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Úvod 

Slovenská oficiálna rozvojová spolupráca je nasmerovaná do Kene, jednej z troch 

programových krajín a orientuje sa na sektorové priority kvalitné vzdelávanie, dobré zdravie, dobrá 

správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti, potravinová bezpečnosť 

a poľnohospodárstvo, infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov, podpora tvorby 

trhového prostredia.  

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej TU FZaSP), už od roku 

1998, svojimi rozvojovými aktivitami participuje na plnení sektorových priorít, ako napríklad 

zlepšovaním dostupnosti kvalitnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti, prispievaním k znižovaniu 

podvýživy, preventívnymi aktivitami, prenosom expertízy, rozširovaním vedomostí a realizáciou 

vzdelávacích aktivít, znižovaním chorobnosti a úmrtnosti na infekčné ochorenia predchádzaním 

epidémií včasnou realizáciou preventívnych a represívnych opatrení v miestach ohniska nákazy a 

zefektívnením systému dohľadu nad výskytom infekčných ochorení a stavov podmieňujúcich ich 

výskyt. 

 

Ciele zahraničného pracoviska 

 TU FZaSP má zahraničné pracovisko situované v regióne Kwale a jeho cieľmi sú: 

▪ vedecko-pedagogická činnosť v oblastiach verejného zdravotníctva, tropickej medicíny, sociálnej 

práce, ošetrovateľstva a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve; 

▪ rozvojová činnosť v oblastiach vzdelávania, ľudských práv, zdravia a budovania kapacít. 

 

Lokálni partneri a zainteresované subjekty 

TU FZaSP podpísala dňa 18.11.2019 Memorandum o porozumení na obdobie troch rokov 

(2019-2022) s neziskovou organizáciou Amani Kibera, ktorá pôsobí v najväčšom africkom slume 

Kibera, v kenskom hlavnom meste Nairobi. Za organizáciu podpísal memorandum jej zakladateľ 

a riaditeľ, Benson Ooko Ouma a za fakultu dekan prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. Podpísané 

memorandum je posilnením vzájomnej spolupráce pri realizácii aktivít v oblastiach vzdelávania, 

zdravotníctva, výskumu, publikačnej činnosti a i. Potvrdením spoločného partnerstva je spoločne 

pripravovaný nový dvojročný projekt s podporou SlovakAid.  
 

TU FZaSP, od roku 2010, v rámci zahraničného pracoviska v regióne Kwale nadviazala 

spoluprácu s viacerými miestnymi organizáciami a inštitúciami:  

▪ AGA KHAN Community Health Department 

▪ KEMRI – Kenya Medical Research Institute  

▪ Ministry of Gender and Social Services 

▪ District Gender and Social Development Office 

▪ Matuga Sub-county Public Health Office 

▪ Nagasaki University 

▪ Aphia Plus 

▪ Mercy USA 

▪ Kenya Medical Training College v Msambweni  



▪ Msambweni County Referral Hospital (Podpísané Memorandum o porozumení dňa 7.marca 2016 

na obdobie 5 rokov zamerané na spoluprácu v oblastiach zdravotníctva, vzdelávania, výskumu, 

publikačnej činnosti atď.) 

▪ Lungalunga Sub-county Hospital (Spolupráca rozbehnutá v rámci dvojročného SAMRS projektu 

za finančnej podpory SlovakAid.) 

▪ Regionálne ministerstvo zdravotníctva v Kwale-Ministry of Health, Kwale (Podpísané 

Memorandum o porozumení dňa 13.augusta 2018 na obdobie 3 rokov zamerané na spoluprácu 

v oblastiach zdravotníctva, vzdelávania, výskumu, publikačnej činnosti atď.) Potvrdením 

spoločného partnerstva bol dvojročný projekt s podporou SlovakAid- SAMRS/2017/KE/1/2 

s názvom „Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre zachovanie 

zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení“. Projekt bol 

zrealizovaný v rokoch 2017-2019. 
 

Od 27.marca 2018 je TU FZaSP členom Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, 

Ambrela- štatút pozorovateľa. Členstvom v Platforme MVRO sme sa dostali do združenia 

poskytovateľov zahraničnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Zároveň Platforma 

poskytuje svojim členom možnosti pre rozvoj a profesionálny rast, zabezpečuje prísun informácií a 

zvyšuje povedomie verejnosti o rozvojovej spolupráci podporou a realizáciou aktivít jednotlivých 

členských organizácií.    

 

Financie 

 Aktivity zahraničného pracoviska Keňa v regióne Kwale v danom období finančne podporilo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom dotácie na 

zabezpečenie prevádzky špecifického pracoviska pre rok 2019 a Ministerstvo zahraničných vecí 

a európskych záležitostí Slovenskej republiky prostredníctvom oficiálnej rozvojovej spolupráce pod 

logom SlovakAid.  

Na základe mediálnych výstupov o našich rozvojových aktivitách v Keni, sme získali finančné 

a materiálne prostriedky od súkromných osôb, vďaka ktorým sme mohli odovzdať základnej škole na 

pobreží Kene topánky pre deti a riady do školskej jedálne; základnej škole a komunitnej knižnici 

v slume Kibera sme odovzdali perá, ceruzky, zošity a riady do školskej jedálne. Za podpory súkromných 

darcov sme tiež založili odbornú knižnicu v Kwale v priestoroch krajskej nemocnice. 

 

Menný zoznam osôb, ktorí pracovali na zahraničnom pracovisku v Keni v danom 

časovom období za TU FZaSP 

 V roku 2019 to boli 3 zahraničné pracovné cesty na zahraničné pracovisko v Kwale a do Nairobi, 

v počte osôb 4: 

- Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. /Zahraničné pracovisko Keňa/ 

- PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. /Zahraničné pracovisko Keňa/ 

- Mgr. Michal Rafajdus, PhD. /Katedra verejného zdravotníctva/ 

- Prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH. /Katedra verejného zdravotníctva/ 

 

 

 

 

 



Zrealizované aktivity na zahraničnom pracovisku v Keni a na Slovensku 

KEŇA 

1. Vychádzajúc z podpísaného päťročného memoranda o porozumení s  lokálnym partnerom na 

kenskom pobreží, a to so Msambweni County Referral Hospital, sme spustili dvojročný projekt 

s finančnou podporou SlovakAid, so začiatkom aktivít na kenskom pracovisku v januári 2018. 

Názov projektu je: „Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre 

zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení“. Ide o 

pokračovanie projektu „Implementácia tréningových aktivít na regionálnej úrovni s cieľom zlepšiť 

zber, analýzu a interpretáciu dát výskytu infekčných ochorení“. V súčasnosti sledujeme 

v týždenných intervaloch kvalitu hlásených dát z hľadiska včasnosti a kompletnosti hlásenia. Dáta 

sa stali podkladom pre odborné publikácie a boli poskytnuté aj partnerovi- Kwale Sub-county 

Hospital na základe Memoranda o porozumení. V roku 2018 sme pracovali s novými partnermi, 

s nemocnicou v Msambweni a s nemocnicou v Lungalunga, po vykonanom monitoringu spolupráce 

v týchto oblastiach, v edukácii 67 zdravotníckych pracovníkov a 155 komunitných zdravotníckych 

pracovníkov, a v zavádzaní efektívneho systému ako i nástroja hlásenia spolu do 105 

zdravotníckych stredísk. V roku 2019 realizovaním vzdelávacích tréningov v ďalšom kraji 

v regióne Kwale, a to v Kinangu, sme vytrénovali 77 komunitných pracovníkov a 43 

zdravotníckych pracovníkov, ako sú lekári, sestry, ošetrovatelia a laboranti, ktorí svojim komunitám 

pomáhajú zlepšiť ich zdravie.  
 

2. „Vytvorenie odborných knižníc pre kontinuálne samovzdelávanie“- V roku 2018 sme vytvorili 2 

odborné knižnice v krajských nemocniciach v Msambweni a v Lungalunga. V roku 2019 ďalšie dve 

odborné knižnice v partnerských krajských nemocniciach v Kinangu a v Kwale, predovšetkým 

určené pre komunitných a zdravotníckych pracovníkov s cieľom zlepšiť ich prístup k informáciám 

a kontinuálne zvyšovať ich vedomosti. Knižnica Kinango obsahuje 122 kníh a 108 e-kníh. Knižnica 

Kwale, založená s finančnou podporou súkromných darcov, obsahuje 118 kníh a 108 e-kníh. Obe 

knižnice ponúkajú aktuálnu literatúru v oblasti práce s komunitou, komunitným rozvojom, 

komunikačné techniky, infekčných ochorení, preventívnych postupov, princípov epidemiológie, 

zásad vakcinácie a bezpečného skladovania, životného prostredia, úvodu do psychológie a porúch 

správania, štatistického spracovania dát, životného prostredia, starostlivosti o matku a dieťa 

v oblasti výživy, a i. Zriadené odborné knižnice sú miestom aj pre organizovanie vzdelávacích 

tréningov v rámci jednotlivých krajov zamerané hlavne na oblasť prevencie infekčných ochorení 

a podvýživy najmä u tehotných žien, matiek a detí do 5.roku života, miestom supervízie 

zdravotníckeho personálu a miestom plánovania a príprav preventívnych a osvetových programov 

v boji s infekčnými ochoreniami v súlade s IDSR stratégiou (Integrated Disease Surveillance and 

Response), implementovanou Ministerstvom zdravotníctva v Keni a Svetovou zdravotníckou 

organizáciou. 

 

SLOVENSKO 

1. Dr. Denisa Jakubcová a Dr. Zuzana Kráľová mali dve prednášky pre žiakov ZŠ Rakovice o Keni a 

rozvojových projektoch v Kwale a Nairobi, dňa18.decembra 2019. 
 

2. V roku 2019 sme zorganizovali dvakrát Africké fórum v priestoroch TU FZaSP v Aule Pazmáneum. 

Dňa 6.mája 2019 odzneli dva príspevky na Africkom fóre. 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. Obsahom druhého príspevku, 

http://fzsp.truni.sk/zs-rakovice
http://fzsp.truni.sk/zs-rakovice


prezentovaný Dr. Jakubcovou, boli problémy zdravia kenskej populácie, možnosti ako predchádzať 

infekčným ochoreniam a popísaný proces zamerania práce slovenského tímu na infekčné ochorenia 

v roku 2015 až po dvojročný projekt na kenskom pobreží v regióne Kwale, zameraný na prevenciu 

infekčných ochorení a podvýživy v komunitách. Dr. Jakubcová predstavila základnú charakteristiku 

projektu, postupnosť zrealizovaných projektových aktivít a prvé výsledky z projektu. Príspevok bol 

doplnený pestrými kenskými fotografiami priamo z terénu realizácie projektu. 

Na Africkom fóre, dňa 3.decembra 2019, prezentovali svoje príspevky dve hostky, Dr. Denisa 

Jakubcová zo Zahraničného pracoviska v Keni a Mgr. Lucia Jantošovičová z eRka-Dobrá novina, 

ktorá je manažérkou pre kenské projekty a absolventkou odboru sociálna práca našej fakulty.                  

Dr. Jakubcová sa vo svojej prezentácii venovala životu v najväčšom africkom slume Kibera, ktorý 

je situovaný v kenskom hlavnom meste Nairobi. Na rozlohe 2,5 km2 žije so svojimi radosťami i 

starosťami milión ľudí, ktorí čelia rôznym zdravotným či sociálnym problémom vo svojom 

každodennom živote. V mesiacoch október a november 2019 sa konala na TU FZaSP zbierka 

„Ceruzky pre Kiberu“ a Dr. Jakubcová aj prostredníctvom fotiek z jednej základnej školy v Kibere 

sprostredkovala účastníkom Afrického fóra odovzdanie pier, ceruziek, omaľovániek, zošitov a 

ďalších drobností kenským deťom. V nairobskom slume Kibera, sme neboli iba odovzdať zbierku, 

ale aj podpísať memorandum o porozumení s miestnou organizáciou Amani Kibera a vykonať 

hodnotenie potrieb pre prípravu nového dvojročného projektu v Keni za finančnej podpory pod 

logom SlovakAid. Dr. Jakubcová predstavila základné ciele plánovaného projektu a  svoj príspevok 

doplnila pestrými kenskými fotografiami priamo z Kibera slumu. Mgr. Jantošovičová je od roku 

2015 aktívna v krajinách s nízkym ekonomickým príjmom a vo svojej prezentácii priblížila 

študentom predstavy a realitu rozvojovej práce v  Etiópii, v Rwande a v Keni, porozprávala tiež o 

jej skúsenostiach a kultúrnych konfrontáciách objavujúcich sa v rámci jej práce a žitia v jednotlivých 

afrických krajinách. Ako absolventka TU FZaSP porovnala študentom jej získané vedomosti 

a znalosti s „africkou“ realitou. 
 

Zahraničné pracovisko Keňa umožnilo počas roka 2019 fakultným vedeckým a pedagogickým  

pracovníkom, participovať na realizácii aktivít, čo smeruje k zvýšeniu úrovne výučby na TU FZaSP, 

rozširuje ich poznatky a zručnosti, a zároveň tiež znamená prenos expertízy na miestnych odborníkov 

a pracovníkov pôsobiacich v regióne Kwale. Dáta z výskytu prípadov jednotlivých infekčných ochorení 

a podvýživy detí sa využili pri bakalárskych a diplomových prácach študentov fakulty. 

 

Publicita 

ODBORNÉ VÝSTUPY:  

1. (ADN) Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

Motivation to volunteering in developing countries / Zuzana Kráľová, Denisa Jakubcová, 

Miroslav Takáč. In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 13, no. 2 (2019), p. 239-245. 

WOS. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/15714.pdf 
 

 

 

 

MEDIÁLNE VÝSTUPY:  

1. „Úspešný projekt trnavských zdravotníkov v Kwale” 

Novinky z Radnice december 2018/január 2019 (web i print), Autor: redaktor Martin Jurčo; aktivity 

Dr. Jakubcovej, Dr. Kaiglovej, Dr. Rafajdusa, Dr. Kráľovej, prof. Ondrušovej) 

Link: http://www.trnava.sk/userfiles/file/nzr%20%20december%20web.pdf 
 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=66176&fs=9C180FB4AD7947C8B9FE24CF1BB7748A
http://ukftp.truni.sk/epc/15714.pdf
http://www.trnava.sk/userfiles/file/nzr%20%20december%20web.pdf


2. „Realizácia 3.fázy kenského projektu v Kinango Sub-county“ 

o  Facebook Katedra sociálnej práce FZASP TU 03.03.2019 

Link: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=644362255994973&id=230011447430058 
 

3. „Pomáhame na pobreží Kene znižovať počty podvyživených detí už od roku 2011“ 

o Facebook Trnavká univerzita v Trnave 15.03.2019 

Link: https://www.facebook.com/truni.sk/posts/10157351186227139 
 

4. „Pozvánka na Africké fórum 06.05.2019“ 

o Web Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 06.05.2019 (ZP Keňa/Aktuality, Fakultné oznamy) 

Linky:  

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/oznam/Africke_forum_6_5_2019.pdf 

http://fzsp.truni.sk/oznamy/pozvanka-na-africke-forum-0 

o Facebook Katedra sociálnej práce FZASP TU 30.04.2019 

Link: 

https://www.facebook.com/230011447430058/photos/a.231676420596894/676553589442506/?ty

pe=3&theater 

o Facebook Trnavská univerzita v Trnave 01.05.2019 

Link: https://www.facebook.com/truni.sk/ 
 

5. „Rozvojové aktivity TRUNI“ – dokument o rozvojových aktivitách Trnavskej univerzity na 

africkom kontinente 

o  Youtube 08.07.2019 

Link: https://youtu.be/chVE9emItqM   

o  Facebook Katedra sociálnej práce FZASP TU 09.07.2019 

Link: https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-

230011447430058/?epa=SEARCH_BOX 

o Facebook Trnavská univerzita v Trnave 09.07.2019 

Link: https://www.facebook.com/truni.sk/ 
 

6. „Obuli sme/ste deti jednej základnej školy“  

o Facebook Katedra sociálnej práce FZASP TU 01.08.2019 

Link: https://www.facebook.com/pg/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-

230011447430058/posts/?ref=page_internal  

o Facebook Trnavská univerzita v Trnave 05.08.2019 

Link: https://www.facebook.com/truni.sk/    
 

7. „Projekt SlovakAid - Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre 

zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení“  

Apríl 2019, September 2019 

o  Web Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Zahraničné pracovisko Keňa 

Link: http://fzsp.truni.sk/projekt-slovakaid 
 

8. „Trnavská univerzita založila odborné knižnice na pobreží Kene“  

26.august 2019 TASR/skolske.sk 

Link: https://www.skolske.sk/clanok/49053/trnavska-univerzita-zalozila-odborne-kniznice-na-

pobrezi-kene 
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http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/oznam/Africke_forum_6_5_2019.pdf
http://fzsp.truni.sk/oznamy/pozvanka-na-africke-forum-0
https://www.facebook.com/230011447430058/photos/a.231676420596894/676553589442506/?type=3&theater
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https://www.skolske.sk/clanok/49053/trnavska-univerzita-zalozila-odborne-kniznice-na-pobrezi-kene


9. „Dr. Denisa Jakubcová a Dr. Zuzana Kráľová porozprávali o práci v Keni“ 

1.október 2019 Trnavské rádio – Ranná show 

Link: http://fzsp.truni.sk/drdenisa-jakubcova-drzuzana-kralova-porozpravali-o-praci-v-keni 
 

10. „Zbierka Ceruzky pre Kiberu“  

o  Facebook Katedra sociálnej práce FZASP TU 15.10.2019, 12.11.2019, 28.11.2019 

Link: https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-

230011447430058/   

o  Facebook Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave 14.11.2019 

Link: https://www.facebook.com/pg/fakultazdravotnictvatrnava/posts/?ref=page_internal 

o  Facebook Trnavská univerzita v Trnave 16.10.2019 

Link: https://www.facebook.com/pg/truni.sk/posts/?ref=page_internal 
 

11. „Pozvánka na Africké fórum 03.12.2019” 

o Web Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 03.12.2019 

Linky: 

http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/pracoviska/clanky/Africke_forum_3-12-2019.pdf 

http://fzsp.truni.sk/oznamy/pozvanka-na-africke-forum-1 

o Facebook Katedra sociálnej práce FZASP TU 12.11.2019 

Link: 

https://www.facebook.com/230011447430058/photos/a.231676420596894/810303932734137/?ty

pe=3&theater    

o Facebook Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave 11.11.2019 

Link: https://www.facebook.com/fakultazdravotnictvatrnava/ 

o Facebook Trnavská univerzita v Trnave 02.12.2019 

Link: https://www.facebook.com/truni.sk/ 
 

12. „Memorandum of Understanding s organizáciou Amani Kibera“ 

o Web Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (ZP Keňa/Aktuality, Fakultné oznamy) 

Link: https://www.truni.sk/fakulta-zdravotnictva-socialnej-prace-bude-spolupracovat-s-kenskou-

organizaciou-amani-

kibera?fbclid=IwAR0RGwyOF8zIgxU6geOsSY9rIeWkadof3wRyJFqLVz5u4P9qWQY5WuB2H

8k 

o  Facebook Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave 

Link: https://www.facebook.com/fakultazdravotnictvatrnava/ 

o Facebook Trnavská univerzita v Trnave  

Link: https://www.facebook.com/truni.sk/ 
 

13. „Dr. Denisa Jakubcová a Dr. Zuzana Kráľová porozprávali o zbierke Ceruzky pre Kiberu 

a tiež o ďalšej plánovanej práci v Keni“  

17.december 2019 Trnavské rádio – Ranná show 

Link: http://fzsp.truni.sk/trnavske-radio-ceruzky-pre-kiberu 

 

 

Správu vypracovali: 

PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. – vedúca Zahraničného pracoviska Keňa od 1.10.2013 

Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. – manažérka kenského projektu a odborná asistentka na Zahraničnom 

pracovisku Keňa 

 

http://fzsp.truni.sk/drdenisa-jakubcova-drzuzana-kralova-porozpravali-o-praci-v-keni
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1lnej-pr%C3%A1ce-FZASP-TU-230011447430058/
https://www.facebook.com/pg/fakultazdravotnictvatrnava/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/truni.sk/posts/?ref=page_internal
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/pracoviska/clanky/Africke_forum_3-12-2019.pdf
http://fzsp.truni.sk/oznamy/pozvanka-na-africke-forum-1
https://www.facebook.com/230011447430058/photos/a.231676420596894/810303932734137/?type=3&theater
https://www.facebook.com/230011447430058/photos/a.231676420596894/810303932734137/?type=3&theater
https://www.facebook.com/fakultazdravotnictvatrnava/
https://www.facebook.com/truni.sk/
https://www.truni.sk/fakulta-zdravotnictva-socialnej-prace-bude-spolupracovat-s-kenskou-organizaciou-amani-kibera?fbclid=IwAR0RGwyOF8zIgxU6geOsSY9rIeWkadof3wRyJFqLVz5u4P9qWQY5WuB2H8k
https://www.truni.sk/fakulta-zdravotnictva-socialnej-prace-bude-spolupracovat-s-kenskou-organizaciou-amani-kibera?fbclid=IwAR0RGwyOF8zIgxU6geOsSY9rIeWkadof3wRyJFqLVz5u4P9qWQY5WuB2H8k
https://www.truni.sk/fakulta-zdravotnictva-socialnej-prace-bude-spolupracovat-s-kenskou-organizaciou-amani-kibera?fbclid=IwAR0RGwyOF8zIgxU6geOsSY9rIeWkadof3wRyJFqLVz5u4P9qWQY5WuB2H8k
https://www.truni.sk/fakulta-zdravotnictva-socialnej-prace-bude-spolupracovat-s-kenskou-organizaciou-amani-kibera?fbclid=IwAR0RGwyOF8zIgxU6geOsSY9rIeWkadof3wRyJFqLVz5u4P9qWQY5WuB2H8k
https://www.facebook.com/fakultazdravotnictvatrnava/
https://www.facebook.com/truni.sk/
http://fzsp.truni.sk/trnavske-radio-ceruzky-pre-kiberu
http://fzsp.truni.sk/trnavske-radio-ceruzky-pre-kiberu
http://fzsp.truni.sk/trnavske-radio-ceruzky-pre-kiberu


FOTODOKUMENTÁCIA 
 

Obrázok č.1, č.2 a č.3: 3.fáza kenského projektu – Vzdelávanie komunitných zdravotníckych 

pracovníkov v Kinango kraji 

 

 
 

 



 
 

Obrázok č.4, č.5, č.6, č.7 a č.8: 3.fáza kenského projektu – Vzdelávanie zdravotníckeho personálu 

v Kinango kraji 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



Obrázok č.9: Zriadená odborná knižnica v nemocnici Kinango  

 

 
 

Obrázok č.10 a č.11: Zriadená odborná knižnica v nemocnici Kwale 

 

 
 
 

 



 
 

Obrázok č.12: Prednášky pre žiakov ZŠ  Rakovice 

 



Obrázok č.13, č.14 a č.15: Trnavské rádio – Ranná show 1.10.2019 a 17.12.2019 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obrázok č.16: Obuli sme/ste deti jednej základnej školy v Mkongani na pobreží Kene 

 

 



Obrázok č.17: Africké fórum na TU FZaSP 6.mája 2019 

 

 



Obrázok č.18: Africké fórum na TU FZaSP 6.mája 2019 – dekan prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

 

 

Obrázok č.19: Africké fórum na TU FZaSP 6.mája 2019 – Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. (ZP Keňa) 

 



Obrázok č.20: Natáčanie dokumentu o rozvojových aktivitách TRUNI na africkom kontinente 

 

 

Obrázok č.21: Zbierka Ceruzky pre Kiberu 

 

 

 

 



Obrázok č.22 a č.23: Podpísanie MoU s kenskou organizáciou Amani Kibera 

 

 



Obrázok č.24: Africké fórum na TU FZaSP 3.decembra 2019 

 

 

 

  



Obrázok č.25: Africké fórum na TU FZaSP 3.decembra 2019 - Mgr. Denisa Jakubcová, PhD.         

(ZP Keňa) 

 

Obrázok č.26: Africké fórum na TU FZaSP 3.decembra 2019 - Mgr. Lucia Jantošovičová (eRko-

Dobrá novina) 

 

 



Obrázok č.27: Účastníci Afrického fóra na TU FZaSP 3.decembra 2019  

 

 

Obrázok č.28: Africké fórum na TU FZaSP 3.decembra 2019 – PhDr. Zuzana Kráľová, PhD.                     

(ZP Keňa) 

 


