
Mestská časť Bratislava - Lamač 

Zoznam ocenených pri príležitosti osláv 715. výro čia 
prvej písomnej zmienky o Lama či dňa 22. októbra 2006  

Verejné uznanie mestskej časti Bratislava - Lama č 
sa pri príležitosti 715. výročia prvej písomnej zmienky o Lamači udeľuje: 

1. pánovi Rudolfovi Bruteni čovi  
za zásluhy o rozvoj kultúrneho dedičstva v Lamači, najmä za prínos k skvalitňovaniu životných podmienok v obci 

2. pánovi Ing. Jozefovi Hanusovi, CSc.  
za zásluhy o zachovávanie kultúrneho života v Lamači, najmä za dlhoročné pôsobenie v lamačsko-dúbravskom 
chrámovom zbore 

3. pánovi Leovi Trs ťanovi  
za zásluhy o rozvoj športu v Lamači, najmä za prínos k budovaniu futbalového areálu FK Lamač a rozvoju 
športového života v obci 

Ďakovný list starostu mestskej časti Lama č 
pri príležitosti 715. výročia prvej písomnej zmienky o Lamači sa udeľuje: 

1. pani Matilde Múllerovej  
za rozvoj Lesného spoločenstva Lamač 
a osobitný prínos k usporiadaniu vlastníckych 
vzťahov k pozemkom v obci 

2. pani PeadDr. Nadežde Malej  
za dlhoročné vynikajúce výsledky v starostlivosti 
o seniorov a šírenie dobrého mena lamačského 
penziónu 

3. pánovi Mgr. Jozefovi Pauchlymu  
za dlhoročnú obetavú prácu pri organizovaní 
kultúrnych a spoločenských podujatí v obci 

4. pánovi Jánovi Kone čnému - in memoriam  
za prínos k zachovaniu historického a 
kultúrneho dedičstva obce 

5. manželom Darine a Františkovi 
Haraslínovcom  
za dlhoročnú spoločnú obetavú prácu pri 
organizovaní kultúrnych a spoločenských 
podujatí v obci 

6. manželom Márii a Tomášovi Pikulíkovcom  
za dlhoročnú spoločnú obetavú prácu pri 
organizovaní kultúrnych a spoločenských 
podujatí v obci 

7. pánovi Michalovi Ranincovi  
za prínos k skvalitňovaniu podmienok pre rozvoj 
športu v Lamači a pravidelnú podporu kultúmo-
spoločenských podujatí v obci 

V Lamači 18.10.06 

8. pani Mgr. Alene Petákovej  
za úspešné riadenie Základnej školy v Lamači a 
prínos k skvalitneniu výchovy a vzdelávania 
lamačských detí 

9. pani Mgr. Márii Pavlovi čovej  
za dlhoročnú obetavú prácu s najmladšou 
generáciou a prínos ku kultúrnemu a 
športovému rozvoju detí 

10. pánovi Michalovi Zdraveckému, akademický 
sochár  
za zachovávanie historického dedičstva 
v Lamači, najmä za výtvarné stvárnenie 
lamačských osobností 

11. pani Ing. Ľubomíre Klementisovej  
za vynikajúce výsledky pri reprezentácii našej 
vlasti a prínos k rozvoju telesnej výchovy 
lamačskej mládeže 

12. pánovi RNDr. Filipovi Guldanovi, CSc, 
za dlhoročnú obetavú prácu s mládežou 
v oblasti športu a úspešnú reprezentáciu obce 

13. členom Chrámového speváckeho zboru  
za dlhodobú kvalitnú reprezentáciu mestskej časti 
Lamač a prínos k rozvoju duchovného života v 
obci 

14. členom hudobnej skupiny Tiramisu  
za prínos k rozvoju kultúrneho života mládeže v 
obci 

 

 

 


