ-
skym štandardom, na ktorý sme bež-
ne zvyknutí. Toto bol podnet, prečo sa 
akademickí pracovníci rozhodli zalo-
žiť odborné knižnice na pobreží Kene, 
kde aktuálne pôsobia. „V súčasnosti 
realizujeme projekt zameraný na zni-
žovanie chorobnosti a úmrtnosti na 
infekčné ochorenia prostredníctvom 
dohľadu nad ich vznikom a šírením sa 
v populácii. Naším partnerom sú štyri 
krajské nemocnice v mestách Kwale, 
Msambweni, Lungalunga a Kinango. 
Pre uvedené reálie veľmi biednych 
možností na získanie vedomostí 
mimo vzdelávací systém sme založili 
v každej krajskej nemocnici odbornú 
knižnicu,“ uviedla doktorka Denisa 
Jakubcová, manažérka kenského 
projektu Trnavskej univerzity. 
Každá knižnica bola vybavená viac 
ako stovkou odborných kníh, učebníc 
a atlasov z oblasti anatómie, fyzioló-
gie, vyšetrovacích metód, ošetrova-
teľstva, hygieny, verejného zdravot-
níctva a práce s komunitou. Okrem 
nábytku a kníh bola každá knižnica 
rozšírená o počítač, dataprojektor, 
nástenky a tabule na ďalšie vzdelá-
vanie. Do počítačov boli zavedené aj 
elektronické knižnice a on-line vzdelá-
vacie moduly. „Knižnice sú prístupné 
pre lekárov, zdravotné sestry a vše-

tok zdravotnícky personál nemocníc 
a menších zdravotníckych stredísk 
z celého kraja, ale tiež pre študen-
tov pripravujúcich sa na zdravotníc-
ke a sociálne povolanie, ktorí nema-
jú finančné možnosti si takéto knihy 
zakúpiť, a taktiež pre ľudí z komuni-
ty, ktorí majú záujem sa vzdelávať,“ 
dodáva doktorka Kráľová. Aká bola 
reakcia Keňanov na knižnice? „Ra-
dosť z knižníc bola obrovská, emotív-
na, ale hlavne úprimná. Už aj pero je 
pre Afričana veľkým darom, pretože 
je zdrojom vzdelávania. Vo vzdelaní 
vidia obyvatelia nielen Kene, ale všet-
kých afrických krajín možnosť, ako 
mať lepší život pre seba, svoju rodinu. 
A tiež ide o zdroj vedomostí na pomoc 
svojej komunite,“ komentuje túto po-
moc doktorka Denisa Jakubcová. 
Pri opätovných cestách do Kene, pra-
covníci Trnavskej univerzity vidia, ako 
sa zapĺňajú výpožičné a prezenčné lis-
tiny knižníc, ako sa na niektoré knižné 
tituly vytvoril poradovník a tiež ako sa 
v samotných priestoroch knižníc orga-
nizujú vzdelávacie prednášky a akcie. 
Knižnice boli vytvorené v rámci pro-
jektu za finančnej pomoci zo zdrojov 
oficiálnej rozvojovej spolupráce Slo-
venska pod logom Slovak-Aid. 
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Štyri odborné knižnice pre Keňu 


