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„Rok 2008 bol rokom olympijským, ale aj rokom 
množstva významných športových podujatí. Aj v našom 
meste sme zaznamenali výraznejšie športové aktivity. 
33. ročník Pochodu vďaky SNP Cigeľ-Handlová, 41. 
ročník Handlovských športových hier, Dni športu 
2008 a desiatky ďalších majú svoju tradíciu, kvalitu 
a priaznivcov. Pribudlo nové viacúčelové športovisko 
a atletická dráha na ZŠ Mierové námestie. Začalo sa 
s výstavbou športového ihriska so zameraním na futbal 
na ZŠ Školská. Rovnako, nastavením nového financo-
vania športu, mesto Handlová vytvára a rozhodujúcou 
mierou zabezpečuje rozvoj výkonnostného a mlá-
dežníckeho športu. Výsledky športovcov v národných 
súťažiach, ale aj jednotlivcov mládežníkov na svetových 
a európskych dokazujú, že za rok 2008 sme sa posu-
nuli smerom vpred.“
(Eduard Straka, predseda Komisie športu pri MsZ 
Handlová)

Každý, kto prišiel 14. marca do handlovskej športovej 
haly na extraligový zápas MBK Handlová - BK Dolný 
Kubín, mal výbornú príležitosť zoznámiť sa s najlepší-
mi športovcami Handlovej za rok 2008. Ocenenie sa 
udeľovalo v niekoľkých kategóriách.

V kategórii TRÉNER boli ocenení Anna Pukačová 
(gymnastika) a Milan Linkeš (basketbal). Obaja sa 
venujú tej najdôležitejšej oblasti – výchove športového 
dorastu.
Pri príležitosti životných jubileí dostali ZVLÁŠTNE 
OCENENIE športový komentátor a publicista v oblasti 
futbalu Imrich Frivaldský a športový nadšenec a ak-
tívny šachista František Krajčovič. Aj títo dvaja muži 
majú niečo spoločné – obaja sú veľmi skromní a dlhé 
roky sa športu venujú zanietene a nezištne.

V kategórii FUNKCIONÁR si pre ocenenie na palu-
bovku prišli Teodor Boška, ktorý má podiel v no-
vodobej úspešnej ére ŠKF Baník Handlová a Jozef 
Tonhauser, prezident MBK Handlová, ktorý sa 
aktívne podieľal na zisku 3.miesta v extralige mužov 
v basketbale.

Najúspešnejším ŠPORTOVÝM 
KOLEKTÍVOM MESTA sa za zisk 3.miesta 
v basketbalovej extralige mužov v se-
zóne 2007/2008 stal kolektív MBK 
Handlová.

Medzi DOSPELÝMI JEDNOTLIVCAMI si 
ocenenie odniesli Dušan Bublák, športo-
vý strelec, ktorý v minulom roku  získal 
3. miesto na Majstrovstvách Slovenska 
v disciplíne perkusný revolver a v Eu-
rolige obsadil výborné 6.miesto. Bývalý 
úspešný ligový hráč, vzor pre mladých, 
futbalista, ktorý svojmu „domácemu“ 
klubu pomohol k 3.miestu po jesennej 
časti – Peter Bugár bol ďalším ocene-
ným jednotlivcom v kategórii dospelých. 
Tretím v kategórii dospelých je Juraj 
Klátik, hráč MBK Handlová, ktorý nielen 
svojou hrou, ale najmä svojim prístu-
pom k tréningom a životným štýlom je 
príkladom pre mladých basketbalistov. 

Najobsadenejšou kategóriou bola kategória MLÁDEŽ 
– JEDNOTLIVCI. Ocenenia si odniesli: 
Filip Hanus, hráč Dukly Banská Bystrica, jeden 
z najvýraznejších handlovských futbalových talentov 
posledného obdobia.
Miroslav Mátych, basketbalista ŠBK Handlová, nádej-
ný, talentovaný basketbalista, člen reprezentačného 
družstva Slovenska U 14.
Tomáš Mrviš, basketbalista ŠBK Handlová, perspektív-
ny hráč extraligového MBK Handlová. V drese Slovenska 
na ME B kategórie mužov U 18 získal 4.miesto.
Monika Stanislavová, športová chodkyňa TJ Sokol 
Handlová. V žiackej chodeckej lige získala 2.miesto 
a v hodnotení jednotlivcov je vo svojej kategórii druhá.
Stanislav Stehlík, športový gymnasta TJ Sokol 
Handlová. Na školských majstrovstvách Slovenska 
Kalokagatia získal v gymnastickom štvorboji 3.miesto.
Dominika Šalamonová, karateristka Karate klubu 

Prievidza. Na Majstrovstvách sveta kategórie WTKA v Ta-
liansku získala tri prvé miesta – v kumite dorasteniek, 
v kumite družstiev a v poiut družstiev.
Marek Viedenský, hokejista, hráč Prince George 
Cougars (Kanada). Majster Slovenska v juniorke Dukly 
Trenčín. Na Majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov 
v Rusku v drese Slovenska získal 8.miesto.

Túto kategóriu som si schválne nechala až na koniec 
článku o športových úspechoch Handlovčanov v minu-
lom roku. Nie, že by bola cennejšia ako tie ostatné... 
Ale je odpoveďou na otázku, či je potrebné podporovať 
šport na všetkých jeho úrovniach. V Handlovej nastu-
puje nová generácia úspešných športovcov. Je za tým 
ich vlastné úsilie, podpora rodiny a trénerov, ktorí sú 
dnes oceňovaní za dlhoročnú prácu s mládežou. Bude 
úžasné, ak o pár rokov budú títo mladí ľudia odovzdávať 
svoje skúsenosti ďalším mladým Handlovčanom.

D. Reindlová

Nastupuje nová generácia športovcov

Cenu pre hokejistu Mareka Viedenského prebral jeho  otec Miloš Vieden-
ský, bývalý vynikajúci futbalista.  Foto V. Horváth

Banský náčník chodník (pokračovanie zo str. 2)
Máme prísľub, že do budovania chodníka sa zapoja aj žiaci zo 
Základnej školy na Mierovom námestí. 
Zároveň oslovujeme širšiu verejnosť. Uvítame dobrovoľné angažovanie 
sa pri počiatočných čistiacich prácach na jednotlivých stanovištiach, 
ako aj pri úprave celej trasy. V mesiacoch marec, apríl sa začne s čiste-
ním trasy a postupne sa budú upravovať jednotlivé stanovištia, osádzať 
informačno-orientačné tabule tak, aby sa Banský náučný chodník 
slávnostne predstavil verejnosti v auguste 2009. Rok 2009 je pre Mesto 
Handlová významný z dôvodu osláv 100 rokov priemyselnej ťažby uhlia 
v Handlovej s celonárodným charakterom a preto je pre nás veľkým 
zadosťučinením, že práve v tomto roku prispejeme k histórií baníctva 
vybudovaním prírodného Banského náučného chodníka.
V prípade, že máte záujem dobrovoľne prispieť k vybudovaniu chodní-
ka svojou prácou pri čistení stanovísk a úpravy trasy, prosím, kontak-
tujte Odd. reg. rozvoja a strategického plánovania na MsÚ Handlová, na 
tel. 046/519 25 31, prípadne na email cagan@handlova.sk.

Odd. regionálneho rozvoja a strategického plánovania, MsÚ Handlová 

Trampský turnaj v kolkoch
V sobotu 28. marca sa zišli handlovskí 
trampi na svojom tradičnom kolkár-
skom turnaji. V studenej hale  Slovan 
Handlová súťažili v troch kategóriách 
- muži, ženy a deti. 
„V tomto roku sa nás zišlo menej, 
ale aspoň sme si dobre zahádzali“, 
zhodnotil akciu Bender, ktorý spo-
lu s  Baxim  turnaj zorganizoval.

Výsledky - muži

1. miesto   Guľa
2. miesto   Pipo
3. miesto  Dubák

Ženy
1. miesto  Janka
2. miesto  Libuška
3. miesto  Anina Text,   foto V. Horváth


