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Prvý slovenský humanitárny projekt v Keni 
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Súhrn 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety má v Keni niekoľko zdravotno – 
sociálnych projektov.  Jeden zo základných princípov všetkých humanitárnych projektov je  
zabezpečiť dostatočné množstvo zásob potravín a pitnej vody pre klientov projektu. Každý 
humanitárno-rozvojový projekt musí popri svojom hlavnom zameraní, riešiť aj zdravotnícku 
pomoc. Táto medicínska (lekárska) pomoc sa musí realizovať hneď od jeho začiatku. 
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KENSKÁ REPUBLIKA 
 
Rozloha : 582 650 km2  (Harenberg, 2005 str. 1256) 
Hlavné mesto : Nairobi  (Harenberg, 2005 str. 1256) 
Úradný jazyk : svahilčina, angličtina  (Harenberg, 2005 str. 1256) 
Náboženstvo: animistické, protestantské, katolícke, moslimské (Harenberg, 2005 str. 1256) 
Forma štátu : prezidentská republika  (Harenberg, 2005 str. 1256) 
Mena: Kenský šiling = 100 centov  (Harenberg, 2005 str. 1256) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obr. Keňa (ilustračný obrázok – autor článku )  
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Cieľ projektu  
 
 Ako sme už v abstrakte uviedli, cieľom bolo založenie humanitárneho projektu. A tým 
napomôcť zlepšeniu celkového stavu  klientov MUKURU.  
 Rozpracovať zdravotnícku pomoc a pripojiť sa k ostatným humanitárnym 
organizáciám , univerzitám, ktoré už boli tu etablované.  
 V neposlednom rade podieľať sa  aj na zabezpečovaní kvalitnej pitnej vody, potravín , 
vzdelávania klientov. V rámci celkovej pomoci bol postupne vypracovaný aj plán sociálnej 
práce, ktorú neskôr naši pracovníci projektu aj aktívne vykonávali. 
 
Mukuru  
 
 Na jeseň roku 1996 som z poverenia vtedajšieho dekana Fakulty zdravotníctva 
a sociálnej práce Trnavskej univerzity, prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc., Dr.h.c. 
mult., odcestoval do Nairobi, hlavného mesta Keňskej republiky. 
            Účelom tejto cesty bolo založenie humanitárneho projektu TU Trnava, v chatrčovom 
meste MUKURU na okraji Nairobi. 

Prvý dojem bol kultúrnym šokom. V tomto chatrčovom „meste“ žilo (lepší výraz 
– živorilo) niekoľko sto tisíc ľudí. Bez zdroja pitnej vody, kanalizácie, elektriny a aj  
zodpovedajúcej zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia. V chatrčiach z vlnitého 
plechu, lepenky, plastov, polystyrénu a ďalších odpadových materiálov, ktorých zdrojom bolo 
smetisko veľkomesta. Spravidla sa v jednej miestnosti tiesnilo 10 a aj viac ľudí.  
            Infekcie, hlad, vysoká mortalita, epidémie, to všetko boli každodenné skúšky 
s ktorými obyvatelia tohto „mesta“ chudobných museli bojovať.  
            V tomto zápase im pomáhalo niekoľko humanitárnych organizácií, ku ktorým sme sa 
pridali aj my. V spolupráci s írskymi misijnými  sestrami, sme začali rozvíjať vlastný 
humanitárny projekt.  
            Začiatky boli veľmi ťažké. 
            Nebolo to inak ani v našom prípade.  
            Po prekonaní týchto úvodných fáz projektu, jeho ďalšia realizácia pokračovala 
pomerne plynulým tempom. Postupne sme postavili školu, nemocnicu, sirotinec a ďalšie 
potrebné stavby. 
            Vzhľadom na klimatické podmienky boli to rýchlo montovateľné stavby s betónovým 
základom, drevenou rámovou konštrukciou a upevneným pozinkovaným plechom (viď 
obrázky). 
            Po troch mesiacoch, prišiel do Nairobi aj prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., 
Dr.h.c. mult. Aj s liekmi. Osobne strávil niekoľko dní liečením klientov projektu. Bol prvým 
slovenským lekárom, ktorý začal v tomto našom projekte v Mukuru ordinovať. 
            Postupom času sa tento úvodný projekt rozšíril aj do ďalších miest Kenskej republiky. 
            V prílohe uvádzame autentické fotografie už zo spomínaného začiatku celého 
projektu. Drvivá väčšina z nich ešte nebola nikdy publikovaná. Vzhľadom na odstup takmer 
14-tich rokov sa ospravedlňujeme za kvalitu fotografií. Autor všetkých fotografií je taktiež aj 
autorom tohto článku. 
 
Záver 
 
            Tento projekt inicioval ďalšie humanitárne projekty, ktoré sa dnes nachádzajú 
a úspešne rozvíjajú vo viac ako desiatich rozvojových krajinách na niekoľkých kontinentoch. 
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Obr. 1. Humanitárny pracovníci v každodennej práci v Mukuru 

 
 

 
Obr. 2. Mukuru - chatrčové mesto  
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Obr. 3. Mukuru - chatrčové mesto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4. Mukuru - chatrčové mesto  
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Obr. 5. Mukuru – „kanalizácia“ 

 

 
Obr.6. Kontajner s humanitárnou pomocou (šatstvo, sušené potravinové polotovary a pod.).  
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Obr.7. Podvyživené deti v misijnej nemocnici, ktorá bola podporovaná aj naším projektom. 

 

 
Obr.8. Mukuru 


