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Komisia, menovaná primátorom mesta Michalovce, Viliamom Zahorčákom je zložená z 
profesionálnych historikov, múzejníkov a pracovníkov Mesta: 

Ing. Vladimír Sekela 
Mgr. Stanislava Rovňáková 
PaedDr. Martin Molnár 
Mgr. Matej Starják, PhD. 
PhDr. Jana Cibereová 
Mgr. Natália Slaninková 
Ing. Iveta Palečková 
 

Pred vyhlásením samotnej ankety členovia komisie po zrelej úvahe navrhli 23 osobností, 
ktorých stručné medailóny spracoval historik a kronikár mesta Martin Molnár: 

 

1.) Štefan Sulyovszký (1850 - 1927) 
Právnik, advokát. 
Prvý čestný občan Michaloviec. 
Pred rokom 1918 jeden za najvýraznejších protagonistov monarchistického režimu 
v Michalovciach, pričom hájil záujmy mestečka v rozličných oblastiach.  
Správca majetkov známeho mecéna a filantropa grófa Dionýza Adrássyho. 
Obviňovaný z podpory maďarizácie pred rokom 1918. 
Angažoval sa aj po roku 1919 v rámci Zemplínskej župy, michalovskej župnej nemocnice 
a školstva. 
 

2.) Gróf Alexander Sztáray (1862 – 1948) 
Vlastník michalovského veľkostatku a michalovského kaštieľa.  
Pred rokom 1918 bol poslancom michalovského zastupiteľstva, cisársko-kráľovským 
komorníkom a poslancom uhorského snemu. 
Podporil vznik meštianskej školy v Michalovciach. 
Patrón michalovských katolíckych kostolov. 
Významný priemyselník, podnikateľ v Michalovciach.  
Venoval sa aj bankovníctvu. 
Aj po roku 1918 najväčší pozemkový vlastník v Michalovciach. 

 
3.) Ferdinand Alexa (1887 –  ?)  

Rodák, dlhoročný michalovský starosta v rokoch 1920 – 1936 a 1937 – 1938. 
Zaslúžil sa o výstavbu novej budovy radnice. 
Aktívne podporoval miestne spolky a šport. 
Stál pri zriadení a počiatkoch michalovského gymnázia ako prvého na Zemplíne. 
Jeho zásluhou bol v mestečku zriadený bitúnok, postavená socha Dobrianskému pred 
radnicou a meštianska škola. 

 
4.) Myron Čollák (1886 – 1939)  

Dlhoročný michalovský hlavný notár. 
Jedna z najvýznamnejších prvorepublikových osobností v Michalovciach. 
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Predseda Klubu čs. turistov v Michalovciach. 
Predseda školského výboru. 
Člen výboru banky čsl. légií. 
Veliteľ Okresnej hasičskej jednoty v Michalovciach. 
 

5.) Teodor Jozef Mousson (1887 – 1946) 
V Michalovciach žil v rokoch 1911 – 1944. Je nerozlučné spojený s vilkou v krásnom 
prostredí Hrádku (dnes hvezdáreň) 
Do roku 1918 učil na meštianskej škole a od roku 1919 pôsobil ako slobodný umelec. 
Známe sú jeho cesty do Maďarska, Čiech či Talianska. 
Vystavoval vo viacerých európskych krajinách na individuálnych či kolektívnych výstavách.  
V Michalovciach mal prvú výstavu v roku 1912. 
Významný výtvarný umelec, ktorého zvyknú označovať ako maliara zemplínskeho ľudu 
a slnka. 
 

6.) Štefan Kukura (1914 – 1984) 
Lekár, chirurg a riaditeľ michalovskej nemocnice. 
Medicínu študoval v Prahe a Bratislave. 
V roku 1946 nastúpil do michalovskej nemocnice ako primár chirurgického oddelenia 
(primárom bol 38 rokov). 
V rokoch 1946- 1950 bol i riaditeľom nemocnice. 
Zaslúžil sa o rozvoj michalovskej nemocnice. 
Absolvoval zahraničné stáže vo Švajčiarsku, Francúzsku, Belgicku a Anglicku. 
Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v roku 1968. 
Bol spoluzakladateľom Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach,  
Napísal učebnicu chirurgie pre zdravotné sestry. 
Po ňom bola pomenovaná michalovská nemocnica. 

 
7.) Ing. Juraj Vraňuch (1930 - 2004 )  

Politik, bol slovenský a československý politik KSS a poslanec Snemovne národov 
Federálneho zhromaždenia v Prahe (1971 – 1976). 
Riaditeľ Štátneho majetku v Michalovciach.  
Dlhoročný predseda michalovského MsNV v rokoch 1980 – 1990. 

 
8.) Ľudovít Pavlo (1925 – 2014) 

Rodák zo Stráňan (dnes časť Michaloviec) 
Prozaik, študoval na michalovskom gymnáziu a neskôr medicínu v Bratislave. 
V roku 1950 emigroval, od r. 1956 žil v USA.  
Popredný predstaviteľ slovenského života v USA, stál pri zrode Svetového kongresu 
Slovákov, od r. 1993 predseda Slovenskej ligy v Amerike. 
Niektoré svoje literárne diela venoval aj spomienkam na Michalovce, napr. Na vlnách času 
(1995) a Herr Blei (2000). 

 
9.) Pavol Horov (1914 – 1975) 

Vlastným menom Pavol Horovčák.  
V rokoch 1926 – 1934 študoval na gymnáziu v Michalovciach 
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V rokoch 1938 – 1944 pedagóg na meštianskej škole v Michalovciach. 
Neskôr riaditeľ Čs. rozhlasu v Košiciach, riaditeľ vydavateľstva a tajomník Zväzu  
slovenských spisovateľov. 
Publikoval už počas študentských čias a aj počas pedagogického pôsobenia 
v Michalovciach. 
Autor mnohých literárnych diel venovaných aj rodnému Zemplínu. 
Prekladal z bulharskej, lužickosrbskej, perzskej, poľskej a tureckej poézie. 
Autor fejtónov pre rozhlas a statí o literatúre. 

 
10.) Gorazd Zvonický (1913 – 1995) 

Básnik, prekladateľ.  
Rodák z obce Močarany (dnes časť Michaloviec). 
Vyštudoval teológiu. 
V rokoch 1949 – 1950 bol správcom farnosti Panny Márie Pomocnice kresťanov 
v Michalovciach a katechétom na gymnáziu, 
Emigroval do Talianska a neskôr do Argentíny. 
Kvalitatívnymi atribútmi svojej tvorby sa radí k najvýznamnejším slovenským básnikom 
povojnového obdobia. 
 

 
11.) Ján Murín (1913 – 1990) 

Pedagóg a gréckokatolícky kňaz. 
V roku 1933 zmaturoval na michalovskom gymnáziu. 
V roku 1939 vysvätený za kňaza. 
V rokoch 1939 – 1950 katechéta na michalovskom gymnáziu. 
V roku 1941 spoluzakladateľ spolku Jednota sv. Cyrila a Metoda, ktorej bol správcom (sídlo 
v Michalovciach). 
Perzekuovaný režimom.  

 
 
12.) Metod Dominik Trčka (1886 – 1959) 

Rehoľník redemptorista, blahoslavený. 
V meste Michalovce začal pôsobiť v roku 1931. 
Zaslúžil sa o výstavbu kláštora redemptoristov v Michalovciach. 
Bol dlhoročný predstavený kláštora. 
V roku 1945 sa stal predstaveným novej viceprovincie redemptoristov so sídlom 
v Michalovciach. 
Od roku 1950 väznený režimom. 
V roku 2001 ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného. 
Jeho relikvie sú uložené v chráme Sv. Ducha pri kláštore redemptoristov na Masarykovej 
ulici. 

 
13.) Štefan Hlaváč (1903 – 1983) 

Pedagóg a kňaz. 
V roku 1929 prišiel do Michaloviec. 
Pedagóg na gymnáziu. 
Významná je jeho sociálna činnosť. 
Založil katolícky skauting. 
Bol duchovným správcom kaplnky v nemocnici. 
Zaslúžil sa o postavenie saleziánskeho ústavu v Michalovciach. 
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V 50. rokoch väznený. 
Pôsobil ako kňaz v Hermanovciach. 

 
14.) Jaroslav Vizdal (1926 – 1994) 

Zakladateľ michalovského múzea a jeho prvý riaditeľ. 
Známy sa ako archeológ (preskúmal michalovskú rotundu, bol pri objavení oborínskej 
venuše atď.) 
Autor viacerých odborných archeologických publikácii. 
Udržiaval kontakty a spolupracoval so slovenskými i zahraničnými archeológmi. 
V rokoch 1950 – 1960 pôsobil ako pedagóg na michalovskom gymnáziu, 

 
15.) Ladislav Bolcházy (1937 – 1912) 

Vydavateľ a pedagóg. 
 Rodák z Michaloviec. 
 Ako desaťročný sa s rodičmi presťahoval do USA. 
 Významný slovenský vydavateľ a pedagóg pôsobiaci a žijúci v USA.  

Jeho zásluhou sú okrem iného aj diela slovenských autorov preložené v angličtine prístupné 
v amerických knižniciach. 

 
16.) Vladimír Seruga (1936 – 2004) 

Reprezentant v hádzanej. 
Patril medzi legendy prešovskej a slovenskej hádzanej, bol vychýreným kanonierom.  
Ako hráč Tatrana Prešov v najvyššej lige získal päť strieborných a dve bronzové medaily.  
Československo reprezentoval na dvoch majstrovstvách sveta – v roku 1964 v Prahe sa 
tešil z bronzovej medaily, v roku 1967 vo Švédsku z titulu majstra sveta. 
Na konci kariéry hrával za Lokomotívu Michalovce.  

 
 
 
17.) Ján Mjartan (1902 - 1996) 

Riaditeľ gymnázia a zakladateľ modernej slovenskej etnografie. 
V rokoch 1937 – 1942 riaditeľ michalovského gymnázia. 
Neskôr riaditeľom Národopisného ústavu SAV v Bratislave. 
Autor a spoluautor viacerých odborných publikácii. 
Etnografické výskumy realizoval aj v okolí Michaloviec.  

 
18.) Jozef Činčár (1911 - 2013)  

Generál a zástupca ministra národnej obrany. 
Rodák z obce Topoľany (dnes súčasť Michaloviec) 
Študoval na michalovskom gymnáziu. 
Študoval na Vojenskej akadémii v Bratislave. 
Aktívne sa zúčastnil bojov za oslobodenie Československa. 
V rokoch 1969 – 1973 bol zástupcom ministra národnej obrany. 
 

19.) Juraj Králik (1926 – 2012) 
Diplomat. 
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Od roku 1938 býval v Michalovciach. 
Študoval na gymnáziu v Michalovciach 
Vyštudoval UK v Bratislave, VŠ ekonomickú a operný spev. 
Patril k spoluzakladateľom Lúčnice. 
Diplomatická kariéra. 
Ako prvý Slovák sa stal poradcom dvoch generálnych tajomníkov OSN. 
Autor viacerých publikácii i spoluautor opery „Na Zemplíne“. 
 

20.) Andrej Kuchen (1912 – 1985) 
Telovýchovný pedagóg. 
V rokoch 1938 – 1945 pôsobil ako pedagóg na gymnáziu v Michalovciach. 
V roku 1961 získal titul univerzitného profesora a učil na FTVŠ UK v Bratislave. 
Venoval sa najmä metodike ľahkej atletiky. 
Autor viacerých odborných publikácií. 
 
 

21.) Michal Slávik (1880 – 1964) 
Zemplínsky župan v Michalovciach v rokoch 1920 – 1922. 
V roku 1925 bol zvolený za poslanca Národného zhromaždenia so sídlom v Prahe. 
Do roku 1926 v Michalovciach vykonával advokátsku prax. 
Poslednú verejnú poctu v Michalovciach dostal bývalý zemplínsky župan v roku 1926, keď 
na veľkolepej slávnosti odovzdal zástavu – dar bývalej Zemplínskej župy – veliteľovi 20. 
pešieho pluku.  
Od roku 1927 potom Michal Slávik pôsobil ako verejný notár v Trenčíne.  

 
 
22.) Ján Mitrovčák (1860 – 1927) 

Politik republikánskej strany.  
 Rodák z Michaloviec. 
 Živil sa ako obuvník a živnostník. 

V čase monarchie perzekvovaný za angažovanosť v národnom hnutí. 
Od roku 1919 do roku 1920 bol poslancom Revolučného národného zhromaždenia v Prahe. 
V poslaneckej lavici sedel napríklad aj s básnikom P. O. Hviezdoslavom. 
Osobný priateľ prezidenta T. G. Masaryka. 
Patril k najvplyvnejším politikom v začiatkom ČSR v Michalovciach a na Zemplíne. 

 
23.) Štefan Nadzam (1940 – 1995)  

Futbalista a tréner. 
Hral v Michalovciach, vo Zvolene, Šumperku, Olomouci a Třinci. 
Svoje poznatky neskôr rozdával ako tréner futbalistov v Snine, Michalovciach, Trebišove, 
Prešove a v Hradci Králové. 
Jeden z najlepších slovenských futbalových trénerov. 
V rokoch 1992 a 1993 bol spolu s Jozefom Jankechom trénerom výberu Slovenska. 
 

 


