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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh nominácií osobností pre udelenie ocenenia Osobnosť mesta Žilina 2022, tak 

ako je predložený 

 

II. udeľuje ocenenie 

 

1. Čestné občianstvo mesta Žilina 

 

Michal Maximilián Scheer (in memoriam) 

 

2. Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina 

 

Ladislav Valkovič 

Valéria Hrabovcová  

 

3. Cena mesta Žilina 

 

Mikuláš Mlynárčik 

 

III. berie na vedomie  

 

1. udelenie Ceny primátora mesta 

 

Marek Mintál  

Milan Hodoň (in memoriam) 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Mesto Žilina pravidelne od roku 1995 oceňuje osobnosti alebo kolektívy za zásluhy v oblasti 

kultúry, športu vzdelávania, vedy a v iných oblastiach, prípadne za zásluhy o reprezentáciu nášho 

mesta v zahraničí oceneniami: 

a) Čestné občianstvo mesta Žilina 

b) Cena mesta Žilina 

c) Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina 

d) Cena primátora mesta  

 

Proces udeľovania ocenení mesta Žilina sa riadí všeobecným záväzným nariadením (VZN) mesta 

Žilina č. 25/2016 o udeľovaní ocenení mesta Žilina, a zároveň je v súlade s rozpočtom pre rok 

2020. 

 

V zmysle VZN č. 25/2016 o udeľovaní ocenení mesta Žilina sme postupovali nasledovne:  

1. Nominovať osobnosti mala možnosť široká verejnosť v termíne od 1. decembra 2021 

do 31.  marca 2022. 

 

2. Celkovo prijatých nominácií s vyplnenými prihláškami a súhlasmi o ochrane 

a spracovaní osobných údajov, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v čl. 12 ods. 1 VZN 

mesta Žilina č. 25/2016: 10 osobností 

 

3. Nominácie na udelenie ocenení posúdila elektronicky (online dotazník) 50-členná 

porota zložená z vážených občanov Žiliny zastupujúcich komunity alebo organizácie 

pôsobiace na území mesta v termíne od 5. 5. do 12. 5. 2022.   

 

4. Zoznam nominovaných s hlasmi 50-člennej poroty posúdila komisia pre udeľovanie 

ocenení, ktorá bola schválená na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 

17. mája 2022. Zloženie komisie: 

Predseda:  

Mgr. Peter Fiabáne – primátor  

Členovia: 

Mgr. Randa Vladimír – zástupca primátora  

Ing. Barbora Birnerová, PhD. – zástupkyňa primátora 

Bc. Jozef Juriš, MBA – poslanec MZ 

Ing. Ján Ničík –  poslanec MZ 

Mgr. Peter Štanský – historik, bývalý riaditeľ Štátneho archív Bytča – pobočka Žilina  

Ing. Milena Prekopová –  Nadácia Polis, získala Uznanie za zásluhy 2015 

Prof. Ing. Milan Dado, PhD. – vedúci odd. komunikačných technológií, UNIZA 

v Žiline, získal Čestné občianstvo mesta Žilina 2013 

Lida Mlichová – umelecká kníhviazačka, získala Cenu mesta Žilina 2009 

Ing. Ľubomír Bechný – poslanec MZ 
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5. Členovia komisie sa na zasadnutí zhodli na ocenení 4 osobností. Primátor sa rozhodol 

udeliť Cenu primátora dvom osobnostiam. 

 

V zmysle VZN č. 25/2016 o udeľovaní ocenení mesta Žilina prislúcha konečné rozhodnutie o 

udelení ocenenia mesta Mestskému zastupiteľstvu mesta Žilina. 

 

Materiál bol prerokovaný komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktorá 

odporúča mestskému zastupiteľstvu predložený návrh prerokovať a schváliť.  
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MATERIÁL 

 

Komisia pre udeľovanie ocenení osobnostiam mesta Žilina v zmysle VZN mesta Žilina č. 

25/2016 sa jednohlasne zhodla na ocenení týchto osobností a zároveň navrhuje, aby sa im 

udelili nasledovné ocenenia: 

 

1. Michal Maximilián Scheer – ocenenie Čestné občianstvo (in memoriam) 

2. Ladislav Valkovič – ocenenie Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina 

3. Valéria Hrabovcová  – ocenenie Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta 

Žilina 

4. Mikuláš Mlynárčik – ocenenie Cena mesta (in memoriam) 

 

Cenu primátora udeľuje primátor podľa vlastného uváženia. Cenu navrhuje udeliť týmto 

osobnostiam:  

1. Marek Mintál   

2. Milan Hodoň (in memoriam)  
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PRÍLOHA 

 

1. Ing. Arch. Michal Maximilián Scheer (* 7. január 1902, Považská Bystrica – † 9. 

február 2000, Nitra) – architekt 

Patrí medzi významných slovenských architektov modernej architektúry tvoriacich v 

duchu funkcionalizmu. Vyštudoval pozemné staviteľstvo a architektúru v Brne. V roku 

1925 prišiel do Žiliny, kde sa začala jeho tvorba. Priaznivá situácia v rámci rozvoja 

mesta mu poskytla mnoho príležitostí realizovať sa. Postavil tu viacero víl, bytových 

domov, administratívnych budov a škôl. Za jeho najvýznamnejšie dielo sa považuje 

Finančný palác, ktorý bol postavený na úzkom pozemku v mieste stretávania sa ulíc. 

Počas vojny sa jeho tvorba presunula do Ružomberka, kde navrhol komplex 

Slovenských papierní (továrenské haly, administratívnu budovu a budovu hlavného 

vstupu). Po návrate do Žiliny v roku 1948 založil Krajský architektonický ateliér – 

Stavoprojekt a stal sa riaditeľom. Po vymyslenom obvinení bol zbavený funkcie, krátko 

väznený a odišiel do Nitry. Navrhol prvý územný plán Nitry (1958) a viacero obytných 

súborov. Sídlisko Chrenová I, ním projektované, je zapísané do urbanisticko-

architektonickej knihy UNESCO. 

Získal viaceré ocenenia: 1965 – Cena Dušana Jurkoviča za solitérny obytný dom 

v Nitre, 1967 – Štátne vyznamenanie za zásluhy vo výstavbe od prezidenta ČSSR, 1992 

– Cena Emila Belluša za celoživotné dielo. 

 

2. Assoc prof. Ing. Ladislav Valkovič, PhD  (* 8. február 1986, Žilina) – vedecký 

pracovník Ústavu merania SAV v Bratislave 

V súčasnosti pracuje v Centre pre klinický výskum pomocou magnetickej rezonancie 

na Oxfordskej univerzite. 

Jeho výskum je zameraný na skúmanie energetického metabolizmu v ľudských 

tkanivách pomocou spektroskopie magnetickou rezonanciou s ultra vysokým 

magnetickým poľom. Ladislav Valkovič sa vypracoval na významného odborníka na 

techniky neinvazívneho určovania metabolizmu kostrového svalstva, pečene a srdca. 

Nedávno vyvinul techniku na detekciu anorganického fosfátu myokardu, ktorá pomôže 

odhaliť metabolické poruchy u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. 

Vydal celkom 53 recenzovaných publikácií, z toho 17 ako prvý autor a jeho vedecká 

práca bola uznaná doma i v zahraničí mnohými oceneniami, napr. Cenou pre mladého 

vedeckého pracovníka SAV do 35 rokov, dvoma cenami Summa Cum Laude Merit 

Awards od ISMRM, cenou ESET Science Award 2021 a Cenou Lekárskej univerzity 

vo Viedni za vynikajúci vedecký výkon a iné. 

 

3. Prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD. – emeritná profesorka na Fakulte 

elektrotechniky a informačných technológií v UNIZA 

Profesorka v odbore silnoprúdová elektrotechnika, ktorá svojou systematickou prácou 

vytvorila v oblasti elektrických strojov samostatnú vedeckú školu. Svojimi aktivitami 

sa významne podieľala na rozvoji aktuálnej problematiky so zameraním na elektrické 

stroje s permanentnými magnetmi (navrhovanie, modelovanie a konštruovanie strojov). 
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Svoje skúsenosti zavádza do praxe aj v spolupráci s firmami a spoločnosťami v Žiline 

a v kraji, čím prispieva k rozvoju podnikateľského prostredia. 

Má mimoriadne zásluhy na získaní grantov TEMPUS, ktoré osobitným spôsobom 

zmenili pedagogickú a výskumnú orientáciu katedry, a teda aj celej univerzity (získanie 

modernej prístrojovej a výpočtovej techniky, zavedenie nových predmetov). Táto 

spolupráca pokračuje dodnes vo forme výmenných medzinárodných stáži zahraničných 

študentov.  

Bola zodpovedná za riešenie 34 vedeckých a výskumných projektov doma i v zahraničí. 

Autorka 4 knižných monografií, ktoré boli vydané aj v zahraničných vydavateľstvách. 

Ďalej je autorkou mnohých knižných publikácií a študijnej literatúry, výsledky jej práce 

boli publikované v časopisoch, na domácich a zahraničných konferenciách. 

Svojich študentov vedie k samostatnosti a tvorivosti. Bola vedúcou viac ako 60-tich 

diplomových prác, vychovala viac ako 11 doktorantov. 

Získala viaceré ocenenia: plaketa Jána Amosa Komenského od rektora UNIZA za 

pedagogickú činnosť, Prémia za výnimočný vedecký ohlas od Literárneho fondu v r. 

2017 i ďalšie. 

 

4. Mikuláš Mlynárčik (* 6. december 1894, Tatranská Kotlina – † 5. november 1977, 

Žilina) – in memoriam, zakladajúci riaditeľ Mestskej sporiteľne Žilina, slovenský 

horolezec, turista. 

Bol priekopníkom sporiteľníctva a turistického ruchu nielen v Žilinskom kraji, ale aj 

v celoslovenskom kontexte. Aktívne pomáhal i židovským spoluobčanom v Žiline 

(viacerým žilinským Židom pomohol počas 2. sv. vojny s útekom alebo úkrytom – 

existujú svedectvá) 

Zakladajúci riaditeľ Mestskej sporiteľne Žilina – sporiteľňa za jeho vedenia dosiahla 

pozoruhodné výsledky, ktoré mali vplyv na hospodársky rozkvet mesta a okolia. 

V Žiline sa za pôsobenia sporiteľne vybudovali celé ulice rodinných domov a mesto sa 

rozvíjalo. 

Spoluzakladateľ Spolku tatranských horolezcov JAMES a zároveň jeho prvým 

predsedom. Uskutočnil vyše 2 000 turistických a horolezeckých túr. Zameriaval sa na 

hrebeňové prechody. Pomáhal sprístupňovať rokliny a doliny Slovenského raja. Bol 

aktívnym lyžiarskym inštruktorom. Mal výrazný podiel na vybudovaní turistickej 

základne vo Vrátnej, pomáhal pri budovaní chát pod Chlebom a pod Suchým. Keď sa 

usadil v Žiline pomáhal pri zakladaní horskej služby v Malej Fatre. Bol aktívnym 

dopisovateľom časopisu Krásy Slovenska. Za zásluhy bol ocenený Zlatým odznakom 

JAMES, Medailou za zásluhy o rozvoj ČSZTV I. stupňa a Čestným odznakom HS Malá 

Fatra. 

 

5. Marek Mintál (* 2. september 1977, Bytčica) – bývalý slovenský futbalista. V 

súčasnosti pôsobí ako asistent hlavného trénera nemeckého klubu 1. FC 

Norimberg.  

Svoju kariéru začal v klube MŠK Žilina v roku 1996, keď mal 19 rokov. Nasledujúcu 

sezónu bol siedmy najlepší strelec ligy a s klubom dosiahol štvrté miesto. V sezóne 
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2001/2002 sa stal s 21 gólmi najlepší strelec a zároveň so Žilinou získal majstrovský 

titul.  

V lete 2003 prestúpil do nemeckého klubu 1. FC Norimberg, ktorý v tom čase hrával 

druhú najvyššiu súťaž. Hneď vo svojej prvej sezóne dosiahol s Norimbergom postup do 

Bundesligy.  

Klubu 1. FC Norimberg pomohol k postupu do najvyššej nemeckej súťaže, v jeho drese 

sa stal v sezóne 2004/2005 najlepším strelcom bundesligy s 24 gólmi a v roku 2007 

vyhral Nemecký pohár. Po skončení aktívnej činnosti ako 37-ročný pôsobil v klube ako 

tréner – od dorastu po A-mužstvo. 

21. júla 2012 nastúpil na svoj posledný zápas proti Dortmundu. Rozlúčiť sa prišlo 30 

000 fanúšikov. Marek v tomto zápase strelil v 44. minúte gól. Norimberg nakoniec 

vyhral 4 : 2. 

Trénerská kariéra na klubovej úrovni: 2013 – 2015 1. FC Norimberg asistent trénera, 

2015 – 2017 1. FC Norimberg asistent trénera U19, 2017 – 2018 1. FC Norimberg tréner 

U16, 2018 – 2019 1. FC Norimberg tréner U17, 2019 1. FC Norimberg asistent trénera 

a tréner B-tímu, 2020 1. FC Norimberg asistent trénera 

Trénerská kariéra na reprezentačnej úrovni: 2012 – 2014 asistent trénera Slovenskej 

reprezentácie U21.  

 

6. Ing. Arch. Milan Hodoň (* 10. január 1928 – † 13.12. 2012) – projektant, in 

memoriam  

Navrhnuté ocenenie pri príležitosti 10. výročia úmrtia Projektant zimného štadióna – 

zimný štadión v Žiline postavili v rokoch 1958 – 1961 podľa projektov Ing. arch. Milana 

Hodoňa a Ing. Jána Dlhopolčeka. Štadión bol výnimočný v tom, že ako prvý na 

Slovensku bol bez podporných stĺpov. 

Podporil príchod VŠD do Žiliny z Prahy. Ako vedúci odboru výstavby dokázal 

zabezpečiť a pripraviť priestory na presťahovanie univerzity: priestory na laboratória, 

internáty, byty pre pracovníkov. 

Bol poverený zriadiť Priemyselnú školu stavebnú. Zároveň sa stal jej prvým riaditeľom. 

 

 

 

 

 


