
Mária Leitmanová 
Učiteľka Ľudovej školy umenia. Je 
zakladateľkou  speváckeho súboru 
detí z materských škôl – Lienka, ktorý 
reprezentoval Handlovú na súťažných 
prehliadkach na Slovensku i v zahraničí. 
Má za sebou účinkovanie v rozhlase aj 
v televízii. Viedla aj spevácky zbor star-
ších žiakov. V umeleckej škole Handlová 
odučila 40 rokov. Neopakovateľne sa 
zapísala do sŕdc maličkých Lienkárov, 
ale aj svojich žiakov. V súčasnosti žije 
v Martine. 
Ladislav Majerský
Narodil sa 12.7.1928 v Hliníku nad 
Hronom. Vyštudoval Vyššiu strednú 
školu stavebnú s maturitou. Jeho profes-
né kroky viedli cez Priemstav Prievidza 
– pobočka Handlová, Pamiatkostav 
Žilina ku MsNV v Handlovej, kde pra-
coval ako vedúci odboru výstavby až 
do odchodu do dôchodku v roku 1989. 
Vďaka jeho osobnému prínosu za 
jeho pôsobenia na oddelení výstavby 
Handlová zaznamenala najväčší roz-
mach v oblasti stavebníctva.
Karol Matiaško  
Futbalista, asistent trénera. Narodil 
sa 8.8.1925 v Handlovej. Celý život 
pracoval v Bani Handlová ako spojár 
– telefonista. Je najúspešnejším futba-
listom v histórii handlovského futbalu. 
Za mužstvo seniorov začal hrávať ako 
18 ročný v roku 1943. Vypracoval sa 
na vynikajúceho hráča a napriek láka-
vým ponukám z ligových klubov, zostal 
verný domácemu Baníku Handlová. Ako 
vojak pôsobil vo vojenskej jedenástke 
v Bratislave. Za zeleno-čierne klubové 
farby odohral počas svojej kariéry viac 
ako tisícku zápasov. Desať rokov bol 
kapitánom mužstva, ktoré dosiahlo 
významné úspechy. V ročníku 1967-68 
ako asistent trénera Holuba, priviedol 
mužstvo Baníka do II. celoštátnej ligy. 
Je nositeľom Ceny fair play a obdržal 
i ocenenie od predsedu vlády SR
Mgr. Peter ŠRAMKO, in memoriam
Do Handlovej prišiel hneď po skončení 
školy v roku 1970 a začal učiť na vted-
ajšej ZDŠ Sever. V rokoch  2000 -2009 
pôsobil vo funkcii riaditeľa ZŠ Mierové 
námestie. Počas svojho života všetky 
svoje sily venoval rozvoju výchovy 
a vzdelávania v našom meste. Je  
vzorom pracovitého pedagóga s výni-
močným vzťahom k mladej generácií. 
Ako riaditeľ vždy ochotne spolupraco-
val so zriaďovateľom a zapájal sa do 
verejného života. Jeho veľkou láskou 
bola hudba, ktorú nielen vyučoval, ale aj 
komponoval. Pre Handlovú je významný 
i jeho počin – založenie a vedenie 
detského zboru Handlovčatá, svojho 
času ojedinelého zboru s repertoárom 
populárnych piesní, ktorý reprezentoval 

naše mesto na Slovensku. Iniciatívne 
riešil a podporoval koncepciu rozvoja 
mládežníckych aktivít a športu v škole 
i v rámci mesta. Žiaci tried s rozšíre-
ným vyučovaním športovej prípravy sa 
stali Majstrami Slovenska v basketbale 
starších žiakov. Jeho srdce dotĺklo 
25.4.2009.
Dom kultúry 
Ocenenie prevzala Mgr. Jarmila Žišková, 
súčasná riaditeľka
Dom kultúry je inštitúciou, ktorá už 
bezmála 50 rokov, najskôr ako účelové 
zariadenie ROH Bane Handlová a od 
roku 1990 ako príspevková organizácia 
mesta, organizuje kultúrne, spoločenské 
a osvetové podujatia a voľnočasové 
aktivity obyvateľov mesta. Zastrešuje 
a organizuje  činnosť kolektívov záujmo-
vo umeleckej činnosti a spolupracuje 
v oblasti kultúry s inými organizáciami 
a združeniami, nielen v meste ale i na 
úrovni regiónu hornej Nitry. V jej histórii 
tu vyvíjali činnosť hudobné zoskupenia, 
tanečníci, baletný súbor, divadelný 
súbor, filatelisti, esperanto, astrono-
mický krúžok a ďalšie. Uvádzaný bol 
multižánrový repertoár od kabaretu a 
revue až po seriózne dramatické diela 
autorov a od hier pre deti po fundované 
programy pre záujmové skupiny vrátane 
záujmových spolkov, ľudí s telesnými 
a duševnými poruchami a seniorov. 
Dodnes je dom kultúry garantom celo-
mestských i regionálnych spoločen-
ských a kultúrnych podujatí. 
Hornonitrianske bane 
Ocenenie prevzal Dr.h.c. Ing. Peter 
Čičmanec, CSc., predseda predstaven-
stva a generálny riaditeľ HBP, a.s.
Hoci prvé uhlie narúbali Handlovčania 
a potom gróf Ján Pálffy ml. v roku 1854, 
začiatok priemyselnej ťažby uhlia sa 
uskutočnil až výstavbou banského 
závodu a silocentrály, čo bolo 1. júla 
1909. História  bane je históriou, ktorá 
je spätá s našim mestom a jej ľuďmi. 
V šesťdesiatych rokoch Uhoľné bane 
riadilo Združenie slovenských uhoľných 
baní, potom od 1965 roku odborové 
riaditeľstvo Uhoľné a lignitové bane, či 
neskôr VHJ Uhoľné a lignitové bane, 
čím sa zmenil názov na Baňa Handlová, 
koncernový podnik. Od 1. januára 1988 
bol zriadený štátny podnik Slovenské 
uhoľné bane, koncern Prievidza, čím 
sa zmenil názov na Baňa Handlová, 
odštepný závod. 
Od 1. januára 1993 sa zriadil štátny 
podnik Hornonitrianske bane Prievidza 
a Baňa Handlová ostala jeho odštep-
ným závodom. Po privatizácii vykonanej 
v roku 1996 a s poklesom ťažby je 
dnes Baňa Handlová jedným z ťa-
žobných úsekov akciovej spoločnosti 
Hornonitrianske bane Prievidza. Názvy 

v tejto súvislosti nie sú asi podstatné. 
Dôležitá je spolupatričnosť bane a mes-
ta. Bane podporovali naše mesto, ktoré 
rástlo, rozvíjalo sa a tejto podpore sa mu 
dostáva aj v súčasnosti.  
Mlaď výrobné družstvo 
Výrobné družstvo „Všeobecné odboro-
vé ľudové družstvo v Handlovej“ bolo 
založené 16. októbra 1956, keď 23 
účastníkov upísalo podiely. Výrobky 
družstva  sa na trhu uplatnili a v roku 
1963 zamestnávalo už 321 osôb, z toho 
bolo 292 žien. Svoju činnosť obohatilo 
aj o poskytovanie služieb: zriadilo prá-
čovňu, chemickú čistiareň a autoservis. 
V roku 1963 došlo k likvidácii textilnej 
výroby a služby pripadli do pôsobnosti 
Okresného podniku miestneho hospo-
dárstva v Prievidzi.  Po roku 1990 sa 
družstvo rozdelilo na nové podnika-
teľské subjekty, lebo až na šiestich čle-
nov, ostatní žiadali o zrušenie členstva. 
V roku 2007 výrobné družstvo Mlaď 
ukončilo svoju podnikateľskú činnosť 
po 52 rokoch. Jedným z významných 
nástupcov  v. d. MLAĎ je spoločnosť 
MLAĎ DLK TEX, s.r.o 
Hlas baníka 
Ocenenie prevzala Helena Kmeťová
Noviny Hlas baníka začali vychádzať 
1.11.1950 ako prvé banícke noviny na 
Slovensku pri handlovských, nováckych 
a  modrokamenských baniach. Od r. 
1952 sa stal Hlas Baníka novinami čisto 
handlovských baníkov. Najprv týždenník 
na veľkom novinovom formáte, v de-
väťdesiatych rokoch sa stal z úsporných 
dôvodov dvojtýždenníkom na menšom 
formáte. Závodný časopis Hlas baníka 
vychádzal ešte v deväťdesiatych rokoch 
v náklade 3500 ks. Noviny vychádzajú 
od roku 2003 podnes v náklade 4200 
ks pod názvom Hornonitriansky baník 
ako dvojtýždenník zamestnancov 
Hornonitrianskych baní Prievidza. 
Mestská knižnica Handlová
Ocenenie prevzala Mgr. Daniela 
Mikulášová, súčasná riaditeľka
História knižnice v našom meste je spätá 
s dátumom 25. marec 1923. Mestská 
knižnica Handlová tvorí integrálnu 
súčasť vzdelávacieho a kultúrneho 
zázemia mesta. Je verejnou knižnicou, 
ktorá cieľavedome rozvíja svoje aktivity 
vo všetkých oblastiach knižničnej práce 
a napomáha uspokojovaniu kultúrnych 
a informačných potrieb, podporuje celo-
životné vzdelávanie a duchovný rozvoj 
občanov mesta Handlová. Knižnica 
mala pri svojom vzniku 320 kníh, dnes 
jej fond tvorí takmer 56 000 zväzkov, 
z ktorých si vypožičiava takmer 2 500 
čitateľov. Knižnicu navštevuje ročne 
okolo 40 000 návštevníkov.
Mimoriadnu pozornosť venujú deťom 
a mládeži do 14 rokov, vplývajú na 

utváranie ich pozitívneho vzťahu k lite-
ratúre, ale aj k histórii, tradíciám, histórii 
mesta, k ľudovým tradíciám a tradíciám 
mesta, k osobnostiam a udalostiam 
mesta. Knižnica je dielom ľudí a ľuďom 
slúži. Práve ľudia, ktorí v knižnici pra-
covali a pracujú, vytvárajú jej charakter 
a každý z nich sa vo svojej dobe zapísal 
svojím podielom do jej histórie. 
Technické služby 
Ocenenie prevzal Juraj Kindernay, 
bývalý riaditeľ a Ing. Blažej Litva, ria-
diteľ nástupníckej organizácie HATER 
Handlová spol s r.o. 
Od roku 1964 mali TS v našom meste 
nezastupiteľné miesto. Všetko, čo 
sa týkalo starostlivosti o mesto, bolo 
združené v tejto jedinej organizácii. 
V období svojho vzniku zamestnávali 
približne 150 ľudí. Vďaka technickým 
službám bolo mesto udržiavané, krásne 
a plné kvetov. Ich zásluhou v investič-
ných a neinvestičných akciách vyrástlo 
kúpalisko i krytá plaváreň, ktoré dlhé 
roky TS prevádzkovali. Venovali sa 
i podpore športu v meste a mali patronát 
nad základnou školou Sever. Dnešné 
ocenenie je holdom všetkým zamest-
nancom TS i nástupníckej spoločnosti 
HATER Handlová spol. s.r.o., ktorých 
poctivá práca je viditeľná v každoden-
nom živote mesta. 
TJ Slovan
Ocenenie prevzal Augustín Pažitný
Telovýchovná jednota Slovan bola zalo-
žená v roku 1969.  Na začiatku mala 30 
členov, dnes ich je v rámci Kolkárskeho 
oddielu Slovan Handlová približne 40. 
Predsedom je Jaroslav Pazdera, 
v predchádzajúcich obdobiach na poste 
predsedov pôsobili: Michal Cachaj, 
Fridrich Schuster, Imrich Botka, Ľubomír 
Doletina, Ján Obert, Jozef Vardžík, 
Jaroslav Minárik, Augustín Pažitný. 
Kolkáreň Handlová sa teda už viac ako 
40 rokov venuje tomuto športu a TJ je 
účastníkom I. ligy a má za sebou nie-
koľkoročné účinkovanie v II. lige. 
TJ Plameň
Ocenenie prevzala Jana Polakovičová, 
členka
TJ Plameň bola založená pri Dome 
pionierov a mládeže v roku 1967. 
Spočiatku to bol len oddiel turistiky, pri 
zrode ktorého stál Fedor Lilge a stal 
sa aj prvým predsedom turistického 
oddielu. V júni 1969 bol založený oddiel 
športovej gymnastiky, pod vedením 
Milana Pukača a stal sa súčasťou TJ 
Plameň. Oddiel športovej gymnastiky 
bol evidovaný pod TJ až do roku 1993, 
kedy sa stal súčasťou TJ Sokol. Turisti, 
až do dnešného dňa, sú členmi TJ 
Plameň... (Pokračovanie)
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