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Rudolfa Podobu
Verejná rozlúčka 20.8.2009, Námestie baníkov Handlová

Vážené smútiace rodiny, vážený pán prezident, pán predseda Národnej 
rady, pán predseda vlády, vážené smútočné zhromaždenie.

Život je obrovský dar, ktorý dostávame s podmienkou, že nebude večný. 
Najväčšia krutosť tejto jedinej podmienky je, že nevieme, kedy sa náš čas naplní. 
Nemôžeme sa na svoj odchod pripraviť tak, aby sme stihli urobiť všetko, čo sme si 
naplánovali a rozlúčiť sa s tými, ktorých milujeme.  

V pondelok 10. augusta nikto z dvadsiatich mužov a nikto z nás netušil, 
ako sa tento smutný deň skončí. Bol obyčajný pondelok po slnečnom víkende, 
začínal sa pracovný týždeň, plný povinností a plánov. Sekundy zmenili život dvad-
siatich rodín a ponorili Handlovú do obrovského smútku. 
Zišli sme sa tu po desiatich dňoch plných bolesti, plaču, zúfalstva a beznádeje. 
Stojím pred vami, aby som sa naposledy rozlúčil s vašimi blízkymi, našimi priateľ-
mi, susedmi, známymi. A nie sú slová, ktoré by dokázali vyjadriť hĺbku vášho žiaľu 
a veľkosť našej spolupatričnosti. 

Žiaľ stavia mosty medzi ľuďmi. Presvedčil som sa o tom počas týchto ťažkých 
dní. Vyjadrenia sústrasti a ponuky akejkoľvek pomoci prichádzali z domova i zo 
zahraničia. Ľudia žiadali zriadenie účtu, aby mali možnosť zmierniť dopady tra-
gédie, ktorá nás postihla. Nikto a nikdy vám nevráti vašich najbližších, ale chcem, 
aby ste vedeli, že pri vás stoja tisíce známych i neznámych ľudí, stojí pri vás celé 
Slovensko. A ja verím, že svet ešte nie je stratený, ešte máme nádej. Zostalo nám 
srdce, ktoré začne tĺcť rýchlejšie, keď sa stane niečo hrozné. A ja som vďačný všet-
kým, ktorí prejavili ľudskosť a ukázali svoje srdce, keď to naše krvácalo.

,,Tvrdá si baňa, špinavá, krutá, dvadsiatim synom dala si putá“ – napísala 
v básni Handlovčanka. A je to tak – baňa je tvrdá a býva krutá. Za každou z jej 
obetí je jeden ľudský príbeh, prázdne miesto pri stole a veľké prázdno v srdciach 
najbližších. Je nevyspytateľná, baňa, tá majestátna vládkyňa s dvomi rukami. 
Jednou dáva, za lásku sa odplatí láskou a druhou berie. Jednou chráni, druhou 
trestá. Jednou dáva živobytie, druhou život berie. Vedeli to už naši dedovia a vie to 
každý z nás, Handlovčanov. 

Napriek tomu je baňa našou súčasťou, našim osudom a našou voľbou. 
Tá voľba doznievala v nás vo chvíľach, keď naši otcovia zavčasu ráno odchádzali 
do šichty a keď sa vracali voňajúc uhoľným prachom a unavení, no spokojní 
a vyrovnaní, najmä keď začali rozprávať o bani, o tom tajomnom a  záhadnom 
podzemnom svete tmy a chlapskej driny, o svete, v ktorom aj zdanlivo obyčajné 
veci nadobúdajú vyšší zmysel. Kdesi tu, v týchto nezabudnuteľných chvíľach, rástla 
v nás hrdosť na svojich dedov a otcov a viedla nás prijať rozhodnutie nasledovať 
ich.  Bola aj voľbou dvadsiatich mužov, ktorí v to pondelkové ráno sfárali. 
Popri drine dokážeme vnímať a naplno prežívať veselé stránky svojho baníckeho 
života a keď príde čas, s nefalšovanou ľútosťou si poplačeme nad kamarátovým 
hrobom. Áno, za kamaráta by sme dali svoj život. Ten, kto to nezažil, neuverí. 
No také pevné vzťahy a úprimné chlapské priateľstvá, aké vznikajú v tvrdom, 
každodennom boji o uhlie v tmavých podzemných priestoroch, sa na povrchu 
nerodia.  A preto z úcty k našim dvadsiatim kamarátom a ku generáciám baníkov 
pred nami, prosíme, neznevažujme baníctvo, nespochybňujme rizikovosť tohto 
povolania. Ale konajme múdro, rozvážne a venujme baníkom úctu a pozornosť, 
ktorá im prináleží . 

Handlová odovzdáva tejto krajine všetko bohatstvo zo svojich útrob. A raz, 
keď sa skončí životnosť našej bane, tej bane, o ktorú sa v podobe energií rozdelíme 
so všetkými v našej krajine a my budeme potrebovať prácu pre našich statočných 
synov, verím, že neostaneme bez pomoci.  

Vážené smútočné zhromaždenie,

život je obrovský dar, ktorý dostávame s podmienkou, že nebude večný. K večnosti 
nás približujú len naše deti. Oni sú našim pokračovaním, nositeľmi nášho neza-
meniteľného genetického kódu, sú našou najväčšou láskou a nádejou. V krehkom 
veku potrebujú lásku svojich mám a silu svojich otcov. 10.augusta 2009 sa rov-
nováha narušila. Z celého srdca si želám, aby ste ju, vážení pozostalí, opäť našli, 
aby ste vy deti boli hrdé na svojich otcov a videli v nich svoje vzory. Nestihli vám 
už povedať, že ste boli to najlepšie, čo im život dal. A dali by svoj život za ten váš. 
Dokončite,   prosím, to, čo začali a pokúste sa splniť svoje aj ich sny.   

Zapamätajme si tento deň, keď sa na symbolickom mieste – na Námestí 
baníkov, v  symbolický deň, ktorý má v dátume číslovku 20, lúčime s 20-
-timi obeťami najväčšej tragédie v histórii Slovenského baníctva. Stojíme 
tu, zasiahnutí žiaľom, súdržní a jednotní. Zachovajme si túto ľudskú spo-
lupatričnosť, Handlovčania! Pomáhajme si, ako vládzeme a spoločnými 
silami prekonajme osud, ktorý nás nešetril.

Vážení občania Slovenska, ľudskosť, ktorú ste prejavili našim rodinám pozostalých 
v ich najťažších chvíľach, je obrovská a my si ju vážime. Keď raz prídete do nášho 
baníckeho mesta vyrozprávame vám príbeh, jeden krátky a smutný príbeh o dvad-
siatich mužoch. V tom príbehu vám budeme rozprávať nie o tom, ako o svoj život 
prišli, ale o tom, ako žili. Oplatí sa počuť ten príbeh, je plný synovskej, manželskej 
a rodičovskej lásky.      
Vážené smútiace rodiny, dovoľte, aby som vám ešte raz v mene svojom, v mene 
všetkých Handlovčanov, v mene všetkých známych i neznámych ľudí dobrej vôle, 
vyslovil úprimnú sústrasť. Lúčim sa s vašimi mužmi, synmi, otcami, ktorí vás 
milovali, tešili sa zo života a opustili vás na vrchole svojich síl. Nevieme to prijať, 
nevieme sa s tým zmieriť, ale musíme s tým žiť. 
Nech svätá Barbora ochraňuje našich baníkov, nech posledné ,, Zdar Boh“ zaletí 
k ich dušiam. 

Kamaráti, nikdy na vás nezabudneme!  Zdar Boh! 


