
SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

Nemocnica v Keni II. etapa  

 

ÚVOD 

Kabinet D-122 na svojom zasadnutí dňa 27. novembra 2010 podporil guvernérsky projekt Nemocnice 

v Keni II. etapa. Ako vieme, s výstavbou prvej malej nemocnice v kenskej osade Mukuyu – ini, sme 

začali v roku 2006 a odovzdali ju za účasti veľvyslanca SR v Nairobi v lete roku 2007. Financie na 

výstavbu boli zabezpečované individuálne vtedajším kabinetom a distriktný rozpočet nebol zaťažený 

vôbec. Donormi boli fyzické a právnické osoby vrátane niektorých lions klubov, troch slovenských LC 

a jedného českého LC. Taktiež prezentácia už otvorenej nemocnice formou priloženého DVD v letnom 

lions buletíne bola finančne zabezpečená mimo rozpočet distriktu a časopisu formou sponzora. Presne 

tento istý finančný mechanizmus bude použitý pre projekt v druhej etape. Naviac sa stále riadime 

know-how, ktoré sme obdržali od ešte vtedajšieho bavorského distriktu 111 – BN, konkrétne od 

Waltera Kellera a Reinera Haertnera, ktorí žiaľ už nie sú medzi nami. Rozbehnúť takýto projekt nie je 

síce veľká vec, avšak vyžaduje si veľa guráže a najmä nedať sa ničím znechutiť, pretože ide o reálne 

vykonané dobro pre ľudí v džungli.  

 

VÝSTAVBA 

V prvej etape bola nemocnica postavená pre potreby všeobecných chorôb. V druhej etape sme boli 

požiadaní o pomoc v oblasti očného vyšetrenia, gynekológie, dentist. Budova by mala byť pristavená 

z bočnej strany k pôvodnej budove z I. etapy podľa obdržaných príloh. V  budúcnosti sa počíta aj s III. 

etapou, ktorú v súčasnosti neriešime. 

 

Podľa doteraz obdržaných informácií nielen od nemeckých lions priateľov ale aj naše skúsenosti 

predpokladajú tri nákladové položky pre výstavbu pavilónu. Sú to náklady na výstavbu, na vybavenie 

nemocnice a náklady režijné na rozbeh činnosti nemocnice. 

 

Ďalšie náklady pre chod nemocnice sú v miestnej réžii samosprávy a miestneho Lions klubu 

Kilirambogo. Náš distrikt participoval pri prvej etape v prvých dvoch položkách vo výške 35 000,- 

Eur. V časti stavebných nákladov vtedajší prezident LCIF Ashok Mehta prispel s 5 000,- USD. Pre 

náklady na vybavenie nemocnice a personálny rozbeh, žiadny zahraničný spolusponzor neparticipoval, 

len LC - Kilirambogo V súčasnosti, v dobe svetovej krízy, sme si vedomí potreby zníženia finančného 

zaťaženia, a preto v ďalšom budeme uvažovať s nižším obnosom pri zachovaní stupňa kvality s vyšším 

nárokom na svojpomoc, najmä zo strany kenského Lions klubu Kilirambogo.  

 

Uznesenie kabinetu D-122 uvažuje s finančnou podporu  600 000,- -700 000,- ČK. Je  vhodné, aby 

sme radšej uvažovali s obnosom 600 000,-, čo po prepočte predstavuje cca 31 500,- USD resp. 

24 000,- Eur. 

Pri predbežnom kontaktovaní sa s kenskou stranou, sme dali prvý návrh na našu pomoc vo výške 

25 000,- USD pre stavebnú časť, teda pre výstavbu budovy, čomu odpovedá cca 475 000,- Českých 

korún. Zvyšnú časť nábehu projektu vrátane vybavenia bude znášať kenská strana, naša strana D-122 

len do výšky reálnych svojich možností. Teda doplnok ku 600 000,- prípadne viac, zašleme v prípade 

úspechu zbierky. Je potrebné zohľadniť, že nemocnica musí byť postavená do mája 2011, kedy 

guvernér D-122 pôjde strihať pásku do Mukuyu-ini. Ďalšie vybavenie nemocnice bude nasledovať ešte 

niekoľko mesiacov tak, aby ku koncu roka 2011 bola aj personálom plne schopná obslúžiť 

domorodcov zo spádovej lesnej oblasti Mukuyu. Tak tomu bolo aj v I. etape. 

 

PROJEKT 

V prílohe je prezentované, ako má byť stavba budovy so svojimi plochami rozmiestnená.  

 

TERMÍNOVNÍK 

Finančne je potrebné, aby všetky donácie boli zasielané na účet pokladníka D-122 pre tento účel 

v zmysle darcovskej zmluvy. Sekretár D-122 zabezpečí do 10. januára 2011 jednoduchú zmluvu medzi 



D-122 a darcom, ktorá bude oboma stranami podpísaná. Zároveň bude do 20. januára 2011 spracovaná 

zmluva medzi D-122 a D 411 – A o našej donácii pre spoločný projekt výstavby nemocnice v Mukuyu 

– ini. 

 Vzhľadom k tomu, že je potrebné čo najskôr poslať prvú platbu na kenský účet, je vhodné 

využiť akvizíciu vianočného a najmä plesového obdobia na zhromažďovanie financií. 

Je predpoklad, že otvorenie nemocnice za účasti veľvyslanca Českej republiky a Slovenskej republiky 

bude v prvej polovici mája 2011. Otvorenia nemocnice sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen D-122 ako 

aj jeho priatelia, najmä z oblasti sponzorov. Túto sprievodnú správu je možné použiť voľne pre 

potenciálnych sponzorov, tak ako aj ostatné prílohy. 
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