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KANDIDÁTI NA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 
Dušan Hronský, Ing., 

70 r., dôchodca 

 

    Narodil som sa 24. marca 1952 v Topoľčanoch. Som ženatý, máme dve dospelé deti - syna 

Martina,  dcéru Andreu a štyri vnúčatá. Absolvoval som lesnícku fakultu vo Zvolene, bol som 

poslucháčom jazykových škôl-nemecký a anglický jazyk. Získal som oprávnenie na 

vykonávanie činnosti stavebného dozoru. Získal som skúsenosti v oblasti investorskej činnosti, 

stavebníctva, zahraničného obchodu, spracovania vedľajších živočíšnych produktov. Vyvinul 

som zariadenia na spracovanie AL odpadov ale aj stroje na získavanie prírodných obalov. 

Precestoval som polovicu sveta, Európu, Áziu, Afriku. V mladosti som hrával II. basketbalovú 

ligu, zúčastnil som sa niekoľkých streleckých, trubačských  súťaží vrátanie ME. Dostal som 

najvyššie vyznamenanie Slovenského poľovníckeho zväzu „Zlatého kamzíka“. Aktívne 

pripomienkujem strategické dokumenty obce Lutila, organizujem pomoc na trvalé udržanie 

lesov Urbárskeho-pozemkového spoločenstva.   
 

    Mám 53 rokov, absolvoval som Gymnázium v Žiari nad Hronom a neskôr Technickú 

univerzitu v Košiciach - odbor Zlievarenstvo. Od roku 2014 som bol v našej obci členom 

Komisie výstavby a verejného poriadku, kde som pomáhal riešiť problémy a sťažnosti občanov. 

Zapojil som sa do rôznych občianskych aktivít, ktoré smerovali k zlepšeniu kvality životného 

prostredia v našej obci. Rozhodol som sa kandidovať, aby som pomohol našej obci k lepšiemu 

nasmerovaniu. 
 

    Pracujem  ako výskumný pracovník v Oxforde. Študoval som na Žilinskej univerzite. V roku 

2007 som získal doktorát na Helsinskej technickej univerzite vo Fínsku. Neskôr som pracoval na 

zahraničných univerzitách v Európe, v Spojených Štátoch Amerických a v Spojenom 

Kráľovstve. Medzi moje koníčky patrí včelárstvo, filozofia, história, cudzie jazyky. Na 

Slovensku som známy najmä svojimi kurzami hlaholiky a organizovaním podujatí k úcte sv. 

Ambróza patróna včelárov. Som fanúšikom miestneho futbalového klubu a miestneho farského 

spevokolu Magnifikát. Ako občiansky aktivista prispievam k ochrane životného prostredia 

v obci a vyhral som už dve súdne žaloby proti ťažbe bentonitu. Zorganizoval som petíciu na 

odklonenie koridoru elektrického vedenia 2×400 kV a chráneného ložiskového územia Žiarska 

Kotlina z intravilánu obce. Aktívne som prispel k tomu, aby nebol oplotený miestny les 7,5 km 

plotom. 
 

    Som rodák z Lutily, z Kamennej ulice, kde som žil dvadsaťtri rokov. Som ženatý a mám tri 

dcéry, na ktoré som hrdý. Pracujem ako vedúci radiologický technik na RDG oddelení v Žiari 

nad Hronom. Viedol som aj Všeobecnú nemocnicu v Rimavskej Sobote. Počas svojej praxe som 

zavádzal rôzne moderné diagnostické metodiky a IT technológie potrebné pre chod oddelení a 

nemocníc. Ako riadiaci pracovník a spoluautor som bol pri zrode a realizácii projektov, ktoré 

boli financované aj z eurofondov. Vo svojom voľnom čase sa venujem hlavne rodine a k mojim 

záľubám patrí cyklistika, turistika, včelárenie, či práca okolo domu. Chcem využiť svoje 

skúsenosti pre odborné a efektívne riešenie problémov a uskutočnenie plánov v obci na 

skvalitnenie životných a sociálnych podmienok, bez vedľajších záujmov. 
 

    V Lutile žijem aj so svojou rodinou od roku 1998. Pracujem ako opatrovateľka seniorov v 

Rakúsku, kde mám založenú živnosť. Vo voľnom čase sú moje aktivity sústredené na prácu v 

občianskom združení „Lutila O. Z.“,  ktoré  vzniklo na pozadí narastajúcich pochybností a 

nedôvery občanov našej obce v prácu vedenia obce. Na Filozofickej fakulte UMB v Banskej 

Bystrici som študovala program aplikovaná etika. Ako kandidátka na poslankyňu obecného 

zastupiteľstva ponúkam svoje teoretické poznatky etického experta ako aj viacročné praktické 

skúsenosti získané dobrovoľníckou prácou v občianskom združení pri napĺňaní myšlienok 

spoločného dobra. A to je aj cieľ, ktorému som odhodlaná venovať maximálne úsilie ako aj 

maximálny možný čas. 
 

    Narodil som sa 4.4.1973 v Banskej Štiavnici. Vyštudoval som SPŠ banícku a hutnícku 

v Banskej Štiavnici a Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii TU v Košiciach. Od 

ukončenia štúdia pracujem v oblasti výstavby hlbinných baní, tunelov a podzemných 

inžinierskych diel. Som ženatý, manželka je rodená Lutilčanka (rod. Kružliaková), máme dve 

deti a už viac 22 rokov žijem trvalo v Lutile na ulici Slobodné. Medzi moje záujmy okrem mojej 

rodiny a práce patrí turistika (jaskyniarstvo), modelárstvo, akvaristika, knihy, história... Za 

poslanca kandidujem, lebo nie som presvedčený, že terajší „zástupcovia obyvateľov“ na čele so 

starostom sú kompetentní spravovať obecné záležitosti a ich úmysly a činy sú v súlade 

s potrebami obce a jej obyvateľov. Preto ponúkam svoj voľný čas, schopnosti a znalosti do 

služieb obyvateľov Lutily a to bez ohľadu na to, či sa tu narodili alebo prisťahovali z iných 

kútov sveta. 

Igor Hudec, Ing., 

53 r., RTG Technik 

 
Peter Imriš, Ing., 

43 r., vedecký 

pracovník  

 
Slavomír Imriš, 48 r., 

radiologický technik  

Slávka Pročková, 
Mgr.,49 r., opatrovateľka 

 
Richard Ziman, Ing., 

49 r., tunelový 

manažér 
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