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Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry   
Milanovi Frišovi 
za rozvoj slovenského letectva 
a zviditeľňovanie Nitry doma i v zahraničí  
u d e ľ u j e  
Cenu mesta Nitry  
Milanovi Frišovi 
za rozvoj slovenského letectva 
a zviditeľňovanie Nitry doma i v zahraničí 
u k l a d á    
vedúcemu útvaru kultúry, športu    
a CR 
zabezpečiť 
akt udelenia Ceny mesta Nitry 
na slávnostnom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Nitre 
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Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Milanovi Frišovi 
za rozvoj slovenského letectva a zviditeľňovanie Nitry doma  

i v zahraničí 
 
Dátum a miesto narodenia: 30.septembra 1937 v Nitre 
Povolanie: pilot 
Štátna príslušnosť: slovenská 
Bydlisko: Pri strelnici  č.79, Nitra 
Zamestnanie: pilot – majiteľ leteckej firmy 
 

Základnú školu a Strednú priemyselnú školu navštevoval v Nitre. Po ukončení štúdia 
začal pracovať  ako mechanik textilných strojov v podniku Pleta. V roku 1953 sa stal členom 
Aeroklubu Nitra. Absolvoval kurz inštruktorov bezmotorového a motorového lietania, stal sa 
čelným predstaviteľom rady klubu so zameraním na výcvik nových pilotov a propagáciu le-
tectva. 

Po Majstrovstvách republiky v roku 1960 kde skončil na treťom mieste sa stal repre-
zentantom v bezmotorovom lietaní. Za dosahované výsledky v lietaní dostal titul Majster 
športu. Zúčastnil sa výskumu výškového vlnového lietania vo Vysokých Tatrách, kde dosia-
hol výškový rekord 9 500 metrov. 

V roku 1971 nastúpil do podniku Slov Air Bratislava ako profesionálny pilot. V ro-
koch 1974 – 1990 vykonával funkciu riaditeľa výcviku poľnohospodárskych pilotov  na leti-
sku Nitra. 

Počas svojej pracovnej činnosti úspešne spolupracoval s domácimi i zahraničnými organi-
záciami: 

- Vojenské letecké múzeum Gbely 
- Letecké poľnohospodárske múzeum Nitra 
- Plachtárske múzeum Aeroklubu Nitra 
- Zväz letcov 
- člen klubu Priateľov staroslávnej Nitry  
- člen Aeroklubu Nitra 
- člen Lions klubu 
- člen Slovenskej federácie ultraľahkého lietania 

 
Aktívne sa podieľal na teoretickej a praktickej príprave  a výcviku pilotov , propagácii le-

tectva, zakladaní poľnohospodárskeho letectva v Nitre. Je spoluautorom  metodiky výcviku 
pilotov.   
 
Je nositeľom  vyznamenaní a ocenení: 
-          Majster športu  
- Odznak FAI plachtárske zlaté C s dvoma diamantmi 
- Majster Slovenska v plachtení, 
- Majster Slovenska v leteckej navigácii 
- Držiteľ  medzinárodného patentu  za zlepšenie účinnosti pletacieho stroja   
- Rezortné vyznamenanie  „Najlepší pilot podniku SLOV - AIR 
- Víťaz Masaryk cross country 1992, 
- Cena  primátora mesta Nitry v roku 1997 
 

Milan Frišo  ako rodák a lokálpatriot šíri dobré meno mesta Nitry na území Slovenska aj 
v zahraničí. Pričinil sa o propagáciu a rozvoj letectva a múzejníctva, pomáhal  dostať Nitru na 
mapu leteckého sveta, je najdlhšie lietajúcim pilotom v Nitre, vyškolil 250 pilotov.  
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Dôvodová správa 

 
Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Milanovi Frišovi  predkladá primátor mesta Nitry  na 
základe návrhu  Štefana Štefeka, zástupcu primátora mesta Nitry   a v súlade so Všeobecne 
záväzným nariadením  č. 1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien 
a dodatkov.  
 

Predloženým návrhom sa v zmysle čl.5, ods.1 Všeobecne záväzného nariadenia 
č.1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov zaoberala na 
svojom rokovaní dňa 13. apríla 2010 komisia pre kultúru Mestského zastupiteľstva v Nitre. 
Uznesením č. 15/2010 – KpK odporučila primátorovi mesta Nitry udeliť Milanovi Frišovi 
Cenu primátora mesta Nitry. 
 
 Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady v Nitre dňa 11. 5. 2010. Mestská 
rada v Nitre uznesením č. 236/2010 –MR odporúča  Mestskému zastupiteľstvu v Nitre udeliť  
Cenu mesta Nitry  Milanovi Frišovi za rozvoj slovenského letectva a zviditeľňovanie Nitry 
doma i v zahraničí.  

 
 


