
Príbeh veľkého bojovníka  

V máji 2015, keď skupina študentov Fakulty telesnej výchovy a športu UK dobojovala svoje päťročné 

štúdium, Marek, ich spolužiak, kamarát a veľký športovec, začal svoj najväčší a naťažší boj v živote. Práve 

vtedy, keď si čerství absolveni začali užívať leto a rozhliadať sa po prvom vážnom zamestnaní, Marekovi 

bola oznámená smutná diagnóza: leukémia.  

Leukémia je diagnóza, ktorá na určité obdobie, pripúta na nemocničné lôžko každého pacienta. Aj 

športovca, ktorý si bez športu nevedel predstaviť ani jeden deň. Od malička sa venoval rôznym športom, 

chodil na karate, na basketbal, po strednej škole začal študovať na FTVŠ odbor kondičný tréner.  Počas 

vysokoškolského štúdia sa začal intenzívne venovať Crossfitu a dokonca je spoluzakladateľ Fitnes centra  

Barbel Gym v jeho rodnom meste, v Topoľčanoch. Mohlo by sa zdať, že Marek bol celým svojim srdcom 

športovec, no Marek bol v prvom rade celým svojim srdcom išpiratívny priateľ a vzor pre mnohých ľudí. 

V odbodbí náročnej liečby, sme si sami častokrát uvedomili, že napriek tomu, že by sme to mali byť my, 

kto by ho mal podporovať, nás neraz podržal, podporil, namotivoval ísť ďalej. V tomto bol Marek vždy 

výnimočne jedinečný. Jeho povestný úsmev, dobrá nálada a pozitívny prístup k životu, vedel vždy 

každého nakopnúť. Dokonca aj vtedy, keď sa jeho úsmev skrýval za biele rúško na najsmutnejšom 

oddelení nemocnice.  

Približne po roku a pol mal Marek dobré výsledky krvi, ale najväčší bojovníci asi musia čeliť najťažším 

prekážkam a Mareka k nemocničnému lôžku tentokrát pripútal zápal mozgových blán. Dlho a intenzívne 

bojoval v nemocnici, kde sa mu lekári z celých síl snažili pomôcť. V tomto období sme Mareka však do 

nemocnice nemohli ísť navštíviť.   

V piatok 9. júna 2017 nás Marek navždy opustil. Tak, ako odznelo na pohrebe z úst jeho blízkeho 

kamaráta, Marek svoj boj nikdy neprehral. On totižto nebojoval sám za seba, ale za všetkých ľudí, ktorí 

ho poznali a boli ním inšpirovaní. Marek by si určite prial dve veci, aby aj nešportovci športovali a aby 

bola každému, kto to potrebuje, podaná pomocná ruka a podpora.  

Skúsme sa aj my počas behu zamyslieť nad tým, aké máme šťastie, že sa môžeme hýbať, že z toho 

pohybu dokážeme mať radosť a že sa máme o ňu s kým podeliť, lebo nikdy neviete, kedy o tú radosť 

môžete prísť, tak ako o ňu prišiel Marek .... 

 

Vybrané z článkov o Marekovi od spolužiakov a kamarátov 


