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Barnabáš Üvegeš sa narodil 16.12.1944 v Polinej. Po
ukončení  základnej  školskej  dochádzky  úspešne
ukončil  štúdium  na  gymnáziu  a nastúpil  na
Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici s aprobáciou
predmetov  chémia,  telesná  výchova.  Štúdium
ukončené štátnymi skúškami zaviedlo Benca (ako ho
dôverne  volali  jeho  priatelia  a spolupracovníci)  na
Oravu do Dlhej. Okamžite po jeho nástupe do praxe
sa  v obci  začali  v oblasti  športu  pozitívne  zmeny,
ktoré sa prejavili  jednak na škole  jej  zapojením do
všetkých  možných  športových  súťaží  jednotlivcov
i kolektívov,  jednak  športového  každodenného
diania, ktorého bol aj aktívnym účastníkom.  V roku
1983  sa  presťahoval  do  Dolného  Kubína  a začal
svoju  pedagogickú  činnosť  v Základnej  škole  na
Bysterci,  dnes  ZŠ M. Kukučína  v Dolnom Kubíne.
Okamžite  sa  začlenil  do  športového diania  v meste
ako aktívny hráč volejbalu, basketbalu a do atletiky
keď  vytvoril  družstvo dospelých,  ktoré súťažilo  až
v II. slovenskej lige.  V školskom roku 1983/84 bolo
vytvorené  školské  športové  stredisko,  zamerané  na
atletiku  a o rok  neskôr  vznikli  športové  atletické
triedy,  ktoré vo svojej  dlhoročnej histórii vychovali
množstvo vynikajúcich atlétov uznávaných v Európe
i vo  svete.  V tomto  čase dokončil  úspešne  štúdium
na  Fakulte  telesnej  výchovy  a športu  v Bratislave,
odbor atletika.  Jeho  rukami prešlo mnoho terajších
učiteľov,  či  už  telesnej  výchovy,  alebo  i iných
predmetov,  trénerov,  cvičiteľov  a pod.  Bol
vynikajúcim pedagógom,  zástupcom riaditeľa školy,
trénerom,  rozhodcom  i organizátorom  športových
podujatí,  ktorých  sa  vtedy  na  atletickom  ovále
v Dolnom  Kubíne,  vybudovanom  i jeho  zásluhou,
konalo  množstvo,  v tom  čase  najvyššieho
Slovenského  rangu.  Pracoval  aj  ako  poslanec
mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne.  Ani po
odchode  do  zaslúženého  odpočinku  sa  neprestal
venovať atletike ako tréner  a funkcionár,  za  čo bol
mnoho  krát  odmenený  i  najvyššími  športovými
cenami.  Jeho  životnú  púť  prerušila  choroba  a
7.5.2014,  pri  nedožitých  70.  narodeninách,  nás
navždy opustil.

Ako  však  bolo  povedané,  žije  medzi  nami  stále
a jeho  práca  pokračuje  aj  vďaka jeho  žiakom
a nasledovníkom, čoho vyústením sú aj tieto preteky
„Memoriál Barnabáša Üvegeša“ v hode bremenom.

Česť jeho pamiatke! 


