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ŠŠTTEEFFAANN  HHLLUUŠŠÁÁKK  
Narodil sa 10.3.2003. Chodí do 2. ročníka na gymnáziu 

Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici.  

Aký je Tvoj cieľ? Chcel by som byť lekárom - onkológom, 

chcel by som sa pričiniť o to aby bola rakovina lepšie 

liečiteľná, chcem nielen klinicky liečiť ľudí ale aj pracovať 

vo výskume, lebo ma baví veda, chcem prepájať výskum 

s pacientmi, nájsť čo najširokospektrálnejší liek na 

rakovinu s čo najvyššou úspešnosťou liečby. 

Cieľ čo sa týka ekológie? Prial by som si aby ľudia 

pochopili vážnosť situácie, aby sa spojili  a SPOLOČNE 

urobili zmenu ktorá bude viesť k spomaleniu globálneho 

otepľovania. Dôležité je začať od seba a potom môžeme 

meniť ostatných. 

Prečo si iný študent ako ostatní? Myslím si, že je dôležité robiť dobro pre druhých, 

robiť zmysluplné veci. Každý by mal byť aktívny v tom čo robí a mal by sa venovať čo 

najviac svojim povinnostiam, škole. 

Prečo robíš veci navyše? V prvom rade preto, že ma to baví, myslím si že je to dôležité 

robiť, a keď sa pozrieme na to, že druhí ľudia niektoré veci nerobia, si treba uvedomiť, 

že im musíme ísť príkladom, a v podstate sa snažím dávať aj dobrý príklad a zároveň sa 

snažím robiť čo najviac stihnem - keď mám čas, je mi ľúto ho nevyužiť naplno. To na čo 

mám čas alebo k čomu sa dostanem sa snažím robiť naplno, a keď ho človek naplno 

využíva sa možno dostane aj k veciam navyše, ktoré nie sú tie základné. A potom je to aj 

taká motivácia, že v podstate snažiť sa robiť dobro pre druhých, takže myslím si, že 

ľudia by si mali navzájom pomáhať a robiť dobro a keď je možnosť, tak to treba využiť. 

Môžeš nám opísať, čo je tvojou činnosťou v rámci SOČ? : V rámci svojej 

Stredoškolskej odbornej činnosti pracujem na výskume v oblasti onkológie. Svoj výskum 

realizujem na Slovenskej 

akadémii vied v Bratislave v 

rámci Ústavu lekárskych 

vied na Ústave 

experimentálnej onkológie 

na Oddelení nanobiológie. 

Pracujem a najbližší rok 

budem svojou vedeckou 

činnosťou pracovať na 

projekte výskumu 

nanoliečiva na rakovinu 

hrubého čreva. V rámci 

výskumu sa venujem 

pasážovaniu buniek 

rakoviny hrubého čreva, ale 
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v najbližšej dobe sa budem venovať aj ovplyvňovaniu týchto buniek rôznymi látkami, 

ktoré nám pri opakovaných pokusoch majú pomôcť pri tomto výskume. Následne 

budem svoje poznatky a zistené údaje prezentovať v rámci Stredoškolskej odbornej 

činnosti v roku 2021. Moja vedecká činnosť je 

mojím výskumom pre Stredoškolskú odbornú 

činnosť, ale zároveň má pomôcť Slovenskej 

akadémii vied a získanými poznatkami aj celému 

projektu výskumu nanoliečiva pre rakovinu 

hrubého čreva.  

Ako by si motivoval svojich rovesníkov? Po 

prvé si myslím, že motivovať sa dá príkladom, 

čiže nejaký vzor, mladí ľudia potrebujú mať 

vzory, vidieť príklad v niekom, preto aj teraz 

vidíte, že celebrity, populárne osobnosti 

odovzdávajú tú myšlienku aj v tej ekológii, 

o ochrane životného prostredia, o tom, aká je zlá 

situácia s našou planétou, a že je dôležité pre ňu 

niečo robiť, a tí ľudia, ktorí to vidia, a aj mladí 

ľudia, ktorých by to možno normále nezaujímalo, 

ale keď to vidia u tej osobnosti, ktorá je pre nich 

istou autoritou, tak potom skôr sa o to začnú 

zaujímať , a keď sa o to začnú zaujímať, tak to 

začnú robiť, čiže v prvom rade si myslím, že 

motivácia by mala byť autoritatívna, ale v tom zmysle, že treba motivovať vzorom, 

príkladom, a najlepšie by to mala byť nejaká osobnosť, lebo keď začne robiť príklad 

stavbár, tak asi veľa ľudí nenamotivuje, ale keď začne robiť príklad nejaká hudobná 

hviezda, samozrejme urobí viac po prvé motiváciou ale potom treba o tých veciach aj 

hovoriť, nestačí len teraz že to robia nejaké osobnosti, ale treba u každého začať od seba, 

že v podstate nestačí čakať, že to urobí niekto druhý, alebo že toto nie je v mojich silách, 

ale treba urobiť čo najviac, čo sa dá, a tým potom budeš vzorom aj pre ostatných, ale 

hlavne je dôležité o tom hovoriť, robiť aktivity, projekty, snažiť sa to prezentovať, dávať 

to do povedomia   

Čo Ťa motivuje venovať sa ekológii? Je vedecky dokázané, že naša planéta nie je 

v dobrom stave, že klimatické zmeny a globálne otepľovanie, ktoré na našej planéte 

nastáva, je tu a nie je to sranda, nie je to niečo, čo by sa nás netýkalo, na druhej strane to 

spôsobili ľudia, samozrejme niekto môže povedať, že takéto zmeny na planéte bývajú 

periodicky v rámci nejakých časových období, to je pravda, ale také zmeny klímy a také 

otepľovanie, ako nastáva teraz, je spôsobené antropogénne, čiže človekom - negatívnym 

dopadom ľudskej činnosti. A to znamená, že za to máme my zodpovednosť, a preto je 

našou úlohou čo najlepšie a čo v najväčšom možnom meradle ako sa to dá tieto 

problémy odvrátiť, a ak to nie je možné, tak potom zmierňovať ich následky, pretože to 

sú napríklad požiare v Austrálii, roztápanie ľadovcov na Arktíde  a Antarktíde, ozónové 

diery, obrovské suchá, nedostatok vody. Možno si myslíme, že sa nás to netýka, ale keď 

som bol minulý rok na dovolenke v Česku, tam nám jedna rodina povedala, že im došla 

voda, jednoducho tam v strede Česka bolo tak teplo, že vyschla voda a oni museli  

kupovať vodu v obchode. Zdá sa nám, že sa nás to netýka, že tu v Bratislave máme dosť 

vody, takže je dôležité si uvedomiť, že nie je to tak všade. A potom je dôležité si 
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uvedomiť, že stále robíme tieto negatívne vplyvy, stále 

ťažíme drevo, a to aj budeme, to je samozrejmé, ale to akým 

spôsobom to robíme, v akom rozsahu to robíme, to sa dá 

obmedziť, to môžeme zmeniť. Čiže motivuje ma to, že to je 

aktuálne a zároveň akútne, to znamená, že sa to nedá odložiť 

o 50 rokov, nie, treba to riešiť tu a teraz. Aj ja sa musím snažiť 

v takom meradle v akom dokážem a v tej škále schopností, aké 

mám urobiť čo najviac preto, aby som pomohol, otázka znie potom 

,,Ako?“, akým spôsobom. 

Prečo by mali deti a žiaci pomáhať iným? Na Zemi nie sme iba ako jednotlivci, sme tu 

aj ako spoločnosť, ako celok, a je nás tu veľa, to znamená, že nadväzujeme navzájom 

spolu vzťahy, musíme si navzájom pomáhať, snažiť sa o dobro pre druhého, pomáhať 

druhým, mala by tu byť vnútorná túžba pomôcť iným, pretož e tu nie sme sami a druhí 

ľudia tu sú pre nás a my by sme tu mali byť pre druhých a mali by sme sa snažiť im 

pomáhať tak ako všetci dokážeme. Nie každý môže robiť ekologické projekty, kopať na 

poli, nie každý môže byť v parlamente alebo byť premiérom, každý by sa mal snažiť 

pomáhať tam, kde je, a to aj žiaci, aj deti, aj mladí by mali robiť čo najviac čo dokážeme 

pre druhých, snažiť sa o takéto dobro pre druhého, čiže v konečnom dôsledku aj dobro 

pre seba. Ak to premostíme na ekológiu, aj boj za záchranu planéty, boj za to aby sme 

odvrátili nebezpečenstvá ktoré prináša globálne otepľovanie, klimatické zmeny, tak to je 

tiež v konečnom dôsledku aj pre nás, nielen pre druhých, robím to pre tento 

svet ale robím to aj pre seba, kvôli svojim deťom, všetci by mali pomáhať 

preto lebo tu žijeme ako skupina ľudí, mali by sme si navzájom pomáhať, 

navzájom vytvárame vzťahy, mali by sme tu byť pre seba navzájom. 

Ako prispievaš Ty sám k záchrane planéty? V každodennom živote sa 
snažím separovať odpad, a všeobecne sa snažím produkovať čo najmenej 

odpadu, nakupujem lokálne a sezónne potraviny, vyhýbam sa palmovémo 
tuku, jazdím MHD ale hlavne šírim ekológiu medzi ostatnými. 

Kedy si sa začal venovať ekológii? V piatom ročníku, keď sme robili 
projekt o čističkách odpadových vôd  

Tvoj vzor – môj dedko – lekár, rozvážny, 
múdry, pracovitý, dobrý a pokojný človek, 
ktorý pomáha iným, Leonardo di Caprio – 

herec, ktorý sa okrem herectva venuje aj 
ekológii, prezentuje ekologické problémy na 

sociálnych sieťach. 

.Aké máš motto? ,,Nestrácajte čas, robte dobro, robte veľa 
dobra a nikdy nebudete ľutovať, že ste ho robili.´´-sv. Ján 
Bosco.  

Aké sú tvoje dobré a zlé vlastnosti?  

Dobré: zodpovednosť, pracovitosť, cieľavedomosť, optimizmus, rád 

pomáha druhým.  

Zlé: nevie naplánovať čas, odsúvanie povinností.  
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Aktivity: 

 recitačné súťaže (Hviezdoslavov Kubín, 
Šaliansky Maťko), 

 olympiády – zo slovenského jazyka, 
z chémie, z matematiky,  

 súťaž Bezpečná škola,  
 Festival vody – v dvoch ročníkoch získali 

špeciálne ocenenia za filmy Planéta 
a jedlo, Ochrana prírody,  

 orientačný beh – 2.miesto v okresnom 
kole, 

 Slovenský červený kríž,  
 potravinová zbierka,  
 moderovanie – Vianočná nálada a Akadémia talentov,  
 prednášky – Rovesnícke vzdelávanie (prezentácie, filmy), 
 Stredoškolská odborná činnosť – výskum v SAV: Nanoliečivá pri liečbe rakoviny 

hrubého čreva,  
 4 roky člen kolégia programu Zelená škola, 
 projekt Za čistejší vzduch s Volkswagenom, 
 animátor – vedie stretnutia u Saleziánov, 
 účasť na všetkých klimatických štrajkoch. 

Zaujímavosti: obľúbené jedlo – pečená ryba s opekanými zemiakmi, veľkosť nohy – 42, 
farba očí – hnedá, najneobľúbenejší predmet v škole – výtvarná výchova, obľúbený 
filmový žáner – komédia. 

Štefana  sme si vybrali preto, lebo je to  

výnimočný mladý človek, ktorý má ambície 

niečo dokázať. Zaujíma sa o vedu, 

v budúcnosti by chcel byť lekár onkológ 

a zároveň pracovať vo výskume. Zaujíma sa 

o ekológiu a našu planétu, snaží sa motivovať 

iných aby boli lepší. Je to vzácny človek, ktorý 

na sebe neustále pracuje a už v mladom veku 

vie čo chce a ide si za tým. Navštevoval našu 

základnú školu a pamätáme si ho ešte ako 

mladého aktivistu, ktorý nám robil spolu so 

spolužiakom prednášky na rôzne eko témy. 

Jeden rok bol dokonca súťažiacim v tejto 

súťaži. Plánovali sme s ním krátke stretnutie, 

no to sa nakoniec predĺžilo na niekoľko hodín. 

Náš rozhovor bol veľmi 

podnetný, zistili sme, 

že už aj v tak mladom 

veku môže byť 

človek vzorom pre 

rovesníkov. 

 


