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Vážený pán primátor, 
Vážení účastníci pietnej  spomienky, 

Je mi veľmi ľúto, že dnes osobne 
nemôžem prísť do Handlovej medzi 
Vás, aby som vzdal úctu mŕtvym 
baníkom a záchranárom, ktorí pred 
rokom zahynuli pri tragickej udalosti 
v Bani Handlová, v tomto čase som 
totiž mimo územia Slovenskej repub-
liky. V myšlienkach som však s Vami 
a najmä s najbližšími zahynutých 
baníkov, pripájam sa k tejto pietnej 
spomienke, mrzí ma, že osud bol 
taký krutý. 
Vážení pozostalí, chápem, aký 
ťažký bol pre Vás uplynulý rok, že 
spomienky na Vašich otcov, man-
želov, synov sú stále živé a denno-
denne Vám chýbajú. Okrem týchto 
spomienok zostali otázky, na ktoré 
sa veľmi ťažko hľadá odpoveď. Aj 
my ostatní sa napriek vyšetrovaniu 
pýtame, prečo sa to stalo, nedalo 
sa tomu zabrániť? Poznanie príčin 
je nesmierne dôležité, hoci minulosť 
už nezmeníme. Čo však zmeniť 
môžeme a musíme, je poučiť sa 
z chýb a urobiť všetko pre to, aby sa 
podobné udalosti neopakovali. Sme 
to dlžní nielen baníkom a záchraná-
rom, ktorí z bane už nikdy nevyfárali, 
ale aj tým, ktorí v podzemí dodnes 
pracujú a majú právo na bezpečné 
pracovné podmienky. 
Oceňujem tiež osadenie pamätnej 
tabule, ktorá bude natrvalo pripo-
mínať banské nešťastie. Zastavme 
sa dnes na chvíľu v čase, venujme 
mŕtvym tichú spomienku a chápme 
ju ako memento do budúcnosti. 

S úctou podpísaný 

Ivan Gašparovič, 
prezident Slovenskej republiky

Neviem nám ich vrátiť... 

Možno počujete jeho kroky, obzriete 
sa za vôňou, ktorá vám je taká 
známa. Vidíte jeho siluetu a veľmi 
často sa vám zdá, že počujete jeho 
hlas. A stále vám veľmi chýba. Tečú 
vám prívaly sĺz a kladiete si otázku, 
čo ste mu chceli ešte povedať, čo 
ste mu nestihli povedať a čo ste mu 
možno nemuseli povedať. 
Možno si vyčítate aj tú vetu, že 
by možno mohol robiť niekde 
inde, že je to nebezpečné, ale 
na Hornej Nitre tých pracov-
ných príležitostí nie je veľa. 
A on bol hrdý baník. Robil svoju 
prácu, ťažkú prácu s hrdosťou, ktorú 
dokáže prejaviť len chlap, ktorý vie, čo 
je to sfárať dolu, odrobiť svoju ťažkú 
drinu a dokázať rodine odovzdať 
to najviac, čo zo seba dokáže dať. 
Stále máte pred sebou tú nezod-
povedanú otázku: „Prečo?“„Prečo?“ 
Tisíckrát som si hovorila a opako-
vala vetu, že život sa neodoberá 
ani nekončí. 
Život sa mení, a napriek tomu sa 
pýtam: „Prečo?“„Čo sa stalo?“ 
Vy nechcete poznať odpoveď 
kvôli pomste. Nechcete poznať 
odpoveď preto, aby ste niekam 
otočili svoj hnev a žiaľ. Potrebujete 
poznať odpoveď preto, lebo chcete 
odpustiť. A to odpustenie je naším 
vykúpením. Urobíme všetko preto, 
aby sme odpovedali aspoň na túto 
vašu otázku. Prišla som v tichosti 
vzdať úctu a zdieľať váš žiaľ. 
Česť ich pamiatke. 

Iveta Radičová 
predsedníčka vlády SR
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Posolstvo 10. augusta

Spomíname si na tých, ktorých sme mali stretávať na ulici, avšak ukrutná 
vyššia moc rozhodla inak. Odchádza neveselý deň, aby sme dokázali prežiť 
ten zajtrajší. Handlová sa lúči s neľahkým rokom s vierou, že taký bolestný 
už nebude žiaden nasledujúci. Nie, nedá sa zabudnúť. Zostávajú spomienky, 
zármutok, vynárajú sa otázky, na ktoré sotvakedy kto nájde odpoveď. Hľadáme 
aspoň náznak zmyslu dvadsiatich zmárnených životov a zdráhame sa pripustiť, 
že zmyslu proste - niet. Zo žiadnych možností a našej bezmocnosti sa črtajú 
kontúry azda iba posolstva, odkazu nasledujúcim generáciám. A nielen ako 
spomienka na minuloročný handlovský desiaty august, ale ako hold všetkým 
baníkom, ktorým i v ostatných slovenských baníckych mestách bane vzali 
život. Desiaty august sa stáva ponurým, trpkým, no príhodným dátumom pre 
„Pamätný deň obetí banských nešťastí v Slovenskej republike“. I to je odkaz 
dnešného dňa, tejto noci, zákonodarnému zboru, odbornej i laickej verejnosti. 

Zo scenára spomienkového koncertu Rozlúčka 

Rozlúčka
Prv než sa rozvidnie, nechoď bez objatia,

nech strach sa pominie, nech zmizne obava,
kým fáraš v hlbinách, láska je zráňaná,

tá práca z krvi má žiale a strádania.
Koľko je sĺz, ktoré rinú sa podzemím,

a koľko sŕdc volá do stien bez ozveny?
Nádej tam spočíva v tichu a bez svetla,
spútaná modlitba k nebesám nevzlietla.

Zdvihni svoj zrak, milý, túžim po pohľade,
ozvi sa z diaľky mi, čuj moje volanie:

„Chcem rojčiť pri tebe, život snom priblížiť,
no z nich je lístie len, čo zbieram pri kríži.“

Pieseň skomponovaná k 1. výročiu banského nešťastia 
Text Peter Gašpar, hudba Jozef Baláž, interpretácia Májovák


