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Bc. Miroslav KURCINÍK
*5. júna 1961,                   
z Prievidze
V Hornonitrianskych baniach 
Prievidza odpracoval 28 rokov.

Mal rád všetko krásne, obdivoval prácu 
rytcov známok, mincí, medailí. Bol 
tajomníkom pobočky Slovenskej numiz-
matickej spoločnosti v Prievidzi. Vo 
voľnom čase navštevoval galérie, výstavy 
a starožitníctva, aby mohol spoznávať 
práce majstrov rôznych umení. Miloval 
more, potápanie, Tatranské štíty a doliny. 
Rád spoznával cudzie krajiny, ich kultú-
ru a zvyky.
Bol dobrý človek, so zmyslom pre spra-

vodlivosť, hájil pravdu a tvrdohlavo sa bránil, keď mal pocit krivdy. 
Vždy rád pomohol, rodina bola pre neho na prvom mieste, ak 
nepočítam prácu, stavbu domu a koníčky. Absenciu vlastných detí 
kompenzoval nekonečnou láskou ku krstným deťom, s ktorými 
trávil dovolenky a voľný čas. 

S láskou manželka Mária

Miroslav MADAJ
*12. októbra 1967,  
z Handlovej
V Hornonitrianskych baniach 
Prievidza odpracoval 23      
a pol roka.
Veselý človek plný elánu, radosti zo 

života a plný 
šťastia, pohody. 
Nadovšetko miloval 
manželku a svojich 
synov, rodičov, sestru 
ale i ostatnú rodinu 
a blízkych priateľov.
Vždy usmiaty s veselými 

očami – tak sa vždy pozeral na svojich najbližších, 
ktorých miloval nadovšetko. Sršala z neho pozitívna 
energia, ktorú rozdával naoko- lo. Nikdy ste ho nevideli 
zachmúreného či smutného. Vždy vedel pozitívne 
naladiť a aj z veľmi ťažkej chvíle vás dostal svojim chlap-
čenským úsmevom. Miloval život.  Plnil sebe a svojej rodine všetky životné túžby. Svojou 

prítomnosťou nás robil šťastnými.
Bol hrdý na to, že je baník a záchranár. Baňa 
bola pre neho nielen práca, ale i koníček. 
Nikdy neváhal vziať šichtu za kamaráta, 
keď to bolo potrebné. Vnímal svoju prácu 
ako poslanie ako prácu prác. Nepripúšťal si 
nebezpečenstvá, ktoré bývali na neho v práci 
nastražené. 
Jeho spätosť s prírodou a jeho sklonenie sa 
pred jej majestátnosťou  bola charakteristic-
ká pre všetky jeho koníčky. Vo svojom voľ-
nom čase choval vtáky,  miloval prechádzky 

so psom, čítal. Jeho veľkým športovým koníčkom bol  motocross. 
„Život ti vzali, ale vziať moju lásku sa nepodarí nikomu !“ Navždy ťa budem milovať  a s lás-
kou vychovávať tvojich synov. Synovia sa lúčia so slovami: „ Ocko bol si ten najlepší akého 
sme si mohli priať a ďakujeme, že si sa premenil na nášho strážneho anjela !“
Poďakovanie
Ďakujeme touto cestou všetkým záchranárom, ktorí nasadzovali svoje životy preto, aby 
sme sa mohli dôstojne rozlúčiť s našim milovaným. Ďakujeme tiež celému krízovému 
štábu, lekárom a všetkým, ktorí nám v najťažších chvíľach pomáhali a stáli pri nás. Vám 
patrí naše úprimné „Ďakujeme“.

Miroslava Madajová, synovia Lukáš a  Mário

Ľudovít MORAVČÍK
*10. septembra 1956, 
z Handlovej
V Hornonitrianskych baniach 
Prievidza odpracoval 20 a pol 
roka. 
Za mlada hrával za Handlovú 
basketbal, ale  jeho celoživotnou 
záľubou boli  autá. Mali sme ich 
hádam sedem a každé z nich muse-
lo byť vyglancované, v dokonalom 
poriadku. Žil pre nás, pre rodinu, 
ľúbil svoje deti a bol naozaj otcom 
na jednotku. Ako životní partneri 
sme si vždy všetko dokázali vyrozprávať. 
A aký bol človek? Vyrovnaný, kľudný, skromný, ochot-

ný pomáhať. Dokázal si vážiť iných ľudí. Najšťastnejší 
bol, keď mohol tráviť čas so svojou najväčšou láskou 
vnukom Jordanom.

Kto žije v srdciach, neumiera...v našich zostane 
navždy.
Manželka Emília, dcéra Ľudmila, syn Martin 
a vnuk Jordan


