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Vážené smútiace rodiny, 
vážené smútočné zhromaždenie, 

dnes je pre nás mimoriadne smutný a ťažký deň. Správa, ktorá nás zasiah-
la  v pondelok 10. augusta nás naplnila pocitom prázdna a bezmocnosti. 
Handlovská baňa vo svojej histórii dopísala svoj  najkrutejší príbeh s tragickým 
koncom. Banské nešťastie pripravilo rodiny o milovaných otcov, manželov, 
druhov, synov, príbuzných a priateľov. Banícka rodina stratila spolupracovníkov 
a  kamarátov. Zahynuli čestne, pri plnení pracovných povinností. Neočakávaná 
a hrozná tragédia postavila pred nás jednu z najťažších úloh –  naposledy sa 
rozlúčiť s vašimi blízkymi, s našimi spolupracovníkmi, baníkmi a banskými 
záchranármi. 
Drahí zosnulí baníci, 
preukázali  ste statočnosť,  zodpovednosť, odvahu a zaplatili za to príliš vysokú 
daň. Odchádzate od nás sprevádzaní veľkým smútkom. Nikdy nezabudneme 
na vašu obetavosť, na poctivo a dobre vykonanú prácu v prospech vašich rodín 
a nás všetkých. To sú hodnoty, ktoré tu zanechávate. Vážime si vás, vzdávame 
vám vďaku a  hold. Váš čestne prežitý život zostane pre nás svetlým príkladom 
a povzbudením.

Banícke povolanie je jedno z najťažších. 
Nástrahy prírody v hlbinách zeme ukrývajú riziká, ktorým treba čeliť. Aj naj-
ťažšie prekážky sa prekonávajú ľahšie  s vedomím, že nech sa tam dole stane 
čokoľvek, vždy pomôže kamarát kamarátovi, že ho ostatní nenechajú v tom 
najhoršom. V bani vládne spolupatričnosť a solidarita ako nikde inde. 

Drahí  baníci, 
v tejto ťažkej chvíli žialime nad  vaším predčasným odchodom. Pätnásti z vás 
boli členmi banskej záchrannej služby. Ako banskí záchranári ste  neraz bojo-
vali s vodou, bahnom, ohňom, plynmi a banskými horninami, so všetkým čo 
ohrozuje životy fárajúcich a bezpečnú prevádzku. Keď  ste v piatok nastupovali 
na pohotovostnú službu, nikto z nás netušil, že  tragický okamih vám už nedo-
volí dokončiť dielo a uzatvorí knihu vášho života. 

Človek je  to najcennejšie čo existuje. 
Každé jedno z vašich mien  nesie v sebe ľudský príbeh, ktorý nestihol byť 
dopísaný. Mali ste svoje plány, túžby a sny, ktoré už nemohli byť naplnené.                 
V  zlomku sekundy, v krutom okamihu naše srdcia a mysle naplnil smútok. 
Nemilosrdnú pravdu vnímame ako nespravodlivú. Zraňuje nás o to viac, že 
prišla nečakane. Denne fárame do podzemia a nepripúšťame si možnosť 
takejto tragédie. Nevyspytateľné cesty života nás príliš tvrdo presvedčili o opaku. 
Odpusťte, prosím, naši baníci ...

Vážené smútiace rodiny, 
v tejto ťažkej chvíli, keď ste prišli o to najcennejšie - otcov, životných partnerov, 
synov, milovaných príbuzných, priateľov -  vám v porovnaní s vašou  veľkou 
stratou a bolesťou, môžeme ponúknuť len veľmi málo. Úprimne, v pokore a v 
nádeji, že prijmete našu podporu, vám chceme poskytnúť  slová útechy. 
Prijmite odomňa, od  hornonitrianskych baníkov, od kamarátov a spolupra-
covníkov morálnu podporu, prejav sústrasti a spoluúčasti na vašom hlbokom 
zármutku. Je nám nesmierne ľúto zmarených životov mužov na vrchole svo-
jich síl, ktorí sa predčasne ocitli na konci svojej životnej cesty. 

Súcítime s vašimi rodinami a pre váš nesmierny  žiaľ len ťažko nachádzame 
dostatočné slová útechy. Uvedomujeme si, že strata drahého príbuzného vám  
spôsobila obrovskú bolesť. Rany sa ťažko hoja, smútok pretrváva... 
Chceme pri vás stáť aj  v nastávajúcom období, aby sme vám pomohli zmierniť 
následky tragickej udalosti. Aj prostredníctvom občianskeho združenia Na 
pomoc sirotám a vdovám vám a vašim deťom podávať pomocnú ruku, kedy-
koľvek ju budete potrebovať. 
Tok života plynie ďalej a žiada si vás v plnej sile. Úprimne vám želám veľa 
vnútorných síl, aby ste sa  nenechali premôcť bolesťou, zármutkom. Aby ste 
aj napriek ťažkej životnej situácii našli duševnú rovnováhu, útechu vo svojich 
blízkych, ktorí vás stále potrebujú, aby ste nadobudli chuť ďalej žiť plnohodnot-
ným životom.  Nech svetlé spomienky na milovaného človeka prekryjú časom 
bolesť, ktorú dnes prežívate. 

Drahí zosnulí baníci, 
obetu, ktorú ste priniesli, nikto z nás nečakal a nebol na ňu priprave-
ní. Pripomenuli ste nám, aký krehký je náš život, ľudské bytie. Nebolo 
nám dopriate rozlúčiť sa s vami stiskom rúk či vľúdnym slovom. 

Lúčim sa s vami v tichom smútku, bolestne. Ďakujem vám za všetko, čo ste 
pre baníctvo urobili. Vzdávam česť vašim životom, práci, vašej odvahe, statoč-
nosti, obetavosti a baníckemu fortieľu. 
Nikdy na vás nezabudneme. V našich spomienkach  a srdciach  svojich kama-
rátov  baníkov zostane pre vás miesto navždy. 
Skláňam sa pred vami a lúčim sa posledným 
ZDAR BOH!
Česť  vašej svetlej pamiatke! 


