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Ján Hurtík, in memoriam
Športovec,  basketbalista. Jeho športové srdce dotĺklo 
v roku 2001. Pracoval na Bani Handlová ako úradník 
a neskôr ako vedúci propagácie,  redaktor  Hlasu 
baníka, tiež ako referent na MTZ.  
Pracoval tiež ako publicista, novinár, komentátor, 
tréner basketbalistiek a hráč stolného tenisu. Pre 
handlovskú verejnosť je známy ako dlhoročný 
hlásateľ basketbalových a spoločenských podujatí. 
S basketbalom začal v roku 1941, spoločne so spo-
luhráčmi študentmi, kedy vytvorili v histórii Handlovej 
prvé družstvo basketbalu. V roku 1951-52 hral stolný 
tenis spolu s Kollárikom a Türkom, keď Handlová 
hrala celoštátnu ligu. Má zásluhu na založení žen-
ského basketbalu v 50-tych rokoch, keď pôsobil ako 
tréner dorasteniek i žien. Skonal 5.9.2001.
MUDr. Aladár Chochula 
Do nemocnice Handlová nastúpil v roku 1958 a pra-
coval v tomto zariadení nepretržite až do roku 1996. 
Funkciu riaditeľa NsP Handlová zastával celkom 19 
rokov. Od 1.1. 1980 bol 15 rokov primárom gyneko-
logicko pôrodníckeho oddelenia. Počas devätnástich 
rokov jeho pôsobenia bola postavená budova ústav-
nej lekárne pred budovou polikliniky, nové zdravotné 
stredisko na sídlisku Morovnianska cesta Handlová. 
Nemocnica pod jeho vedením získala prvý sonogra-
fický prístroj a  operačné sály boli vybavené moder-
nou endoskopickou operačnou technikou. Doktor 
Aladár Chochula 38 rokov pomáhal na svet malým 
Handlovčanom. Azda niet rodiny v Handlovej, v ktorej 
by niekoho práve on nedržal v rukách ako prvý.
Ľudmila Kalvastrová
Ako hudobný pedagóg pôsobila v Základnej 
hudobnej škole v Handlovej aj v Prievidzi a potom 
opäť v Handlovej, kde zostala až do odchodu do 
dôchodku. Vyučovala hru na klavír, čiastočne aj na 
klarinet. V roku 1959 bola menovaná za zástupkyňu 
riaditeľa a po 14. rokoch sa stala riaditeľkou vtedajšej 
Ľudovej školy umenia v Handlovej. Počas 24 ročného 
pôsobenia vo vedení školy, úročila všetky schopnosti 
a vedomosti v prospech školy a tiež mesta. Na pôde 
školy vznikol spevácky súbor detí predškolského 
veku – Lienka, ktorý zožal mnoho ocenení a pracuje 
dodnes. 
Jaroslav Maslík  
Po vojne,  v roku l946,  s rodičmi prišiel do Handlovej. 
V roku 1950  nastúpil do  Bane  Handlová, kde praco-
val v strojnom úseku. Futbal začal hrávať ako mladý 
muž  v doraste a v 50-tych rokoch ako talentovaný 
hráč  v TJ Baník Handlová za mužstvo seniorov. Bol 
členom kolektívu ktorý v roku l952 získal v celoštátnej 
revírnej súťaži  „Zlatý  banícky kahanec“. Hrával na 
poste obrancu, neskôr  v zálohe. Odohral i medzi-
národné stretnutia Handlovej proti Dorog Banyasz 
a Avandgard Nikolajev. (l952-55). Ako tréner starších 
žiakov Baníka Handlová  doviedol  kolektív starších 
žiakov k piatim titulom majstra kraja  a titulu  majstra 
Slovenska v roku 1973. 
Žofia Martišová, st.
Knihovníčka a organizátorka kultúrneho života 
v Handlovej. Od roku 1956 do roku 1979 pracovala vo 
funkcii riaditeľky mestskej knižnice. Vždy sa venovala 
deťom a mladým ľuďom. Vštepovala im vzťah k lite-
ratúre i ku knihám. Kto zo starších by nepoznal jej 
povestné spovede, pri ktorých zisťovala, či vypožičanú 
knihu naozaj aj čítali. Pod jej gesciou vzniklo niekoľko 

detských divadelných predstavení, literárnych 
a dramatických pásiem.  Svoj život venovala kultúre 
a spoločenskému životu. Dodnes živo sleduje dianie 
v meste a je neúprosným kritikom podujatí, ktorých 
sa dodnes, pokiaľ jej to zdravie dovolí, zúčastňuje. 
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra jej udelilo 
11.2.2005 cenu: „Za osobitný prínos k rozvoju kultúry 
hornej Nitry“.

Ing. Alexander Ihlár  

Od roku 1971 bol učiteľom na SPŠ Handlová, 1973 
sa stal zástupcom riaditeľa od roku 1990 až 2006 bol 
riaditeľom školy. V období 1991 -2006  bol členom 
odbornej komisie elektrotechnických predmetov 
Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pri MŠ 
SR, a v rokoch 1991 -1995 pôsobil ako člen krajskej 
školskej rady pri SŠ v Banskej Bystrici.  Má významné 
zásluhy na rozvoji strednej priemyselnej školy v Han-
dlovej, pri výstavbe nových pavilónov a zavádzaní 
nových študijných odborov podľa pravidiel praxe, ich 
personálne a materiálno odborné zabezpečenie. 
Intenzívne pôsobil pri individuálnej podpore talento-
vaných a nadaných žiakov. Za jeho pôsobenia škola 
získala ocenenia v rámci Stredoslovenského kraja, 
neskôr TSK a SR, najmä v školských súťažiach SOČ, 
ZENIT a v predmetových olympiádach i športe. Okrem 
svojho pedagogického zamerania je aktívnym členom 
Miestnej organizácie Slovenského zväzu rybárov.

Imrich Izák, in memoriam
Známy organizátor turistického života v Handlovej 
pochádzal z baníckej rodiny. Členom odboru Klubu 
slovenských turistov Baník Handlová bol od roku 
1953. Vo funkcii predsedu pracoval 31 rokov a vo 
funkcii tajomníka 12 rokov. Popri týchto funkciách 
viedol turistický oddiel mladých. Bol zakladateľom 
Okresného výboru turistiky (1954) Prievidza a aj jeho 
prvým predsedom. Bol cvičiteľom pešej turistiky I. 

triedy a v okrese Prievidza a bývalom kraji KVTŠ Nitra 
každoročne organizoval školenia turistiky spoločne 
so Žigmundom Zelinkom. Za 43 rokov vychoval veľa 
mladých, ale aj dospelých turistov. Propagoval lásku 
k prírode. Bol zapáleným matičiarom a dlhé roky 
vykonával funkciu predsedu Miestneho odboru Matice 
slovenskej. Jeho statočné skautské srdce dotĺklo 
19.2.2010 v Handlovej. 

Jozef Juríček

V roku 1952 nastúpil v HUB Handlová na odbor 
práce a mzdy, kultúrno - propagačné oddelenie, 
referent sociálnej súťaže. V  roku 1960 bol zvolený za 
tajomníka MsNV v Handlovej. Za svoju prácu získal 
množstvo ocenení,  od prezidenta mu bolo udelené 
štátne vyznamenanie za vynikajúcu prácu,  vyzna-
menanie za zásluhy o výstavbu. Na svojom konte 
má spracovanie Kroník mesta Handlová za obdobie 
1960 - 85 ako predseda MsNV a 1987 – 1990, ktorú 
spracoval  ako dôchodca. Aj v súčasnosti aktívne 
spolupracuje s mestom. 
Emília Pittnerová
Rodená Handlovčanka uzrela svetlo sveta 29.10.1945. 
Ktovie, kto ju vtedy zapísal do matričnej knihy. Lebo 
väčšina Handlovčanov ju pozná práve z matriky. 
V Handlovej začínala ako učiteľka v materskej škole 
v roku 1965. Už od roku 1969 nastúpila na vtedajší 
miestny národný výbor. Prešla rôznymi oddeleniami 
až napokon od roku 1993 do roku 2000, kedy odi-
šla na dôchodok, pracovala na matričnom úrade 
v Handlovej. Bola a stále je aktívna v spoločenskom 
živote mesta, pracovala v komisiách pri MsZ, bola 
poslankyňou MsZ. Ešte i dnes pracuje v Komisii kul-
túry. Snáď všetci poznáme jej vrelý a ochotný prístup 
ľuďom. Podieľala sa na našich významných  osobných 
medzníkoch od narodenia cez sobáše, až k odchodu z 
ľudského spoločenstva.

(pokračovanie)


