
Zápis do obecnej kroniky za rok 2020 

 

Úvod: Najdôležitejšie udalosti: 

- svetová pandémia COVID-19 vyvolaná koronavírusom, 

- v marci vládu Petra Pelegriniho (42) vystriedala vláda Igora Matoviča (47), 

- Veľká Británia k 31. januáru vystúpila z Európskej únie 

Zveľaďovanie obce: 

- Pred rekonštrukciou domu smútku zabezpečený projekt statickej sanácie  DS – 1320 €. 

- Začala sa rekonštrukcia domu smútku. Bola vymenená eternitová strecha, vymenené 

okná, uskutočnili sa murárske práce v hodnote 32 527 €, z toho z rozpočtu obce 20 284 

€. V práci sa bude pokračovať v roku 2021. 

- Zriadená nová webová stránka obce – 1 040 €. 

- Oprava kovového zábradlia okolo potoka – 1183 €. Práce dotovali SMZ a.s. Jelšava. 

- Zakúpené stoly do sály KD – 2 700 €. Z toho BBSK dotoval 1 500 €. 

- Zakúpená publikácia Revúca a okolie z neba – 638 €. 

- Po vybudovaní cesty v lokalite Za humnami urobené vstupy do jednotlivých záhrad – 

768 €. 

Občianske združenie LEHVAČEN zásluhou Ing. Ivety Pavlákovej zabezpečilo zakúpenie 

črepníkov do obce. Boli rozmiestnené okolo kultúrneho domu. Do nich boli zasadené dreviny. 

Z celkovej hodnoty 1 500 € BBSK prispel sumou1 100 € a 400 € boli získané z 2 % dane, ktoré 

venovali darcovia. 

Pandémia COVID-19 

     V decembri 2019 sa zjavili prvé nákazy koronavírusu v 11 miliónovom čínskom meste Wu-

chan. Prejavili sa neustupujúcou horúčkou nad 38oC, kašľom, dýchavičnosťou, nevoľnosťou, 

bolesťami hlavy, stratou chuti, čuchu. Koronavírus bol úplne nová infekcia, vo svete 

nepoznaná. V histórii sa nestalo, aby bol celý svet zasiahnutý jednou epidémiou v rozpätí 

niekoľkých týždňov. Vírus sa nachádzal v malých výdychových kvapkách. Na Slovensku sa 

epidémia objavila vo februári v prvej vlne, vo veľkej miere od septembra v druhej vlne. 

     Vláda SR proti rozširovaniu pandémie prijala mnoho opatrení, ako napr. povinné nosenie 

rúšok na verejnosti, zatvorenie všetkých typov škôl, obchodov, reštaurácií, divadiel, kín. Boli 

zrušené kultúrne aj športové podujatia. Kostoly boli zatvorené aj cez Veľkú noc a Vianoce, 

bohoslužby sa odbavovali prostredníctvom televízorov. Výuka pre 2. stupeň ZŠ, stredné školy 

a vysoké školy bola zabezpečovaná dištančne.  

     Vláda v októbri do boja s koronavírusom povolala 1 500 vojakov, schválila núdzový stav 

a zákaz vychádzania. Pohreby, sobáše a krsty boli povolené pre 6 osôb. 



     31. októbra a 1. novembra sa na Slovensku konalo prvé celoplošné testovanie na COVID-

19. Bola to najväčšia logistická akcia v dejinách Slovenska. Prišlo 3 625 332 ľudí, u nich bolo 

38 359 infikovaných, čo tvorilo 1,06 %. Najlepší bol okres Revúca s 0,27 % infikovaných. V našej 

obci z 265 testovaných občanov malo 265 negatívny výsledok. Občania našej obce počas 

pandémie boli pokornejší, disciplinovanejší a rešpektovali pravidlá.  

     26. decembra sa na Slovensku začalo očkovanie proti COVID-19. 

Tabuľka rastu infikovaných, vyliečených, úmrtí v rámci Slovenska od mája do decembra 

K dátumu      počet infikovaných            počet vyliečených                počet úmrtí 

1.máju                         1 407                                             608                                          24 

1.júnu                          1 522                                          1 372                                          28 

1.júlu                           1 700                                          1 466                                          28 

1.augustu                   2 344                                          1 742                                           29 

1.septembru              4 042                                          2 523                                           33 

1.októbru                 11 617                                          4 756                                           54 

1.novembru             61 829                                        13 012                                         219 

1.decembru           111 208                                        71 738                                         930 

31.decembru         184 508                                      127 190                                      2 250 

Z tabuľky vyplýva, že koncom roka nárast infikovaných a zomrelých sa nebezpečne zvyšoval. 

V celom svete bolo infikovaných 93 miliónov a zomrelo 2 milióny ľudí (zaokrúhlene). Naši 

občania dlho odolávali korone. V júni ochoreli 3 a v decembri 16 občanov. Po domácom liečení 

v karanténe sa všetci vyliečili. 

Kultúra a spoločenský život 

Pre zákaz vychádzania a zhromažďovania sa väčšina plánovaných podujatí neuskutočnila. 

ZO JDS: 

- Na VČS 12.2. pri 85,5 %-tnej účasti bola zhodnotená činnosť ZO za rok 2019. Členovia 

sa pochvalne vyjadrovali o úspešnej práci ZO. 

- V októbri v rámci Mesiaca úcty k starším rozhlasovou reláciou predsedníčka ZO so 

starostom obce pozdravili seniorov. Vyzdvihli ich nezastupiteľnú úlohu vo svojich 

rodinách. 

URBARIÁT: 

- 18.07. sa konalo Zhromaždenie členov PSBPaU. K 31. decembru 2019 sa vzdal funkcie 

predsedu PS Ing. Dušan Stanko. Účasť bola 58,45 % 

- Do výboru PS boli zvolení: Eva Machavová, Pavel Hrivnák, Miroslav Stanko, Ing. Ján 

Šmídt a Miroslav Balco. Do dozornej rady boli zvolení: Bc. Alica Kubajdová, Mgr. Viera 

Slotová a Jozef Lopušek 



- Dividendy vyplatené neboli. Predsedajúci zdôvodnil nízkymi cenami dreva na trhu. Bola 

teplá zima, kedy nebolo možné približovať drevo bez poškodenia terénu, nebola 

vykonaná obnovná ťažba v lesných porastoch. 

- Na 1. výborovej schôdzi PS za predsedu bol zvolený Ing. Ján Šmídt. 

VOĽBY: 

29.02. sa konali voľby do NR SR. Na hlasovaní sa zúčastnilo 195 voličov, čo bola 81 % účasť. 

Bola to najväčšia účasť v okrese Revúca. Najviac hlasov dostalo OĽANO – 59, SMER-SD - 44 

hlasov, SNS a Kotlebovci po 15, SME rodina a Za ľudí po 14, PS a SPOLU - 13, SaS - 6, KDH - 

5 hlasov.  Ostatné strany získali menej ako 3 hlasy. 

UKONČENIE ŠTÚDIA: 

Alena Stanková (40) ukončila Strednú odbornú školu pedagogickú v Brezne, odbor 

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. 

MIKULÁŠ: 

Obecný úrad  deti a dôchodcov potešil mikulášskymi balíčkami so sladkosťami. 

ÚSPEŠNÍ OBČANIA: 

- Ing. Martin Wilson (31) od roku 2018 pracoval ako inžiniersky technik 

v automobilovom závode TESLA v Holandsku. Vďaka skúsenostiam a schopnostiam pri 

výrobe elektrických áut sa od 1. novembra stal procesným inžinierom 

v automobilovom závode GIGA TESLA FAKTORY BERLÍN, ktorý sa rozprestiera na ploche 

200 ha. Po dokončení závodu bude zodpovedný za prevádzku výrobnej linky 

a zabezpečovať jej plynulý a efektívny chod pri výrobe elektrických áut TESLA. 

- 11. novembra za nového riaditeľa Správy Národného parku Muránska planina bol 

vymenovaný náš spoluobčan lesný inžinier  Ján Šmídt (49). Jeho poslaním a cieľom 

ochrany prírody bude zachovávanie biologickej rozmanitosti a zachovávanie 

prírodného dedičstva. Pri zabezpečovaní ochrany prírody v regióne bude rešpektovať 

aj na sociálne, ekonomické a kultúrne väzby. 

- Pani učiteľka Mgr. Eva Wilson (62) sa okrem výtvarnej a sochárskej činnosti zaoberá aj 

literárnou tvorbou. Napísala a ilustrovala knihy Šibal Macko, Jelšavské povesti, Turci 

v Jelšave, Dobrá správa a Gemerskí škriatkovia. V roku 2020 napísala a vydala 423 

stránkový román Stratená v modrých očiach. V románe opisuje príbeh lásky slovenskej 

študentky a tureckého profesora, ktorý sa zrodí pri teroristickom útoku v Istambule, 

chce byť výpoveďou o sile lásky. Pretože len láska dokáže prekonať spoločenské 

a náboženské rozdiely, zvíťaziť nad zlom. Spája ľudí a robí svet krajším. 

Počasie: 

     Začiatok roka bol poznačený silnými inverziami. Na horách bolo pekne, v našom okolí 

hmlisté počasie sprevádzané poľadovicami. Trikrát napadol mokrý sneh do výšky 10+1+4 cm. 

Rýchlo sa roztopil. Zima bola teplotne nadnormálna a suchá. Mesiace marec a apríl boli 

príjemne teplé. Ranné teploty klesali pod 0oC, denné sa pohybovali do 20oC. Mesiace máj a jún 



boli chladné s pravidelnými prehánkami a 2 x aj búrkami. Aj mesiace júl a august boli daždivé. 

Jediný víkend v dňoch 3. – 5. júla bol za 40 dní bez dažďa. 2 týždne v septembri bolo príjemné 

oneskorené leto. V októbri a novembri bolo typické jesenné počasie. Koncom novembra 

a začiatkom decembra napadlo 7 + 2 cm snehu, o dva dni bol rozpustený. Vianoce boli daždivé, 

bez snehu. Deťom nebolo dopriate využiť zimné radovánky so sánkami, lyžami či korčuľami. 

Prietrž mračien, ničivé krupobitie, povodne, kalamity sa v našej obci nevyskytli. 

ÚRODA: 

     Ani v roku 2020 sa na ornej pôde obilniny a prospešné poľnohospodárske produkty 

nepestovali. Agrodružstvo-S Revúca pestovalo cirok, ostatní majitelia pozemkov samorodiacu 

trávu. 

Dobrá úroda bola u jabĺk, hrušiek, čerešní, ríbezlí. Slabšia u sliviek, mrkvy a petržlenu. 

Dlhodobé daždivé počasie a teplé dni v júni a v júli umožnilo mimoriadne dobrú úrodu húb, 

najmä obľúbených dubákov a kuriatok. Za hubami do lesa občania chodili do neskorej jesene. 

Zaujímavosťou bola aj skutočnosť, že hubári Ján Kučerák (39) a Oliver Žiak (66) pri potulkách 

po lese 17. decembra  a druhýkrát o 14 dní na prelome rokov nazbierali kuriatka, hlivu 

ustricovú, plamienku zimnú a uchovku bazovú. Sú to chutné a zdraviu prospešné huby.  

     Vďaka častým zrážkam počas celej sezóny bola dobrá aj úroda čučoriedok. Vlastníkom 

čučoriedkového sadu o výmere 2 ha je náš spoluobčan František Tóth (63). Malú časť 

obhospodaruje aj Erik Málik z Revúcej. Po zdravotnej stránke čučoriedky zlepšujú pamäť, 

podporujú trávenie, vďaka oxidantom pomáhajú v boji proti starnutiu. Záujem o čučoriedky 

bol veľký aj čo sa týka samozberu. Prišli ľudia z rôznych kútov Slovenska. Zo zahraničia z Čiech, 

Ukrajiny, Turecka a na čučoriedkach si pochutnal aj jeden Afričan. 

     Rok 2020 bol najhorším rokom včelárstva nie len na Slovensku, ale v celej Európe za 

posledných 30 rokov. Dlhotrvajúce daždivé a studené počasie s krátkymi horúčavami včelám 

neprospelo. Medonosné rastliny, agátové a lipové porasty zmrzli. Včelstvá sa nadmerne rojili 

a tým zoslabli. Včelári vytočili len 30 % medu s porovnaním s minulými rokmi. Napriek tomu 

v obchodoch bolo dostatok lacného ale falšovaného medu. 

Šport: 

OcÚ v dňoch 6. a 7. marca zorganizoval už 25. ročník stolnotenisového turnaja. Prebehol 

v priateľskej atmosfére. Pre pandémiu COVID-19 bol jedinou športovou udalosťou v roku 

2020. 

Kategórie a najlepší: 

Žiaci: Ondrej Králik z Košíc, Adrian Chrenko z Martina, Peter Benkóczky z RA 

Ženy: Ing. Iveta Pavláková, Lucia Benediktyová, Viera Korimová 

Muži do 50 rokov: Ondrej Králik, Radoslav Hrivnák, Jaroslav Belica 

Muži nad 50 rokov: MUDr. Ján Králik z Košíc, Mgr. Ivan Beľák z Revúcej, Ing. Slavomír Králik 

z Košíc. 



Majstrom Revúckej Lehoty sa stal MUDr. Ján Králik. Starosta obce najlepších odmenil pohármi, 

medailami a najmenších aj sladkosťami. Všetci si pochutnali na výbornom guláši, ktorý uvaril 

Viliam Machava. 

Rozpočet obce: 

Celkové príjmy za rok 2020 boli vo výške 135 419,62 €, celkové výdavky vo výške 121 658,68. 

Výsledok hospodárenia za  rok 2020 – zostatok finančných prostriedkov vo výške 13 760,94 € 

bude prevedený do rezervného fondu obce. 

Rôzne:  

- 31. augusta na cyklistickom chodníku sa vážne zranil a po prevezení do nemocnice 

zomrel Dávid Bráz vo veku nedožitých 16 rokov. Bol obyvateľom Revúcej.  

- Mária Králiková (82) predala rodinný dom súp. č. 71 Ing. Martinovi Wilsonovi (31). 

- Manželom Jurajovi a Kataríne Dubeckým bol skolaudovaný nový rodinný dom súp. č. 

157. 

- Petrovi Fördösovi (29) bol skolaudovaný nový rodinný dom súp. č. 134. 

- Rodinný dom Miroslava Stanku (56) súp. č. 64 bol po rekonštrukcii skolaudovaný. 

- V strede obce vyše 30 rokov stál rozostavaný rodinný dom. Po kúpe ho Ondrej 

a Marcela Berovi v priebehu roka dokončili a so súp. č. 32 bol skolaudovaný. 

- V súkromnej pestovateľskej pálenici bolo v roku 2020 vypálených  25 362 l destilátu. 

- Jedálne v Penzióne Flipper a v Hostinci Psota boli pre pandémiuCOVID-19 z príkazu 

vlády až 5 mesiacov povinne zatvorené. 

Štatistika obce: 

K 1.1. 2020 OcÚ evidoval k trvalému pobytu 300 občanov, z toho 149 mužov a 151 žien. 

- V priebehu roka sa k TP prihlásilo 12 občanov: Mgr. Katarína Dubecká, Ing. Juraj 

Dubecký, Daniel Dubecký, Klaudia Kováčová, Matej Hrivnák, Bc. Lívia Vyhnalová, 

Ondrej Bero, Mgr. Marcela Berová, Ondrej Bero ml., Bc. Viktória Berová, Diana 

Hrivnáková, Peter Fördös. 

- Z TP sa  odhlásili 4 občania: MVDr. Ivana Surinová, MVDr. Marek Ďurej, MUDr. Róbert 

Nagypál, Marek Beňo. 

- Narodili sa 4 deti: Samuel Poradský (matka Kovalčíková), Natália Hrivnáková, Krištof 

Hrivnák, Alexandra Dubecká. 

- Zomreli: Ján Fujdiar – 69 ročný, Mgr. Margita Matúšová – 71 ročná obyvateľka Revúcej 

bola pochovaná na našom cintoríne. 

- Sobáše: Ján Kováčik – Ľuboslava Kráľová z Bernolákova, MVDr. Marek Ďurej – MVDr. 

Monika Melichová z Bratislavy, Matúš Varga – Sylvia Ďuránová – bývalí občania obce. 

Presťahovali sa do obce Húl v okrese Nové Zámky. 

K 31.12. 2020 OcÚ evidoval k TP 311 občanov, z toho 153 mužov a 158 žien. Priemerný vek 

občanov bol 43,95 rokov. 

 



Záver: 

Celý rok bol poznačený pandémiou. Ľudia pred chorobou mali strach a hygienické opatrenia 

ich obmedzovali v spoločenskom živote. Mnohí stratili prácu. Trpeli psychicky množstvom 

zákazov, na čo neboli ľudia pripravení. Bol to veľmi ťažký rok. Na Slovensku zomrelo 58 898 

ľudí, čo je najviac od II. Svetovej vojny. 

     Doplnenie zápisu v kronike v roku 2015 na str. 376 v časti ukončenie štúdia: Bc. Miroslava 

Dobšinská (34) ukončila vysokoškolské vzdelanie v Dubnickom technologickom inštitúte 

v Dubnici nad Váhom, odbor učiteľstvo ekonomických predmetov. Získala titul Mgr. 

 

Zápis do kroniky spracoval a napísal kronikár obce Mgr. Ondrej Belica. 

Schválené OcZ dňa 14.04.2021 uznesením č. 5 /2021 

 


