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Smutná správa pre športovú 
verejnosť
Dňa 19. septembra vo veku 64 rokov zomrel bývalý 
vynikajúci futbalista Telovýchovnej jednoty Baník 
Handlová Jozef Kováčik. V klube začal ako doraste-
nec a dopracoval sa v tejto kategórii na reprezentanta 
Slovenska. Jeho 19 ročná futbalová činnosť sa spája 
s najvýznamnejšími výsledkami handlovského futba-
lu v 60-tych a 70-tych rokoch. Česť jeho pamiatke.

Posledná rozlúčka s Jozefom Kováčikom
Veľmi smutná správa zasiahla náš futbalový klub ŠKF 
Baník Handlová a handlovskú športovú verejnosť, keď 
sme sa dozvedeli o úmrtí Jozefa Kováčika, bývalého 
vynikajúceho futbalistu. Za ŠKF Baník Handlová a za 
priaznivcov sa s hlbokým súcitom skláňame nad jeho 
životom, v ktorom 19 rokov reprezentoval klub, ktorý v 
období jeho pôsobenia ako hráča preslávil Handlovú na 
Slovensku, v ČSR a i v zahraničí.

Do Handlovej prišiel ako 14 ročný na Stredné odborné 
učilište, kde získal kvalifikáciu zámočníka a nastúpil 
do Handlovských uhoľných baní. Vďaka jeho veľkému 
futbalovému talentu pod vedením trénerov Meisnera, 
Holuba a Matiašku sa stal nenahraditeľným útočníkom 
v Baníku Handlová. Prežil v klube najvýznamnejšiu kapi-
tolu handlovského futbalu, ktorá sa zlatými písmenami 
zapísala do histórie.

Dostal sa najprv do dorasteneckého celku Baníka a ne-
skôr, po výborných výkonoch, sa stal reprezentantom 
Slovenska v kategórii dorastu. Ako senior mal veľký 
podiel na  významných úspechoch mužstva, ktoré v roku 
1967/68 i v ďalšom období pripravilo pre fanúšikov han-
dlovského futbalu i širokého okolia veľa radostných chvíľ 
zo zápasov. Boli to víťazstvá v E skupine divízie a po-
stup do celoštátnej Československej II. ligy ako i postup 
medzi posledných 8 mužstiev v ČSR v československom 
pohári a 6 ročníkov v I. SNL.

Po skončení aktívnej činnosti sa venoval trénerskej práci 
s mládežníckymi kolektívmi Baníka Handlová.

Keď si TJ Baník Handlová pripomínala 60-te výročie 
vzniku futbalu v našom meste bol aktívnym hráčom 
a  tablo z roku 1972 nám navždy bude pripomínať jeho 
športovú osobnosť a hodnotu jeho športových výkonov. 
V klubovej histórii mu navždy bude patriť popredné 
miesto medzi útočníkmi. Popri jeho už zosnulých  spo-
luhráčov Gazdíkovi, Fullajtárovi, Noskovi, Mlynarčíkovi, 
Gálovi a Drexlerovi bude žiaľ i jeho meno už iba spomi-
enkou. Zostane však pri nás nielen na fotografiách, ale 
i v našich srdciach.

Dovoľte mi, vážené smútočné zhromaždenie, vyjadriť 
úprimnú a srdečnú sústrasť pri tejto poslednej rozlúčke 
rodine Jozefa Kováčika a celému príbuzenstvu.

Na želanie Jožka Kováčika bola časť jeho popola po 
kremácii rozsypaná bývalým spoluhráčom Štefanom 
Stránskym a jeho manželkou na stred futbalového ihris-
ka ŠKF Handlová.

Česť jeho svetlej pamiatke!

Poďakovanie
za pomoc 
po povodniach
Spoločnosť SIEMENS darovala 
v októbri päť chladničiek s mraz-
ničkou, dve automatické práčky, 
jeden kombinovaný sporák a dva 
elektrické sporáky v celkovej 
hodnote viac ako 3 300 € pre šesť 
rodín z Handlovej postihnutých 
povodňami. Domácnosti, ktorým 
je táto materiálna pomoc určená, 
boli vybrané v spolupráci so 
zástupcami mesta. „Chcem oceniť 
pomoc spoločnosti Siemens, ktorú 
adresne venovali našim občanom. 
Handlová je v posledných rokoch 
ťažko skúšaná, preto sme vďační, 
že sme stretli ľudí, ktorí nám sú 
ochotní pomôcť,“ povedal Rudolf 
Podoba, primátor mesta Handlová. 
Ide o tretiu reakciu koncernu na toh-
toročné záplavy.  Elektrospotrebiče 
prebrali Handlovčania z rúk Mariána 
Hrica, riaditeľa divízie Industry 
Automation/Drive Technologies, 
spoločnosti Siemens s.r.o

JP

Miestny zväz SDKÚ-DS v Handlovej 
touto cestou úprimne ďakuje p. 
Michaele Fedorovej a Ing. Márii 
Vaškovičovej. Na základe našej 
žiadosti pre občanov Handlovskej 
doliny postihnutých povodňami 
(prostredníctvom AGAS s.r.o., 
organizátora benefičného večera) 
zabezpečili finančné prostriedky v 
celkovej výške 50 000,- €. 
Veríme, že aj tieto prostriedky 
pomohli konkrétnym rodinám preko-
nať následky živelnej pohromy, akú 
už nechceme zažiť. 

Mgr. C. Černák, predseda MZ

Čas plynie, 
ale smútok v srdci zostáva.

Dňa 22.10.2010 uplynuli 2 roky, 
čo dotĺklo srdce nášho drahého 
Cyrila Jakubca.

S láskou spomína smútiaca 
rodina.

Opustili nás  
september/október  2010 

Jozef  Kováčik, 64r.
Ľudovít  Ondruška ,81r.
Pavel  Kohútka, 72r.
Ladislav Šimon, 71r.
Miloš  Pažitný, 48r.
Emil  Kováč, 26r.
Jozef  Škrek,  72r.
Ján  Šinka, 58r.
Jarmila  Riečanová, 46r.
Katarína Holinová, 54r.
Etela  Schwarczová, 87r.
Helena  Drozdová, 79r.
Mária  Koštialová, 67r.
Marta  Lackovičová, 65r.

Jozef Kováčik 70 te roky.  Archív I. Frívaldského. 

Mesto Handlová pozýva 
na 
Handlovské katarínske 
dni 2010 
 a Katarínsky jarmok
19. -20. november 2010
Podrobný program nájdete 
aktuálne na 
www.handlova.sk


