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Horná Nitra ocenila vzťah k baníctvu
9.júna 2008 Hornonitrianske bane, Združenie miest a obcí hornej Nitry a mesto 
Handlová podpísali štatút nového ocenenia. Plaketa za rozvoj baníctva na hor-
nej Nitre sa stala najvyšším stavovským ocenením v našom regióne. Ocenenie 
v zmysle štatútu udeľujú vyhlasovatelia v štyroch kategóriách:
- za celoživotný aktívny prínos pre baníctvo na hornej Nitre
- za významnú podporu baníctva na hornej Nitre
- za vedecké a výskumné práce podporujúce rozvoj baníctva na hornej Nitre
- za mimoriadne záslužné pracovné a morálne činy v banskej prevádzke

Plaketa sa po prvýkrát 
sa udeľovala v roku 2008 
a jej prvými nositeľmi sa 
stali bývalí banskí riaditelia 
Ján Trangoš, Igor Reiff 
a Milan Pešl, ale aj banský 
odborník Otokár Manasil 
a za vedu a výskum bol 
ocenený Jozef Hatala.
V septembri 2009 sa horná 
Nitra spamätávala z na-
jväčšej banskej tragédie 
v jej histórii. Nikto nemal 
dôvod oslavovať. Tento rok 
nás Deň baníkov zastihol 
tesne po povodniach. 
Regionálne oslavy boli 
veľmi skromné, s mini-
málnym programom. A tak 
sa najvyššie regionálne 
ocenenie neodovzdávalo 
na handlovskom námestí, 
ale v rekreačnom stredisku 
HBP a.s. Prievidza počas tradičného vyhodnotenia uplynulého baníckeho roka.

V roku 2010 získali najvyššie regionálne stavovské ocenenie:
V kategórii za významnú podporu baníctva na hornej Nitre  
RSDR. JÁN CIPOV
Už v r. 1952 pracoval ako baník v bani Mier. V neskorších rokoch v rámci okresu 
odviedol množstvo práce pre rozvoj baníctva z pohľadu preferovania baníckeho 
povolania. V 80-tych rokoch došlo k vyvrcholeniu jeho pracovného úsilia. S kolektívom 
vedeckých pracovníkov a hospodárskych riadiacich pracovníkov Hornonitrianskych 
baní sa podieľal na  vypracovaní koncepcie rozvoja uhoľného baníctva do roku 2030. 
Koncepcia, ktorú predkladal i do vládnych orgánov SR,  je aktuálna  a platná i v súčas-
nosti. Od roku 1994 je starostom obce Lehota pod Vtáčnikom.

V kategórii za celoživotný aktívny prínos pre baníctvo na hornej Nitre
ING. JÁN  BARAN IN MEMORIAM 
Ján Baran už ako asistent na Baníckej fakulte SVŠT v Bratislave iniciatívne zostavil 
skriptá pre poslucháčov o hlbinnom vŕtaní. Neskôr svoju prácu zameriaval na rozvoj 
ťažby uhlia, geologického prieskumu ložísk nerastov, stabilizáciu pracovných síl 
v baníctve, elektrifikáciu obcí a osád na Slovensku.  Ako predseda SBÚ riadil štátnu 
banskú správu v smere aktívnej a iniciatívnej pôsobnosti na zlepšenie pracovných 
podmienok baníkov. Ako predseda vládnej komisie pre bezpečnosť práce v baníctve 
kládol dôraz na realizáciu základných preventívnych opatrení proti chorobám z povola-
nia a proti banských haváriám, na pohotovosť a účinnosť zásahov záchrannej služby. 
Ocenenie prevzala jeho vnučka  Jana Malovcová.

ING. ANTON ONDREJKOVIČ 
Do zamestnania nastúpil v Bani Handlová a pracoval tam až do odchodu do starobné-
ho dôchodku. V dobe jeho príchodu podnik nastúpil cestu plnej mechanizácie dobýva-
nia, razenia a banskej dopravy. Patril medzi popredných zlepšovateľov koncernu. Jeho 
návrhy prinášali vysoké úspory a niektoré sa využívajú dodnes. 
V roku 1990 bol zvolený za poslanca FZ ČSR, kde pôsobil dva roky. V roku 1992 bol 

menovaný do funkcie riaditeľa Bane Handlová. Počas jeho pôsobenia v tejto funkcii 
došlo k úspešnej transformácii bane do akciovej spoločnosti HBP. 
Po odchode do starobného dôchodku ešte 8 rokov vykonával funkciu riaditeľa úradu 
Slovenskej banskej komory. Za túto prácu mu bolo udelené čestné členstvo v SBK. 
Patrí medzi iniciátorov založenia Handlovského baníckeho spolku, v ktorom dodnes 
vykonáva funkciu predsedu.
ING. PETER SKALICKÝ, IN MEMORIAM 
V  roku 1972 nastúpil na Baňu Handlová. Prešiel takmer všetkými pracovnými pozí-
ciami spojenými s výrobou. Ako vedúci 8. ťažobného úseku na Východnej šachte sa  
zaslúžil o zvládnutie zložitých bansko-geologických podmienok pri ťažbe uhlia.  Ako 
vedúci odboru riadenia výroby a neskôr ako výrobný námestník riadil jednu z najťaž-
ších banských prevádzok na Slovensku. V roku 1995  - 2002 prevzal na svoje plecia 

zodpovedný post ria-
diteľa Bane Cigeľ, kde 
komplexne riadil všetky 
oblasti jej podnikanie.  
V roku 2002 sa opäť 
vrátil na Baňu Handlová 
do funkcie riaditeľa 
závodu. Tu pôsobil do 
novembra 2003, kedy 
bol závod v dôsledku 
organizačných zmien 
zrušený.  Svoje odbor-
né znalosti uplatnil 
v dcérskej spoločnosti 
Hornonitrianskych baní 
Prievidza – v spoloč-
nosti Ekosystémy v  
pozícii riaditeľa a záro-
veň konateľa spoloč-
nosti, kde pôsobil do 
posledných chvíľ svojho 
života. O jeho blízkom 
vzťahu k baníckemu 

spoločenstvu svedčí aj skutočnosť, že bol jedným z prvých členov Handlovského 
baníckeho spolku. Ocenenie prevzala jeho manželka Mária Skalická.
 

V kategórii ocenenie za vedecké a výskumné práce podporujúce rozvoj 
baníctva na hornej Nitre
PROF. DR. ING. FRANTIŠEK ŠPALDOŇ, CSC. 
Bol významným akademickým funkcionárom Baníckej fakulty, prodekanom, prorek-
torom, dekanom a rektorom.  Popri svojej pedagogickej činnosti neúnavne pracoval 
vedecky ako člen korešpondent SAV, člen vedeckého kolégia a ČSAV. 
Bohaté  vedomosti odovzdával pri výchove banských inžinierov – úpravárov.  
Významný je jeho prínos pri príprave a výchove odborných kádrov, riešení technických 
problémov banskej prevádzky, ale aj expertíznej a posudkovej činnosti pre slovenské 
baníctvo. 
Od roku 1984 pôsobil na Baníckom ústave SAV ako zakladateľ biotechnologického 
výskumu. 
Má bohatú a cennú publikačnú činnosť doma i v zahraničí. Svojou vedeckou činnosťou 
sa pričinil o pokrok baníctva a banských vied v Slovenskej republike.

Primátor Handlovej Ing. Rudolf Podoba vo svojom príhovore okrem iného pove-
dal:
„Baník je tvor robotný a statočný a všetko čo robí, robí naplno. Keď robí, nuž drie do 
úmoru, keď je čas na oddych vie si ho užiť, keď pije, tak do nemoty. Avšak popri drine 
dokážeme vnímať a naplno prežíva ť i veselé stránky svojho baníckeho života. A keď 
príde čas s nefalšovanou ľútosťou si poplačeme nad kamarátovým hrobom. Ten, kto 
to nezažil, neverí aké pevné vzťahy a úprimné chlapské priateľstvá vznikajú v tvrdom, 
každodennom boji o uhlie v tmavých podzemných priestoroch. Verte, že na povrchu 
sa také vzťahy nerodia. Dostalo sa nám cti byť súčasťou niečoho veľkého, mocného, 
zvláštneho bratstva, ktoré má svoje neopakovateľné tradície a folklór – je to bratstvo 
baníkov.  Dovoľte teda, bratia baníci, aby som vám k vášmu stavovskému sviatku 
zagratuloval, poprial vám bezpečnú prácu a spokojnosť vo vašich rodinách. Nech naša 
patrónka Svätá Barbora nad vami bdie!“
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