
Roman KUBÁLEK 
*5. februára 1968, 
z Handlovej
V Hornonitrianskych 
baniach Prievidza 
odpracoval 13 a pol 
roka.

Milovaný a milujúci manžel 
a otec dvoch detí. V bani pra-
coval ako opravár podvesných 
lokomotív. Nikdy nevedel pove-
dať NIE. Kto potreboval pomoc, 
rád poradil alebo pomohol. 
V domácnosti vyhľadával všetko, 
čo je pokazené, nebolo roboty, 
ktorú by nezvládol. Veľa času 
venoval aj údržbe nášho auta. 
Miloval rodinné výlety do prí-
rody, rád zbieral huby, voľný 
čas sme vždy trávili na chalupe. 
Od jari do neskorej jesene sa 

chodieval bicyklovať. Mal veľa priateľov. Chcel žiť zdravým  životom. Prestal fajčiť, 
podstúpil operáciu. Večer vždy hovorieval „Idem za kamarátmi na jedno pivko“. 
Neznášal ničnerobenie, miloval skupinu Kabát.
Nikdy nezabudneme.

Manželka Jana, deti Romanko a Janka
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Boris KOPRNA 
*17. augusta 1962, 
z Handlovej
V Hornonitrianskych 
baniach Prievidza 
odpracoval 24 rokov.

Miloval „kopčeky“, to bolo jeho 
slovo. Bol tramp telom a dušou. 
Keď mu zavolali jeho kamaráti,  
nikdy nemal problém. Mal ich 
jednoducho  rád.
Bobo bol skutočne dobrý člo-
vek, nadovšetko miloval svoje 
deti, bol ohľaduplný, mal rád 
život. Tešil sa z maličkostí, 

z dobrej sviečkovej alebo keď si mohol poriadne pospinkať. Nemám na neho 
jedinú zlú spomienku, bol šťastie, ktoré ma stretlo.
Jediné, čo by som si priala, je mať ho späť. Milujem ho a vždy budem. Ďakujem 
mu za chvíle, ktoré sme spolu prežili a za dve skvelé deti, ktoré našťastie mám.

 Mirka Koprnová, Borisko a Grétka

František KRIZSÁK
*1. augusta 1959,         
z Handlovej
V Hornonitrianskych baniach 
Prievidza odpracoval 31 
rokov.

Mal rád lesy, chodieval na huby, 
lyžoval, kreslil a rád tancoval. 
Veľmi rád lúštil sudoku. 

Veľa času trávil v práci ale všetok 
ostatný s nami. Bol puntičkár, všetko, čo robil, muselo byť dokonalé. Len nedáv-
no sme sa dozvedeli, že rád zbiera recepty, aj keď nevaril. Už sa nikdy nedozvie-
me, čím nás chcel prekvapiť. Bol veselý a mal rád čierny humor, zabával nás i 
svojich známych. Všetko, čo bolo potrebné, urobil, i keď si niekedy dal načas. 
Čas mu už osud nedoprial ...
Ľúbime Ťa a nikdy na teba nezabudneme.

Manželka Hilda, dcéry Veronika a Marcela, syn Roman 
a vnučky Emma a Lenička


