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Róbert NAGY
*1. augusta 1961, z Veľkého 
Krtíša
V baníctve odpracoval 28 rokov.

Robko bol veselý, pracovitý, veľmi kama-
rátsky. S každým dobre vychádzal a vedel 
ľuďom okolo seba pomáhať. Bol dlhoroč-
ným darcom krvi, držiteľom Zlatej plakety 
J.Janského.

Svoj čas delil medzi prácu, do ktorej 
chodil veľmi rád a syna Riška, s kto-
rým trávil všetok voľný čas. Chodili 
spolu plávať, kreslili, stavali Lego. 
Okrem toho bol Robko vášnivý rybár, 
bolo to jeho najväčšie hobby.

Riško ti sľubuje, že bude poslúchať 
a starať sa o maminu. 

Stále ťa ľúbime!
Jana a Riško

Róbert ONDRUŠKA - *7. augusta 1961, z Handlovej
V Hornonitrianskych baniach Prievidza odpracoval 27 a pol 
roka.

Robko mal rád lúštenie 
krížoviek, sudoku, 
čítanie detektíviek, rád 
hral volejbal, s obľubou 
sledoval futbal, preteky 
F1, rád hral mariáš 
s otcom a kamarátmi, 
obľuboval country, hlav-
ne Johnnyho Casha.
Miloval predovšetkým 
svoju rodinu, svojich 
synov, na ktorých 
bol veľmi hrdý, mal 
rád banícku prácu, 
rozumel jej, bol veľmi 
pracovitý, nápomocný 
druhým, bezkonfliktný, 
dokázal vyjsť s každým 
človekom. Robko bol 
výnimočný človek, celej 
rodine bude nesmierne chýbať. 

Stále ťa ľúbi manželka Táňa a synovia Branko a Norko
Nikdy na Teba nezabudneme...

Peter PÚPAVA
*16. marca 1969, z Dolnej Strehovej
V baníctve odpracoval 20 rokov.

Peter bol doslova domáci majster. Bol všestranný, dokázal urobiť naozaj všet-
ko. Naposledy postavil krb, rád robil aj s drevom. 
Niekedy býval zamyslený, niekedy to bol veselý smejko. Nebol rád v centre 
pozornosti, bol  skromný, milý  a slušný človek. Keď niekto potreboval pomoc, 
pomáhal mimoriadne ochotne a rád komukoľvek. Pre mňa a nášho syna bol 
veľkou oporou. 
Rany osudu sú vždy kruté. Keď prejde najťažšie obdobie, zostane nám spomi-
enka na skvelého človeka, ktorý nás mal rád a my jeho. 

S láskou manželka Monika a syn Martin 

Róbert RÉG
*30. marca 1971,     
z Neniniec
V baníctve odpracoval     
15 rokov.

Mal rád rybárstvo, futbal, moto-
kros, výcvik psov (nem. ovčiak)
Každý, kto ho poznal, ho  mal 
rád pre jeho veselú povahu a 
ochotu pomôcť komukoľvek a 
kedykoľvek. Bol veľmi praco-
vitý. Vo voľných chvíľach rád 

pracoval v záhrade a okolo 
domu. V poslednej dobe 
hlavne na rekonštrukcii 
rodinného domu. Mne a 
deťom veľmi chýba, nikdy 
na neho nezabudneme a 
synovia mu sľubujú, že sa 
budú vždy správať tak, aby 
mohol byť na nich pyšný. 

S láskou na neho 
spomínajú 

manželka Monika,  
synovia Viktor 

a Richard


