
Výročná správa o činnosti Katedry rozvojových štúdií a tropického zdravotníctva Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2011 

 
Členmi Katedry rozvojových štúdií a tropického zdravotníctva FZaSP TU (ďalej KRSTZ) v roku 
2011 boli: 
 
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. – vedúca katedry 
Doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. – zástupkyňa 
PhDr. Lenka Jančovičová, PhD. 
PhDr. Juraj Jančovič, PhD. 
Doktorandi: 
Mgr. Dária Pecháčová 
Mgr. Juraj Janček 
MUDr. Ján Bodo 
 
KRSTZ pracovala  v roku 2011 ako obslužná katedra a jej hlavnou náplňou je podieľať sa na 
zviditeľňovaní problematiky rozvojového vzdelávania, rozvojovej spolupráce, humanitárnej 
pomoci, problematiky zdravia v celosvetovom meradle a cestovateľskej medicíny.  
 
Kadedra urobila prvé kroky na vytvorenie študijného programu „rozvojových štúdií. „ 
Zároveň koordinovala projekt zameraný na budovanie kapacít v tejto oblasti – Capacity 
building of human resource for health in Slovakia for international deelopment aid v rámci 
programu Leonardo Da Vinci – Transfer inovácií. Jeho cieľom je vytvorenie kurikúl a pilotná 
implementácia vzdelávacieho programu zameraného na túto problematiku. Koordinátorom 
projektu je člen katedry PhDr. J. Jančovič, PhD. a projekt sa realizuje v spolupráci s partnermi 
Horizont 3000, Rakúsko a Royal Tropical Institut, Holandsko.  
 
Členovia KRSTZ sa spolupodieľali na zabezpečení pedagogického procesu v študijných 
odboroch Verejné zdravotníctvo, Sociálna práca a Ošetrovateľstvo v pregraduálnej 
i postgraduálnej forme štúdia. 
 
Členovia KTVZ boli  aktívni v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. 
 
Členovia katedry sa aktívne podieľajú na zabezpečovaní prevádzky špecifického pracoviska v 
Keni, oblasť Kwale, ktorého vedúcou je PhDr. Lenka Jančovičová, PhD. Členovia zrealizovali 
viacero pracovných ciest do Kene a Južného Sudánu, kde participovali na projektových 
aktivitách. (Viac vo Výročnej správe špecifického pracoviska Keňa) 
 
KRSTZ v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 
(SlovakAid) spustila 1.októbra 2011 realizáciu projektu č. SAMRS/2011/02/10 „Sociálno-
zdravotnícka starostlivosť o podvyživené deti do 5.roku života a ich matky v regióne 
Kwale.“ Ide o výživový program, ktorého primárnym cieľom je znižovanie detskej úmrtnosti 
prostredníctvom zlepšovania zdravotného stavu podvyživených detí vo veku 0 – 5 rokov v 
regióne Kwale. Sekundárnym cieľom projektu je zlepšovať zdravie matiek a celých rodín 
prostredníctvom edukácie v oblasti výživy a starostlivosti o dieťa a rodinu. K hlavným účelom 
projektu popri znižovaniu podvýživy u detí, patrí zlepšenie dostupnosti sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti a prenos expertízy na komunitných zdravotníckych pracovníkov 



prostredníctvom vzdelávacieho tréningu. Trvanie projektu je naplánované do 30. septembra 
2013.  
 
Aktívne sa podieľali na vypracovaní návrhu projektu č. SAMRS/2011/03/02 s názvom 
„Posilnenie kontinuálnej starostlivosti o matku a dieťa pomocou viacstupňovej vzdelávacej 
intervencie v Južnom Sudáne“ v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú 
rozvojovú spoluprácu (SlovakAid). Hlavným zámerom projektu je sociálno-zdravotný rozvoj 
komunity na území Južného Sudánu, v spádovej oblasti Mapuordit. Projekt bol odsúhlasený 
a projekt sa realizuje od 1.decembra 2011 a mal by trvať do 31.december 2013. 
 
V rámci projektu „Knowledge makes change“ v spolupráci s nadáciou Pontis sme zrealizovali 
odborné prednášky z oblasti rozvojovej spolupráce:  

•  s Cliveom Georgeom zo School of Environment and Development, University of 
Manchcester, na tému "Trade liberalisation, development and enviroment – is it 
really a win-win game?", 

•  so Stephenom McCloskey z Centre for Global Education, Belfast a Gerardom 
McCannom zo St. Mary's University College, Belfast. 

Katedra nadviazala s jednotlivými inštitúciami spoluprácu a plánuje vyslanie členov katedry 
na stáž na ich pracoviská.  
 
Katedra tiež organizovala v spolupráci so Slovenským centrom pre komunikáciu a rozvoj, n. 
o. neformálne stretnutie s diskusiou na tému: "Rodová rovnosť v kontexte rozvojovej 
spolupráce s dôrazom na rozvoj vzťahov s krajinami subsaharskej Afriky". 
 
Členky katedry prof. MUDr. A. Ondrušová, PhD., MPH a PhDr. L. Jančovičová, PhD. získali 
grant na vydanie odbornej publikácie o znižovaní podvýživy ako faktore podmieňujúceho 
pokles detskej úmrtnosti v Keni, ktorá bude vydaná v roku 2012.  
 
Členovia katedry sa aktívne zúčastňujú konferencii, stretnutí poriadaných inými 
organizáciami a zaoberajúcimi sa problematikou rozvojovej a humanitárnej pomoci. Podieľali 
sa aj na organizovaní workshopu „Južný Sudán. Aktuálna situácia, potreby a východiská 
rozvojovej a humanitárnej pomoci“, ktorý sa uskutočnil na FZaSP TU v spolupráci 
s Platformou MVRO pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR a 
rektora Trnavskej univerzity v Trnave.  
 
Členovia PhDr. Juraj Jančovič, PhD., PhDr. Lenka Jančovičová, PhD. a Mgr. Juraj Janček sú 
členmi pracovnej skupiny akademikov pre rozvojové vzdelávanie v rámci nadácie Pontis. 
Reprezentujú katedru i fakultu na viacerých podujatiach, podieľali sa na vzniku materiálu 
Národnej stratégie pre globálne rozvojové vzdelávanie predloženého Ministerstvu 
zahraničných vecí. Reprezentujú fakultu na pôde Platformy mimovládnych rozvojových 
organizácií.  
 
Vedúca katedry Prof. MUDr. A. Ondrušová, PhD., MPH bola členkou delegácie ministra 
zahraničných vecí SR, ktorý navštívil projekty Slovenskej republiky a mimovládnych 
organizácií zo SR v Južnom Sudáne a Keni a rozhovory s ňou boli uverejnené v denníku 
Pravda a v časopise Zahraničná politika. 
 



Členovia katedry sa zúčastnili viacerých konferencií, odborných seminárov a tréningov doma 
i v zahraničí, ako bola napr.  

• medzinárodná konferencia Global Development and the EU new member states – 
time for a relaunch?, ktorú organizovala Poľská humanitárna akcia (PAH) spolu 
s poľským think-tankom Global development Research Group, Varšava, Poľsko,  
(Jančovičová, Jančovič) 

• Visegrad Regional Seminar on Global Development Education, organizované Českým 
Fórom pre rozvojovú spoluprácu, Praha, (Ondrušová, Jančovičová) 

• konferencia „Improving relief work of NGOs in Central Europe: From constrains to 
opportunities“, Ljubljana, Slovinsko (Jančovič) 

• seminár Building Bridges between Humanitarian NGOs From Central Europe, ktorý 
organizovalo oz Človek v ohrození v rámci projektu Strengthening the Capacities of 
the NGOs in ECHO under represented countries, (Jančovičová, Jančovič) 

• tréning „Intercultural competence“ v Horizont 3000, Viedeň, Rakúsko (Jančovičová) 
• podujatie organizované v rámci „Kapuscinski Lectures“ Platformou mimovládnych 

rozvojových organizácii „Ako znižovať chudobu – pomoc, ktorá funguje“, 
(Jančovičová, Jančovič) 

• prednáška „Rozvojové projekty realizované TU v Južnom Sudáne“ na  Katedre 
rozvojových studií Univerzity Palackého, Olomouc, (Ondrušová, Jančovičová) 

• seminár pre animátorov UNICEF – Skúsenosti zo Subsaharskej Afriky  (Ondrušová, 
Kršáková) 

• podujatie Rozvojový deň organizované MZV SR a Platformou MRO „Ľudské práva a 
slobody v kontexte slovenskej rozvojovej spolupráce“ (Ondrušová, Janček)  

 
 
Katedra spolupracuje s viacerými vzdelávacími a výskumnými inštitúciami v SR i v zahraničí:  

- Kimmage Development Studies Institute, Dublin 
- St. Mary ´s University Colleage,  Belfast 
- Centre for Global Education, Belfast 
- SIDART (Society for Integrated Developmental Activities Research & Training) Jaipur, 

India 
- Kwale District Hospital, Kwale, Kenya 
- Mary Immaculate Hospital, Mapuordit, South Sudan 
- Univerzita Palackého, Katedra rozvojových studií, Olomouc 
- Nadácia Pontis 
- PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia) 
- Evanjelická diakonia 
- eRko 

 
 
Najvýznamnejšie publikácie katedry v r.2011: 

• Ondrušová, A.: Chemoterapia helmitóz In: Antiinfekčná chemoterapia pre prax. 
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2011. – ISBN 
978-80-223-2995-8. s. 135-137 

• Ondrušová, A.: Chemoterapia infekcií krvnými prvokmi In: Antiinfekčná chemoterapia 
pre prax. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2011. 
– ISBN 978-80-223-2995-8. s. 138-145 



• Fabianová, L. (Jančovičová): Psychosocial  Aspects of People Living with HIV/AIDS In: 
Social and psychological aspects of HIV/AIDS and their ramifications, Gobopamang 
Letamo, Intech, Croatia, 2011, ISBN: 978-953-307-640-9 

• Jančovič, J.: Keď príde na bezpečnosť… (Bezpečnosť humanitárnych a rozvojových 
organizácií a ich pracovníkov, Váry, Trnava, 2011, ISBN 978-80-89422-10-4 

 
Správu vypracovala:  
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH – vedúca katedry 
  



  

   





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


