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Úvod 

Ahojte, moje meno je Samuel Paľo a v júli 2021 som mal 
možnosť zúčastniť sa na výskumnej stáži na Univerzite v 
Málage. V tomto reporte sa budem snažiť bližšie priblížiť 

priebeh mojej stáže, aby som pomohol  rozhodnúť sa tým, 
ktorí by sa radi zúčastnili stáže. V prípade, že by v tomto 
reporte niečo nebolo spomenuté, alebo by Vám napadli 
nejaké otázky, neváhajte ma kontaktovať na sociálnych 

sieťach. 

Facebook: Samuel Paľo 
Instagram: @samuel.palo1 

Email: samuel.palo@gmail.com 



1 
Príprava na stáž 

P ríprava na stáž spočíva hlavne vo vybavovaní 
všetkých možných dokladov a v kúpení letenky. 

Tejto časti sa nebudem bližšie venovať, pretože v tomto sú 
veľmi nápomocní lokálni koordinátori výskumných stáží, 
ktorí vždy ochotne pomôžu. Dôraz by som chcel v tejto 
časti dať kúpe letenky. 

 

Ja som si letenku kupoval až na začiatku mája, pretože 
vzhľadom na súčasnú situáciu som si nebol do poslednej 
chvíle istý, či na stáž nakoniec pôjdem alebo nie. Do Málagy 
som letel z Bratislavy spoločnosťou Ryanair. Keďže som do 
Málagy išiel na celý mesiac, k letenke som si dokúpil aj 20kg 
batožinu. Dokopy ma spiatočná letenka aj s batožinou stála 
191€. Z Bratislavy som letel ráno o 09:50 a na slovenské 
nočné vlaky som sa nechcel spoliehať, takže som si 
zabookoval izbu v hoteli neďaleko letiska, kde som prespal. 
Izba ma za stála 43€ aj s raňajkami v cene. 





2 
Príchod & Ubytovanie 

P o príchode so Španielska nás (letel som ešte s 
jednou Slovenskou z JLF UK) na letisku čakala naša 

kontaktná osoba, ktorá nás odviezla na miesto nášho 
ubytovania, pomohla nám vyplniť všetky papiere potrebné 
na ubytovanie sa.  
 

  
Po príchode dôrazne odporúčam rýchlo sa vybaliť, zistiť si, 
kde sú najbližšie potraviny a ísť na nákup. Okrem potravín 
je potrebné si nakúpiť hygienické prostriedky, čistiace 
prostriedky atď. My sme boli ubytovaní na univerzitných 
internátoch a museli sme si kúpiť ešte aj príbor, taniere a 
poháre. Samotné ubytovanie bolo veľmi príjemné. Ja 
osobne som býval v dvojizbovom apartmáne pre tri osoby. 
Samotný apartmán pozostával z jednej jednoposteľovej 
izby, v ktorej som býval ja, jednej dvojposteľovej izby, v 



ktorej býval jeden Španiel, spoločnej kúpeľne, obývačky s 
kuchynkou a terasy, ktorá bola spoločná pre tri apartmány 
na prízemí. V kuchynke bola mikrovlnná rúra, 
dvojplatnička a maličká chladnička, takže sa tam dali uvariť 
základné jedlá. 

Ostatní stážisti bývali buď so Španielmi, ako ja, alebo s 
ostatnými stážistami v apartmánoch pre tri alebo štyri 
osoby.  

Ak by niekto išiel na stáž do Málagy, odporúčam mu kúpiť si 
hneď v prvý deň: 

• slnečné okuliare 
• klobúk 
• osušku na pláž 
• karimatku na pláž 
• veľa krému na opaľovanie 
 



3 
Stážisti & Program 

K vôli súčasnej situácii boli obmedzené počty stáží, a 
preto nás bolo v júli v Málage iba osemnásť. 

Spoznal som stážistov z Európy, potom z Maroka, Libanonu 
a Južnej Kórei. 
 

 Program sme si organizovali väčšinou sami, pretože naše 
kontaktné osoby sa nám venovali len v jeden deň. 
Poukazovali nám historické centrum Málagy, dali nám 
odporúčania na dobré bary a reštaurácie a nakoniec s nami 
išli na spoločný obed do tradičnej reštaurácie s 
andalúzskou kuchyňou. Mimo toho sme si program 
organizovali sami, ako som už spomínal. Snažili sme sa 
využiť každú voľnú chvíľu a za ten mesiac sme stihli prejsť 
všetky hlavné turistické miesta v Andalúzii. Do Málagy 
väčšina z nás prišla v piatok 02.07.2021. V sobotu sme mali 
spoločný program s našimi kontaktnými osobami a v 
nedeľu sme si urobili výlet do mestečka Torremolinos, 



ktoré je známe peknými plážami. Strávili sme tam prakticky 
celý deň. Počas bežného pracovného týždňa, keď všetci z 
nás mali stáže na univerzite alebo v nemocniciach, sme 
trávili čas na plážach v Málage, chodili sme obzerať 
historické pamiatky, navševovali múzeá a galérie, alebo 
sme si išli len tak sadnúť do mesta. Počas druhého víkendu 
v Málage sa naša skupinka rozdelila. Jedna polovica išla na 
národný sociálny program do Madridu, druhá polovica 
skupiny si urobila výlet do Seville. V tretí víkend sme 
navštívili mestečko Ronda a plážové mestečko Nerja. V 
Nerje sme mali možnosť kayakingu medzi útesmi. V 
posledný víkend sme si urobili výlet do Córdoby a 
Granady. Ďalej sme boli v El Caminito del Rey.  

 

RONDA



NERJA

CÓRDOBA



EL CAMINITO DEL REY

GRANADA



4 
Výskumná stáž 

M oja výskumná stáž prebiehala na Ústave 
farmakológie a pediatrie na Lekárskej fakulte 

Univerzity v Málage. Témou výskumu bolo poškodenie 
pečene vyvolané liekmi. Na tomto výskume bol so mnou 
pridelený ešte jeden stážista z Maroka. Našou hlavnou 
náplňou bolo počas prvého týždňa čítať vedecké články a 
oboznámiť sa s problematiku DILI (Drug-induced liver 
injury). V ďalších týždňoch sme mali možnosť zúčastniť sa 
seminára o tejto problematike, naučili sme sa spracovávať 
štatistické údaje relevantné k tomuto výskumu. Taktiež sme 
sa učili hodnotiť riziko poškodenia pečene u pacientov 
pomocou kazuistík. Mali sme možnosť spracovávania 
vzoriek v laboratóriu a posledné tri dni našej stáže sme 
strávili na oddelení hepatológie v nemocnici, kde sme s 
lekárom a sestrou hodnotili stav pečene u pacientov 
pomocou prístoja FibroScan. Táto stáž bola pre mňa naozaj 
prínosná. Naučil som sa veľmi veľa o fungovaní 
výskumného tímu a o náplni práce jeho jednotlivých 
zložiek.  



Naša stáž prebiehala od pondelka do štvrtka, pretože v 
piatky sme mali stále nejaký spoločný program s ostatnými 
stážistami. Nemali sme určený presný čas začiatku ani 
konca, ale ja osobne som sa snažil tam prísť medzi 
9:00-10:00. V doobedňajších hodinách sme pracovali na 
prehľadávaní vedeckých článkov a okolo 11:00-11:30 bolo 
zaužívaným zvykom, že celý ústav išiel na spoločné raňajky 
do miestnej kaviarne alebo aj do kaviarne mimo fakulty. 
Takéto raňajky trvali asi 45 minút až hodinu. Potom sme 
pokračovali v práci a okolo 13:00-14:00 nás púštali domov. 
Po stáži som stále išiel na internát, uvaril som si obed, 
najedol sa a s ostatnými stážistami sme išli na pláž alebo do 
centra mesta.   

MÔJ VÝSKUMNÝ TÍM



5 
Rozpočet 

P očas celého pobytu v Málage som platil kartou. 
Prišiel som tam s 200€ v hotovosti, ktoré som mal 

pre prípady, že by sa niekde nedalo platiť kartou. Ako som 
už spomínal, letenka stála 190€. Ďalej som na Slovensku 
kupoval veci na National Food and Drink Programme, ktoré 
stáli 30€. Na nákupy v potravinách som minul asi 
250€-300€ za celý mesiac. V tejto sume sú zarátané 
potraviny najmä na raňajky a obedy, ktoré som si robieval 
na internáte. V reštauráciách a kaviarňach som minul tiež 
asi 300€. Táto suma predstavuje najmä poplatky za večere 
a kávu. Na cestovanie a vstupy do múzeí a galérií som minul 
asi 350€ a ostatné výdavky boli v sume cca 300€ (paušál, 
nákupy oblečenia, suveníry…). Ak som to všetko zrátal, 
dokopy som minul asi 1400€. 





Ďakujem za 
pozornosť!
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