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Report projektu nemocnica v Keni k apríli 2014 – Tibor Buček 

Distriktný projekt nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Mukuyi-ini začal na jeseň v roku 2006. V rámci 

prípravy I. etapy sa v tom čase ešte nepredpokladalo, že tento projekt bude mať aj svoje ďalšie etapy. 

Vtedajší guvernér vyhlásil postavenie malého zdravotného strediska v Mukuyi-ini za guvernérsky 

resp. distriktný projekt, ktorý predpokladal postavenie stavebnej časti s tým, že kenský 

LC-Kilimambogo budovu vybaví potrebným zariadením a bude vo svojej réžii aj prevádzkovať.  

V júni 2007 sa tento projekt aj úspešne ukončil a za prítomnosti siedmych zástupcov nášho distriktu 

a veľvyslanectva v Keni, malá nemocnička, ako ju naši kenskí priatelia od počiatku nazývali, bola 

slávnostne odovzdaná do užívania. Po troch rokoch úspešného pôsobenia vznikla spontánna potreba 

rozšíriť toto zariadenie.  

V distriktnom roku guvernéra Oldřicha Choděry začala zbierka, ktorá vyústila vo výstavbu II. časti 

tohto spomínaného zariadenia. Na otvorení sa za distrikt zúčastnilo desať zástupcov a účastníci sa na 

mieste presvedčili o správnosti vložených prostriedkov. V roku guvernéra Rudka Hlavačku sme boli 

požiadaní o výstavbu III. časti, ktorú sme 27. októbra 2013 aj zrealizovali a odovzdali do 

prevádzkovania. 

Odovzdanie sledovalo množstvo domorodého obyvateľstva. Boli to, veľvyslanec Slovenskej republiky, 

Charge' d'Affairs Českej republiky, zástupcovia MZVaEZ SR a Ministerstva pôdohospodárstva SR, 

štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva, prorektor poľnohospodárskej Univerzity ako aj 

dekan. Boli prítomní tiež zástupcovia ministerstva zahraničných vecí a zdravotníctva Kene, miestnych 

municipalít a ostatných domácich entít zaujímajúcich sa o túto krásnu aktivitu. Za distrikt 122 sa 

expedície zúčastnilo dvanásť členov z rôznych klubov distriktu. Počas otvorenia nám koordinátor za 

kenskú stranu J. Muthumbi, ako zástupca LC-Kilimambogo, ktorému nemocnica od počiatku patrí, 

prezentoval celý vývoj projektu a dr. George Karanja, člen LC-Kilimambogo, zodpovedný za 

zdravotnícku starostlivosť prezentoval druhy a formy poskytovanej starostlivosti ako aj počty ošetrení 

v tomto zariadení.  

Na poslednom stretnutí kabinetu bola kladne prijatá správa o finančnom zabezpečení projektu. 

Projekt nemocnica Cyrila a Metoda v Mukuyi-ini svojím významom vzbudzuje všeobecnú úctu a je 

výzvou pre ďalšie možné pokračovanie ako sa to prirodzene vyvinie.  

Veľká vďaka patrí generálnym sponzorom, sponzorom, účastníkom všetkých troch expedícií 

a všetkým, ktorí svojím postojom podporujú tento medzinárodný prvok charity, ktorým sa aj náš 

distrikt zapísal do svetovej lionskej rodiny darcov v kategórií tzv. exportných projektov LCIF (Lions 

Clubs International Foundation) v Oak Brooku USA. 

 

 

 

 Spracoval Tibor Buček 

 Koordinátor projektu 
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Fotodokumentácia 
 

 
 

Pohľad na Nemocnicu Sv. Cyrila a Metoda 
v Mukuy-ini 

 

Účastníci prvej expedície pred budovou I. etapy 
 

  
Spoločné foto pred nemocnicou – II. Etapa 

 
Účastníci expedície – II. Etapa 

 

 
 

Recepcia nemocnice – príjem pacientov Účastníci expedície – III. etapa  
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Malé laboratórium nemocnice 

 
Interiér jednej z ošetrovní 

  
Lekáreň nemocnice 

 
Zariaďovanie nemocnice 

 
 

Výkopové práce  
 

Dvaja koordinátori projektu: Tibor Buček a jeho 
africký kontrapartner Josphat Muthumbi 
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Auto veľvyslanca SR počas otvorenia III. etapa 

 
Auto Chargé d´affaires ČR počas otvorenia 

III. etapy 
 

 
 

Tabuľa sponzorov – I. etapa 
 

Tabuľa sponzorov – II. etapa 
(Administrátor LC-Kilimambogo, Brenda Churu)  

 

 
 

Generálny sponzor III. etapy, Róbert Čapla Tabuľa sponzorov – III. etapa 
 

 


