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Odhalenie Pamätníka 
obetiam banských nešťas-
tí na hornej Nitre

       Baníctvo na hornej Nitre má takmer sto-
roènú tradíciu. Najstaršou baòou, ktorá svoj 
vznik datuje v roku 1909 je Baòa Handlová. Prvé 
tony uhlia z Bane Nováky boli vyťažené v roku 
1940. Najmladšou baòou v regióne prevádzko-
vanou od roku 1962 je Baòa Cige3⁄4.
       Tri bane v regióne hornej Nitry napísali kus 
slávnej, ale i smutnej histórie. Pri plnení pracov-
ných povinností za 99 rokov ťažby vyhasli životy 
viac ako štyroch stoviek baníkov
       
       Handlovskí baníci si pietne miesto vybudo-
vali v roku 1997 na cintoríne. V regióne hornej 
Nitry doposia3⁄4 chýbal priestor, kde by bolo možné 
uctiť si pamiatku obetí banských nešťastí aj z ïalších 
baní - Cige3⁄4 a Nováky. 
       
       Symbolicky k prvému výroèiu tragickej udalosti 
v Bani Nováky zo 16. novembra 2006 – prievalu zvod-
nelých nadložných hornín v 7. ťažobnom úseku, kedy 
vyhasli životy štyroch baníkov, sa Hornonitrianske 
bane Prievidza v spolupráci s mestom Handlová 
rozhodli vytvoriť spoloèné pietne miesto, na ktorom 
by bolo možné vzdať hold pamiatke všetkých obetí 
banských nešťastí na hornej Nitre. 17. novembra 
2007 bol položený na cintoríne v Handlovej základný 

kameò nového monumentu. Pretvorenie myšlienky 
do konkrétnej podoby v Handlovej má svoje opodstat-
nenie. Baòa Handlová je najstaršou hnedouho3⁄4nou 
baòou na Slovensku. Vchádzajúc z historických 
súvislostí založilo mesto Handlová s Hornonitrian-
skymi baòami Prievidza a Združením miest a obcí 
hornej Nitry v roku 2007 tradíciu regionálnych osláv 
Dòa baníkov. Ich súèasťou je piety akt kladenia ven-
cov pri pamätníku obetiam banských nešťastí. 

       Centrálnym motívom pamätníka je reliéf z ume-
lého mramoru doplnený o sedem mramorových 
tabú3⁄4 osadených v pylónoch. Na nich sú vyryté mená 

baníkov, ktorí zahynuli 
pri výkone povolania 
v baniach Handlová, 
Cige3⁄4 a Nováky. Pylóny sú 
zhotovené z kameòa, kto-
rým boli vydláždené cesty 
v baníckej kolónii a baní-
ci po nich každodenne 
kráèali za prácou. Na 
výstavbe pamätníka pra-
covali banícki dôchodco-
via pod doh3⁄4adom autora 
reliéfu, bývalého baníka, 
známeho handlovského 
umeleckého rezbára Jána 
Procnera. 
 
Hornonitrianske bane 

Prievidza a mesto Handlová aj touto formou vyjadrili 
poctu pamiatke baníkov, ktorí pri práci stratili to naj-
cennejšie – 3⁄4udský život. Pamätník obetiam banských 
nešťastí na hornej Nitre má za cie3⁄4 aj ïalším generáci-
ám dôstojne pripomínať odkaz, že tony uhlia vyťažené 
poèas storoènej histórie baníctva sú skropené nielen 
baníckym potom, ale neraz vykúpené aj hodnotou 
najcennejšou – 3⁄4udským životom. 

Jana Paulínyová, hovorkyòa mesta Handlová
Adriana Siváková, hovorkyòa Hornonitrianskych baní 
Prievidza

PIVOVAR STEIGER, 
a.s., Vyhne
Sobota patrila vo Vyhniach 
,,Dòu otvorených dverí 
pivovaru STEIGER“

Pivo, hudba a zábava pritiahli do STEIGRA 
rekordných 3500 3⁄4udí.
    Návštevnícky rekord 3500 3⁄4udí zazna-
menali v sobotu 2.augusta v pivovare 
STEIGER vo Vyhniach na piatom roèníku 
,,Dòa otvorených dverí“. Chladené pivo 
zdarma v horúcom poèasí, prehliadka 
pivovaru, obèerstvenie, tombola a v ne-
poslednom rade aj spevácke hviezdy na 
èele so skupinou Vidiek, pritiahli do Vyhní opäť viac 
návštevníkov, než pred rokom kedy ich tu bolo 3300. 
Od 10-tej hodiny až do veèera zabávali návštevníkov 
speváci Robo Šimko, Petra Kepeòová, Ivka Kováèová 
a hlavne skupiny Vidiek a Tristana. Program modero-
val Pinïo. Kým si dospelí dopriavali lahodné èapované 
,,živé“ pivo, o najmenších sa starali v detskom kúti-
ku. Informoval o tom manažér marketingu pivovaru 
STEIGER Emil Mihálik.
    ,,Za prekonanie rekordu vïaèíme skvelému poèa-
siu, ale ešte viac priaznivcom pivovaru STEIGER, ktorí 
k nám merali cestu napríklad až z Prievidze, Banskej 
Bystrice, Nitry, èi Levíc. Prekvapilo nás množstvo 

úèastníkov, ktorí tu boli aj vlani a práve pre vynikajú-
cu atmosféru tohto podujatia sa vrátili aj tohto roku. 
Pozvanie prijali aj primátori okolitých miest. 
Milovníci piva si nenechali ujsť príležitosť vidieť 
tajomstvá varenia piva v našom pivovare, ktoré tu 
položili mnísi ešte v roku 1473. Sme hrdí na to, že 
patríme k posledným pivovarom, ktoré ešte varia pivo 
klasickým spôsobom - s výnimoèným tradièným dvoj-
stupòovým ležaním. Pivá znaèky STEIGER sú prírod-
nými produktami, uvarenými z èistej pramenitej vody 
Štiavnických hôr, kvalitného pivovarníckeho sladu 
a najlepšieho chme3⁄4u zo žateckej oblasti. Návštevníci 
v doprovode lektorov na vlastné oèi videli najmoder-
nejšie nerezové a sklenené zariadenia, zaruèujúce 
kvalitu a hygienu. A zároveò si vlastnými chuťovými 

bunkami overili, že klasicky uvarené a dobre uleža-
né pivo chutí vynikajúco“, zdôraznil E.Mihálik.

Návštevníci si dávali èapovať pivo na ochutnanie 
priamo z ležiackeho tanku. Na rozdiel od krèiem 
dostali nepasterizované ,,živé“ pivo, ktoré je plné 
výživných, zdraviu prospešných látok, aké sa inak 
pre predlženie životnosti odstraòujú filtráciou. 

STEIGER už v tomto roku navštívilo vyše 60 exkurz-
ných skupín, èo je viac ako 700 návštevníkov. 
Návštevníci totiž môžu za symbolický poplatok 
využiť skupinovú exkurziu aj mimo Dní otvorených 
dverí. v súèasnosti sa tu varí 6 druhov f3⁄4aškového 
piva, 2 druhy v plechovkách a 5 druhov sudového 

piva. Práve malé pivovary, s ich neopakovate3⁄4nou 
atmosférou, akým je aj STEIGER, sú najatraktívnej-
šie pre oko i chuťové poháriky návštevníkov. Pivovar 
STEIGER má nezamenite3⁄4nú atmosféru. Je najstar-
ším slovenským pivovarom s tradíciou varenia od 
roku 1473 a najväèším z posledných štyroch malých 
slovenských pivovarov. Pivo sa v òom varí klasickým 
postupom otvoreného a dlhodobého kvasenia, aké 
sa už v iných pivovaroch nepoužíva. Nejde pritom o 
zastaralú technológiu, práve naopak - takto sa varí a 
hlavne tak má ,,ležať“ poctivé pivo, ktorého dozrie-
vanie sa neurých3⁄4uje žiadnymi trikmi, ktoré by ho 
obrali o kvalitu. 
Tlaèová informácia 2.augusta 2008


