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Vladimír GAJDOŠÍK
*25. apríla 1963,  
z Prievidze
V Hornonitrianskych 
baniach odpracoval    
21 a pol roka.

V poslednej dobe trávil veľa 
svojho voľného času na záhrad-
ke, kde sa spolu so svojou rodi-
nou venoval jej zveľaďovaniu 
a rekonštrukcii malej chatky. 
Často a rád pripravoval nielen 
pre seba, ale aj pre svojich priateľov, svoju špecialitu kotlíkový guláš. Keď nemo-
hol byť na svojej záhradke, rád  sledoval westernové filmy.

Ako človek bol veselý, dobrosrdečný, ochotný pomôcť všetkým priateľom, ktorí to 
potrebovali . Bol starostlivý a milujúci otec svojej rodiny. Ku všetkým problémom 
sa vždy staval zodpovedne a vytrvalo ich vždy riešil až do úspešného konca.

Veľmi nám chýba tvoje láskavé 
slovo,  nežné pohladenie a tvoja 
každodenná prítomnosť. Pevne 
však veríme, že budeš sledovať naše kroky a pomáhať nám aj naďalej aj napriek 
tomu, že odteraz sa budeme stretávať iba v krajine snov. Navždy ťa budeme ľúbiť 
a nikdy na teba nezabudneme pretože si v nás zostal žiť naveky. 
Manželka Viera a deti Zuzana, Vladimír a Michal

Vladimír GAŠPAROVIČ  - *15. decembra 1962, 
z Lehoty pod Vtáčnikom

V Hornonitrianskych baniach Prievidza odpracoval   
20 rokov.

Môj muž… Aký bol 
človek?
Bol dobrý, spoľahlivý, 
kamarátsky, ale hlavne 
milujúci manžel a otec.
Rád pracoval s drevom, 
kúpil si novú pílu, veľmi 
sa z toho tešil... Chodieval 
do hôr, plánoval ísť na 
lezecké sústredenie. Mal 
toľko plánov...
Bol veľký pedant, či na 
poriadok alebo na prácu,  
veľký pracant , ktorý nič 
nikdy nenechal nedokon-

čené. Až teraz nedokončil jednu vec: Nevrátil sa nám domov. Je po všetkom...

 Manželka Alena, synovia Vladko a Branko

Peter GÜRTLER - *11. 
júla 1980, z Handlovej

V Hornonitrianskych 
baniach Prievidza 
odpracoval 8 
rokov.

Peťko bol dobrý syn, 
miloval svojich 
rodičov a my jeho 
nadovšetko. Bol 
to náš jediný syn, delili 
sme sa s ním o radosti aj starosti. 
Svoj voľný čas trávil so svojou pria-
teľkou. Mal rád celú rodinu, kamará-
tov a ich rodiny, vzájomne sa navšte-
vovali. Bol vychovaný v úcte k starším 
ľuďom, o čom svedčili aj susedské 
vzťahy v jeho bydlisku, kde bol medzi 
staršími susedmi veľmi obľúbený. 

S každým dobre vychádzal.

Venoval 
sa počí-

tačom 
a od detstva 

zbieral 
mince a ban-

kovky. Zbierku 
postupne roz-

široval, hoci mu 
na jeho záľubu 

nezostávalo veľa 
času. Ako každý 

mladý člo- vek plánoval svoju 
budúcnosť. Žiaľ, tragická nehoda, 
ktorá postihla aj veľa iných rodín, 
pretrhla všetky plány do budúcnosti. 
Všetkým nám  bude chýbať jeho 
úsmev na tvári a jeho výstižný humor.

Rodina Gürtlerová


