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Čestné občianstvo mesta Sereď 

Zdôvodnenie návrhu: . 
PhDr. Milan Lihanje dlhoročný pedagóg a tréner basketbalových družstiev. 

V školských službách pôsobil od r. 1962, 18 rokov ako stredoškolský profesor na 
Gymnáziu v Seredi, kde v mimoškolskej činnosti viedol ako tréner basketbalové družstvo 
dievčat školy, s ktorým sa pravidelne úspešne zúčastňovali majstrovských súťaží. Jedným 
z najvýraznejších dosiahnutých úspechov bolo druhé miesto na stredoškolských 
majstrovstvách ČSSR.(1975). 

Počas pôsobenia v Seredi pôsobil ako tréner rôznych družstiev basketbalového 
oddielu bývalého Slavoja Sereď a Lokomotívy Sereď, ktoré úspešne štartovali v Slovenskej 
národnej lige. 

Od roku 1971 pôsobil aj ako tréner mládežníckych reprezentačných družstiev. 
Juniorky ČSSR viedol ako 2. tréner a vr. 1975 na ME v Španielsku získali titul majstra 
Európy, v r.1977 obsadili na ME 3. Miesto. Od r. 1977 do r. 1980 pracoval ako zodpovedný 
tréner za prípravu družstva kadetiek ČSSR. 

Okrem trénerskej činnosti pracoval ako funkcionár v telovýchovnom hnutí : člen TJ 
Lokomotíva Sereď, člen predsedníctva OV ČSZTV v Galante, bol členom pléna ÚV ČSZTV 
a členom trénerskej rady a komisie mládeže SÚV ČSZTV. 

Za prácu v telovýchovnom hnutí bol viackrát vyznamenaný. 
Od roku 1980 pôsobil ako zástupca riaditeľa na Gymnáziu v Trnave . Aj tu pokračoval 

V trénerskej činnosti, trénoval družstvo žien basketbalového oddielu TJ Slávia Trnava, ktoré 
štartovalo v Slovenskej národnej lige. 
Počas pôsobenia v Trnave spolupracoval na rezortnom výskume MŠ na úseku optimalizácie 
riadenia útvarov a inštitúcií pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. 
Od r. 1986 bol riaditeľom Gymnázia v Piešťanoch. Vo funkcii riaditeľa sa snažil 
o zefektívňovanie tvorivých pedagogických schopností celého učiteľského zboru, o čom 
svedčí jeho aktívna činnosť vo výskumnej rezortnej skupine riadenia gymnázií pri 
Ministerstve školstva. 
Po ukončení funkčného obdobia pracoval ako metodik ruského jazyka na Metodickom 
centre v Bratislave . Práca mu poskytovala širokú škálu možostívenovať sa porovnávaciemu 



štúdiu slovanských jazykov. Stal sa spoluautorom dočasných učebníc Kontakt I.,II. ,III. 
a výberových textov na vyučovanie ruského jazyka. Nadviazal kontakty s ruštinármi v Rusku, 
Poľsku, Maďarsku, v Českej republike a v Rakúsku a organizoval pre nich spoločné 
vzdelávacie semináre. 

Na záver svojej kariéry opustil pôsobenie v rezorte školstva a odišiel pracovať pre 
Prúmyselné stavitelství Brno najskôr ako tlmočník a neskôr ako logistik na územi Ruskej 
federácie v Saratove a v Briansku. 1.1.2000 odišiel do starobného dôchodku . 

. - I 

Ľ~bomír V ls'elický 




