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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. Rok 2022 a poskytovanie 

finančných prostriedkov na humanitárnu a rozvojovú činnosť bol poznačený vo výraznej miere 

vojnou na Ukrajine, ktorú iniciovalo Rusko. A stále i pandémia koronavírusu výrazne zasiahla 

a ovplyvnila plánované aktivity na zahraničnom pracovisku v Keni v regióne Kwale a v slume 

Kibera v hlavnom meste Nairobi v roku 2022. Pracovníci zahraničného pracoviska Keňa v 

dôsledku protipandemických opatrení na Slovensku ako aj vo svete, nemohli vycestovať do 

Kene a realizovať projekty. A preto hlavná pozornosť bola zameraná na písanie rozvojových 

projektov s plánovanou realizáciou na konci roka 2022, na odborné publikácie a pedagogickú 

činnosť. 

 

Ciele Zahraničného pracoviska Keňa 

TU FZaSP má zahraničné pracovisko situované na kenskom pobreží v regióne Kwale 

a v hlavnom meste Nairobi v slume Kibera, 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 od roku 2010, v rámci zahraničného pracoviska v regióne Kwale 

a v hlavnom meste Nairobi, 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 a v Kwale. 

✓ 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.) 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. Platnosť MoU skončila k dátumu 7.marca 2021. 

✓ Lungalunga Sub-county Hospital (Spolupráca rozbehnutá od roku 2017 v rámci 

dvojročného SAMRS projektu za finančnej podpory SlovakAid.) 

✓ Regionálne ministerstvo zdravotníctva v Kwale - Ministry of Health (Podpísané 

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

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

Platnosť MoU skončila k dátum 13.august 2021. 

✓ Amani Kibera nezisková organizácia (Podpísané Memorandum o porozumení dňa 

18.novembra 2019 na obdobie troch rokov. Organizácia pôsobí v najväčšom africkom 

slume Kibera, v kenskom hlavnom meste Nairobi. Podpísané memorandum je posilnením 

vzájomnej spolupráce pri realizácii aktivít v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva, 

výskumu, publikačnej činnosti, a i.) Platnosť MoU skončila k dátum 18.november 2022. 

✓ School of Human and Health Sciences, Pwani University, Kilifi County, Kenya 

(Podpísané Memorandum o porozumení dňa 17.februára 2021 na obdobie piatich rokov 

zamerané na spoluprácu v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva, výskumu, publikačnej 

činnosti, atď.)  

✓ Platforma mimovládnych rozvojových organizácií Ambrela- štatút pozorovateľa 

a členstvo v pracovnej skupine rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci (od 27.marca 

2018). K dátumu 31.12.2022 FZaSP TU požiadala o ukončenie členstva v Platforme.    

 



Financie 

Zahraničné pracovisko Keňa TU FZaSP dostalo poslednú finančnú dotáciu na 

zabezpečenie svojej prevádzky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky v roku 2020. Od roku 2021 aktivity pracoviska sa realizujú z finančnej podpory 

sponzorov a darcov. 

 

Menný zoznam osôb zabezpečujúcich prevádzku Zahraničného pracoviska 

v Keni v danom časovom období za TU FZaSP 

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

Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. – odborná asistentka a manažérka rozvojových projektov 

Mgr. Marcela Nováková − sekretárka 

 

Zrealizované aktivity na Zahraničnom pracovisku v Keni / na Slovensku 

▪ Napísaný a podaný projekt (SlovakAid) SAMRS/2022/KE/1/3 do oblasti Kombani, 

Matuga Sub-county, Kwale County, Keňa, roky 2022-2024 v spolupráci s komunitnou 

organizáciou SambaSports Youth Agenda. Názov projektu: "Budovanie odborných 

a materiálnych kapacít komunitnej organizácie pre zníženie nezamestnanosti mladých 

z patologického prostredia v regióne Kwale" (rozpočet 220 000 €). Projekt nebol 

schválený. 

▪ PhDr. Denisa Jakubcová, PhD. (máj 2022): 2 odborné prednášky "Úvod do epidemiológie" 

a "Štatistické spracovanie dát" pre študentov 1. a 2. ročníka odboru Laboratorní diagnostika 

ve zdravotnictví na Fakulte zdravotnických studií, Západočeská Univerzita v Plzni, ČR. 

Mobilita v rámci projektu ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni (reg.č. 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239). 

▪ PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. (máj 2022): 1 odborná prednáška "Manažment zdravotníckych 

rozvojových projektov na africkom kontinente" pre študentov 1. a 2.ročníka odboru 

všeobecné ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotnických studií, Západočeská Univerzita 

v Plzni, ČR. Mobilita v rámci projektu ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni 

(reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239). 

▪ Projekt TRUNI FZaSP "InoCHF-výskum a vývoj v oblasti inovatívnych technológií v 

manažmente pacientov s CHF" (OPII-VA/DP/2021/9.3-01), 03/2022-09/2023 – členstvo 

v projektovom tíme Dr.Jakubcová, Dr.Kráľová. 



 

 

▪ Projekt TRUNI FZaSP "Prevention and Screening Innovation Project Towards Elimination 

of Cervical Cancer" (PRESCRIP-TEC), financovaný z grantu výskumného programu 

Európskej únie – Horizont 2020, na obdobie rokov 2021-2024 – členstvo v projektovom 

tíme Dr.Jakubcová. 

▪ Pedagogická činnosť AR 2022/2023 ZS: 

Dr.Jakubcová –  Základy etiky a filozofie (KLVMvZ, 1.Bc/D) 

Dr.Jakubcová a Dr.Kráľová –  Pomoc obetiam katastrof  

  (KSP, 3.Bc/RDŠR Dkomb.) 

–   Práca s cudzojazyčným odborným textom I.  

  (KSP, 1.Bc/SP D + 2.Bc./RDŠR Dkomb.) 

–   Rodina v nízkopríjmových krajinách  

  (KSP, 2.Bc/SP D a Dkomb. + 2.Bc/RDŠR D a Dkomb.) 

 

 

 

 

 

Správu vypracovali: 

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

PhDr. Denisa Jakubcová, PhD. – manažérka projektov v Keni a odborná asistentka na 

Zahraničnom pracovisku Keňa 

 

 

 

 

 

 


