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Jozef Kaša
Pracoval v podniku Baňa Handlová ako vedúci 
pracovník zamestnaneckého odboru. V roku 1955 
začína ako športový funkcionár v Telovýchovnej 
jednote Baník Handlová. Postupom času získal 
prehľad o športovom dianí a v roku 1960 bol zvolený 
za predsedu TJ Baník Handlová, kde pracoval viac 
ako 15 rokov. Na okresnej konferencii ČSTV v roku 
1967 bol zvolený do predsedníctva OV ČSTV 
a v roku 1969 za podpredsedu tohto orgánu. Počas 
jeho funkčného obdobia sa vysokou mierou pričinil 
k vybudovaniu športového štadióna s trávnatou plo-
chou, výstavbu modernej športovej haly i kolkárne 
v meste. Za jeho pôsobenia sa v Handlovej hrala 
celoštátna basketbalová liga, II. celoštátna futbalová 
i hádzanárska liga. 
Milan  Pukač, in memoriam
Pracoval v Bani Handlová  v strojnom úseku. Patril 
medzi popredné osobnosti športovej gymnastiky  
v Handlovej. Ako náčelník pripravoval skladbu mužov 
pre spartakiádu 1960. Od roku 1967 na ZŠ Mierové 
námestie trénoval  v športovej gymnastike  chlapcov 
a neskôr i dievčatá. V roku 1970, po premenovaní 
TJ Mlaď na TJ Plameň, sa stal jej prvým predsedom 
a bol zároveň  aj predsedom  oddielu športovej 
gymnastiky. V roku 1982 prestúpil  na  novú ZŠ 
Mor. cesta, kde pokračoval vo výcviku gymnastiky. 
Vychoval viacero gymnastov a gymnastiek, ktorí šírili 
dobré meno  Handlovej  na súťažiach okresu, kra-
ja, Slovenska i Československa a zverenci získavali 
tituly majstrov.  Jeho srdce dotĺklo 17.9.1999.
.Martin Prášek, in memoriam
Kultúrno-osvetový pracovník, režisér, dlhoročný 
riaditeľ DK. Ako režisér profesionálne pôsobil v Slo-
váckom divadle v Uherskom Hradišti, v Horáckom 
divadle v Jihlave. V rokoch 1961 – 1965 pôsobil 
v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo  Zvolene. 
Od roku 1965 až do roku 1988 bol Martin Prášek, 
popri funkcii riaditeľa, aj režisérom a umeleckým 
vedúcim divadelného súboru v Handlovej, s ktorým 
dosahoval výrazné celoštátne úspechy. S jeho 
prácou sa neodmysliteľne spája aj fotografovanie. 
Využíval ho na dokumentovanie inscenácií, udalostí 
bežného života v meste a tiež komponoval audio-
vizuálne programy. V roku 1995 dal impulz zrodu 
Handlovskej televízie, kedy prinášal do domácností 
v Handlovej správy a reportáže o dianí v meste.  Aj 
po odchode do dôchodku zozbieral materiály na 
novú publikáciu o Handlovej, v ktorej je zobrazených  
desať reflexií tohto mesta dvadsiateho storočia. 
Kniha vyšla v roku 2000 pod názvom „ ...ja, banícka 
Handlová...“ Jeho srdce dotĺklo 26.5.2001.

Ján Procner                               

Baník, rezbár, zberateľ, pesničkár. V roku 1948 sa 
s rodičmi presťahoval do Handlovej, kde jeho otec 
začal pracovať ako baník. Remeslo sa vtedy dedilo 
z otca na syna. Ján odpracoval v bani 33 rokov a do-
dnes žije s rodinou v Handlovej. Popri drevorezbách 
sa venuje aj zberateľstvu pamätihodností, ktoré 

prezentuje vo svojom neveľkom múzeu.  Vyrába tra-
dičné ľudové nástroje pre folklórne skupiny z regiónu 
horného Ponitria a tiež skladá piesne s baníckou aj 
rôznou ľudovou tematikou. Jeho diela zaznamenali 
úspech na výstavách, sú zastúpené v galériách 
a získal mnohé ocenenia. Celé dielo Jána Procnera 
je také svojské, neopakovateľné a v mnohom aj 
nové, že môžeme smelo hovoriť o procnerovskom 
vnímaní sveta a človeka.

Hildegard Radovská
Handlovčanka, ktorá pracovala s deťmi a mládežou 
v škole aj mimo školy. Bola členkou TJ Baník aj 
členkou jeho výboru. 40 rokov pôsobila ako aktívny 
cvičiteľ Zdravotnej a rekreačnej telesnej výchovy. 15 
rokov ako členka športovej komisie. Od založenia 
pracuje v Karpatsko-nemeckom spolku, kde 10 
rokov zastáva funkciu predsedníčky. Aj jej zásluhou 
je činný spevácky zbor Grünwald, ktorý je neoddeli-
teľnou súčasťou dnešného kultúrneho života v mes-
te. Je držiteľkou viacerých ocenení mesta, minister-
stva školstva, je držiteľkou Plakety za prácu v škole 
aj v mimoškolskej činnosti, a pri prijatí na pražskom 
hrade bola ocenená prezidentom republiky. Aj v sú-
časnosti sa podieľa aktívne na spoločenskom živote 
mesta ako členka komisie pamätihodností a svojou 
činnosťou v Karpatskonemeckom spolku.
Eduard  Straka
Po príchode do Handlovej pôsobil ako pedagóg 
a neskôr ako vedúci odboru školstva na mestskom 
úrade. Od roku 1960  sa venuje chodeckej športovej 
disciplíne. Za 50 rokov aktívnej činnosti  získal 22 
titulov majstra Slovenska. Ako veterán tohto športu 
za svoje úspechy vlastní 3 bronzové medaily z Majs-
trovstiev sveta, 3 strieborné a 4 bronzové z majs-
trovstiev Európy. Štartoval  37 krát  reprezentačne 
a naplnil športovú účasť v 17-tich sezónach. Počas 
kariéry  absolvoval  465 chodeckých pretekov, 
z ktorých 176 vyhral.  Svoje celoživotné skúsenosti 
odovzdáva v súčasnosti mladým chodcom a aktívne 

sa im venuje ako tréner.
Jozef Suchý, in memoriam
V roku 1976 prijal funkciu vedúceho Klubu mládeže 
CZV SZM Bane Handlová, ktorú vykonával až do 
roku 1986. Od roku 1996 pracoval ako riaditeľ 
domu kultúry, kde zúročil bohaté skúsenosti z klubu 
mládeže a svojho pôsobenia v umeleckej oblasti. 
Mnoho Handlovčanov, ale i mladých ľudí po celom 
Slovensku, priviedol v roli „starejšieho“ do stavu 
manželského. Svojou ľudskosťou a nezameniteľnou 
charizmou ovplyvnil v našom meste niekoľko gene-
rácii mladých ľudí. Zákerná choroba pretrhla niť jeho 
života 2.4.2003. 

Ing. Dušan Šarišský, CSc.,  in memoriam
Riaditeľ  Bane Handlová od roku 1978 do jari 1990. 
Pracoval  v neľahkom období, poznačenom radom 
havárií. Z dlhodobých  poznatkov vypracoval  dizer-
tačnú prácu, za ktorú  mu bola udelená vedecká 
hodnosť 
„kandidát technických vied“. Napriek haváriám, 
technicky zvyšoval proces razenia i rúbania a pro-
tiprievalovej prevencie. Počas výkonu svojej funkcie 
nezabúdal na dôležitosť vytvárania podmienok na 
život i relaxáciu zamestnancov bane a ich rodín 
a preto bol naklonený každej myšlienke, ktorá tomu-
to napomohla. Jeho srdce dotĺklo 28.7.2000.
Jozef Krč – in memoriam
Dlhoročný pracovník Technických služieb. Pod 
jeho vedením pracovalo záhradníctvo v meste, 
ktoré zabezpečovalo starostlivosť o zeleň. Svojich 
podriadených viedol k zodpovednosti, ale aj hrdosti 
na ich prácu. Jeho zásluhou sa poctivý prístup 
k práci a veľký cit pre záhradnú architektúru  pretavil 
do   ocenenia za najkrajšiu zeleň na Slovensku a 
titulu „Mesto kvetov“ pre Handlovú v sedemdesia-
tych rokoch. Bolo mu udelené i ocenenie za oblasť 
hospodárskeho rozvoja mesta (in memoriam)v roku 
2006. Jeho srdce dotĺklo 14.11.1985 v Bojniciach.

(Pokračovanie)


