
Zápis do obecnej kroniky za rok 2021 
 

Úvod:  
Najdôležitejšia udalosť na Slovensku a vo svete. 

     Všetky štáty sveta druhý rok bojovali s pandémiou COVID 19, DELTOU a OMIKRONOM. Prebiehalo 

očkovanie 1., 2., a 3. dávkou proti koronavírusu. 

 

Zveľaďovanie obce: 
OcÚ zrealizoval nasledovné projekty obce: 

- Rekonštrukcia domu smútku (DS) 85 209 €, z toho dotácia z Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry (PPA) – 77 156 €  

- Reliéf DS – 2 000 € 

- Kuchynka DS – 704 €. 

- Gamatky DS – 3 166 € z toho dotácia BBSK 2 350 € 

- Svietidlá a ventilátory DS – 1 217 € 

- Čistenie parkiet a dlažby DS – 1 925 € 

Celková rekonštrukcia DS v rokoch 2020 – 2021 v sume 117 736 € z toho dotácia z PPA 89 400 €. 

- Nábytok do kancelárie OcÚ 841 € z toho dotácia zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 801 € 

- Značky a ich osadenie na cyklochodníku – 865 € 

- Vianočná výzdoba a montáž výzdoby – 3 223 € 

- 4 ks osvetľovacích telies Za humnami – 543 € 

 

COVID 19, DELTA a OMIKRON – 3 vlny koronavírusu: 

     Rok 2021 bol ťažký rok. Nežili sme normálny život, na aký sme boli zvyknutí pred pandémiou. Pred 

rokom všetci dúfali, že očkovanie proti Covidu pomôže a bude po pandémii. Počiatočný záujem 

o vakcináciu bol veľký. Leto prinieslo klesajúci záujem. 

     Naši občania rešpektovali opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Nosili rúška, respirátory, ruky si 

dezinfikovali a dodržiavali odstupy. 3 x sa zúčastnili antigénového testovania. 23.01. za účasti 169 

občanov, z toho 1 bol pozitívny, 30.01. za účasti 180 občanov, z toho 2 pozitívni, a 7.2. zo 190 občanov 

boli 2 pozitívni. 

     Počet infikovaných občanov obce bol 49. Z nich 2 zomreli. V zaočkovaní 1. dávkou naša obec po celý 

rok v rámci okresu Revúca bola na 1. mieste. V zaočkovaní 2. dávkou v rámci Banskobystrického kraja 

sa umiestňovala na 5. – 10. mieste. 

     Hodnotenie boja proti koronavírusu v rámci Slovenska bolo veľmi nepriaznivé. Slovensko v počte 

novo nakazených a zomrelých ľudí na milión obyvateľov bolo najhoršie na svete. Ľudia zomierali na 

pľúcnej ventilácii. Koronavírus sa v pľúcach len začínal. Pokračoval po celom organizme ťažkými 

zápalmi pľúc, embóliami, trombózami, poškodenými obličkami, pečeňou, mozgom, epilepsiou 

a ďalšími následnými chorobami. 

     Druhá vlna koronavírusu DELTA prišla skôr ako sa očakávalo. Odborníci odporúčali potrebu 

obmedziť mobilitu obyvateľstva. Lockdown bol vyhlásený až 25. novembra s núdzovým stavom, ktorý 

umožňoval zákaz vychádzania. V novembri počty infikovaných boli veľmi vysoké. Napr. 13.11. bolo 

pozitívnych 9 891, 17.11. bolo pozitívnych 10 967 a 20.11. bolo pozitívnych 12 935 občanov. 



Tabuľka rastu infikovaných, zaočkovaných, úmrtí na Slovensku 

K dátumu                        počet potvrdených                       zaočkovaných                        počet úmrtí 
                                                    testov                                  1. a 2. dávkou 

01.01.2021                                186 244                                           0                                           2 250 

28.02.2021                                308 925                                 133 686                                         7 270 

30.04.2021                                382 720                                 505 032                                       11 732 

30.06.2021                                391 659                              1 608 780                                       12 511 

31.10.2021                                485 629                               2 311 354                                      13 045 

31.12.2021                                844 393                               2 436 493                                       16 665 

Počet úmrtí na COVID 19 a počas 2. vlny DELTY bol v roku 2021 až 16 665. Toľko obetí  v nemocniciach 
v takom krátkom čase nebolo od 2. svetovej vojny. 

     Tretí variant koronavírusu, ktorý vedci zachytili 9.11.2021 v Juhoafrickej republike nazvali 
OMIKRON. Je nákazlivejší, ale nespôsobuje až také závažné ochorenia. Menej sa množí v pľúcach a viac 
v horných dýchacích cestách. 

     Všetky 3 varianty koronavírusu zasiahli každého zákazmi a nariadeniami hygienikov. 10 dňové 
karantény obmedzovali zdravých, ktorí prišli do styku s pozitívnymi. Žiaci a študenti nechodili 
pravidelne do škôl. Učili sa dištančne cez počítače. Boli zatvorené malé prevádzky, reštaurácie, 
rekreačné strediská, športové ihriská, určitý čas aj kostoly. Rôzne pandemické opatrenia  neboli účinné 
alebo boli oneskorené. 

 

Kultúra a spoločenský život: 

- Členská schôdza COOP Jednoty sa konala 21.06. K 1.1. mala organizácia 55 členov s vkladom 
30 €. Predajňa v roku 2020 dosiahla maloobchodný obrat 119 643 €. V porovnaní s rokom 2019 
sa zvýšil o 20 465 €. S vedúcou predajne p. Alicou Gdovinovou bola vyjadrená spokojnosť. Za 
predsedníčku výboru bola zvolená Mária Repáková (49) , za členov výboru Ing. Lýdia Smutná 
(57) a Dušan Stanko ml. (43). 

- Po 540 dňoch sa dôchodcovia zišli 30.06. na členskej schôdzi JDS. Otvorila ju p. Lídia Gažúrová 
(80) vlastnou básňou s akcentom na koronavírus COVID-19. Členovia boli oboznámení 
s plánovanými podujatiami v rámci okresu na júl až december. Boli pozdravení 12 jubilanti. Po 
bohatom občerstvení prevládal názor: „Sme radi, že konečne sme sa stretli“. V priebehu roka 
sa 17 dôchodcov zúčastnilo v rámci Slovenska týždenných rekreačných pobytov. 
22.9. v Jelšave sa konal Okresný olympijský deň. Našu organizáciu reprezentovali 4 
dôchodcovia. Získali 3 prvé miesta a jedno druhé. 
Mesiac úcty k starším predsedníčka ZO Mgr. Margita Mladšia a starosta obce MVDr. Ján 
Šeševička začiatkom októbra pripomenuli a dôchodcov pozdravili rozhlasovou reláciou. 

- Mgr. Eva Wilson (63) je známa verejnosti ako výtvarníčka, sochárka a spisovateľka. Pre 
dospelých vydala knihy Stratená v modrých očiach, Jelšavské povesti, Turci v Jelšave. V roku 
2021 napísala a vydala 437 stránkový román Bozkaj ma. Román je situovaný do fiktívnej 
gemerskej dediny. Je pozdravom Muránskej doliny a kraja. Román venovala všetkým 
gemerčanom. Pre deti napísala a ilustrovala rozprávky Šibal Macko, Gemerskí škriatkovia, 
Dobrá správa. V r. 2021 napísala knihu Práčuľkovo. Rozprávka pre deti je veselé a poučné 
čítanie o pomoci detí v rodine. 

- Petra Benediktyová (24) v roku 2016 ukončila Súkromné konzervatórium v Košiciach, odbor 
hudobno-dramatické umenie. Vo vysokoškolskom vzdelávaní 4. rok pokračovala na Divadelnej 
fakulte JAMU (Janáčkova akadémia muzických umení) v Brne. Bola súčasťou Ateliéru 
muzikálového herectva Michala Zetela. Petra získala základy šermu, akrobacie, žongluje, hrá 



na klavíri, rada tancuje ľudové tance. Sympatická blondínka s hlasom mezzosoprán v januári 
mala premiéru monodrámy Magen David (Očami dieťaťa), v septembri v inscenácii Čajové 
rapsódie v úlohe Blanky. V októbri v inscenácii Môj romantický príbeh v úlohe Amy v Divadle 
na Orlí v Brne hrali študenti absolventského ročníka. Pri dobrom rodinnom zázemí má všetky 
predpoklady ukončiť vysokú školu a stať sa prvou muzikálovou herečkou z našej obce. 

- OcZ, OcÚ na Mikuláša milo prekvapilo občanov obce. Zabezpečilo pre 44 detí mikulášske 
balíčky. Odovzdal ich poslanec OcZ oblečený za Mikuláša. 
Ešte väčšie prekvapenie zažili dôchodcovia, ktorým starosta obce s ekonómkou OcÚ rozdali 83 
mikulášskych balíčkov. Balíčky pre dôchodcov a deti boli v hodnote 835 €. Všetci obdarovaní 
úprimne ďakovali vedeniu obce za príjemné prekvapenie. 

Vzdelanie: 

Školu ukončili:  

ZŠ:  Kristína Balková, Adrián Ottinger 

SŠ s maturitou: Oto Mihaly – Evanjelické gymnázium v Tisovci, Andrej Mladší – Gymnázium MK 
v Revúcej 

Pomaturitné štúdium: Radoslav Badín na SOŠ v Košiciach odbor Informačné a sieťové technológie. 
Získal titul diplomovaný špecialista – DiS. 

VŠ: Bc. Pavol Ottinger – Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici aprobácia telesná výchova. Získal titul 
magister -  Mgr. 

Šport: 

- Lukáš Ottinger (22) v dňoch 27.3.- 7.4. reprezentoval Slovensko na Majstrovstvách sveta 
juniorov IBU v rakúskom Obertilliachu v biatlone.  

- 8. - 14.3. na tom istom mieste sa konal svetový pohár v biatlone dospelých. Slovensko Lukáš 
Ottinger reprezentoval v šprinte, singli, štafete, stíhačke. Medzi vyše 100 pretekármi z celého 
sveta dosiahol pekné výsledky. Začiatkom októbra na Majstrovstvách SR v letnom biatlone 
v rýchlostných pretekoch získal 2. miesto a v hromadnom štarte na 6 km získal 1. miesto.  Lukáš 
Ottinger sa stal majstrom Slovenska za rok 2021. 

- Športový deň mal netradičný dátum 1. septembra. Deti sa dosýta vyšantili. Najväčšou atrakciou 
bol skákací nafukovací hrad. Zapožičal ho p. Jozef Lopušek. Súťažili muži i ženy. Vo futbale 
ženatí – slobodní, tesne vyhrali ženatí. V preťahovaní lanom medzi silákmi z horného konca 
proti silákom z dolného konca obce zvíťazili muži z horného konca. Každý účastník si športový 
deň pochvaľoval.  

V dňoch 13. a 14. augusta 2021 sa uskutočnil 26. ročník stolnotenisového turnaja. Na dodržiavaní 
pandemických opatrení osobne dozeral starosta obce MVDr. Ján Šeševička. Hralo sa v sále KD, ostatní 
sa zdržiavali pod prístreškami na dvore. 
 
Kategórie a výsledky: 
Žiaci: 1. Matej Benkóczky, 2. Peter Benkóczky, obaja z Revúcej, 3. Adrián Ottinger  
Ženy: 1. Jana Matúšková, 2. Kristína Balková, 3. Miriam Balková 
Muži do 50 r.: 1. Michal Mihaly, 2. Martin Balco, 3. Patrik Stanko 
Muži nad 50 r.: 1. MUDr. Ján Králik, 2. Ing. Slavomír Králik, obaja z Košíc, 3. Oliver Žiak 
Majstrom Revúckej Lehoty sa stal MUDr. Ján Králik, ktorý vo finále zdolal Michala Mihalyho 
 
     Pekné poháre, sladkosti a medaily pre najmenších zabezpečil OcÚ, podnikateľ z našej obce Oto 
Mihaly  vecné ceny. Všetci si pochutnali na výbornom guláši, ktorý pripravil poslanec Ing. Ján  Repák so 
svojimi pomocníkmi. Na záver turnaja Mgr. Ondrej Belica zhodnotil stolnotenisové turnaje za roky 
1996-2021 uskutočnené v Revúckej Lehote. 



1. Stolnotenisové turnaje obce 

Za sledované obdobie sa uskutočnilo 26 ročníkov. Zaujímavosťou bolo, že na  stretnutiach sa mohli 
zúčastniť občania obce, ktorí mali rodičov, starých rodičov žijúcich v minulosti v obci a inak spätých 
s obcou. 

Na 26 ročníkoch sa zúčastnilo 821 pretekárov. Odohrali 2 977 stretnutí. Súťažilo sa v kategóriách: deti 
do 10 rokov, žiaci, žiačky, ženy, muži do 50  a nad 50 rokov. O majstra obce sa rozhodovalo medzi 
víťazmi mužov do a nad 50 rokov. Všetkých 26 ročníkov sa zúčastnil len Mgr. Ondrej Belica. 

Víťazmi boli: 

Muži do 50 rokov: Radoslav Hrivnák 8x, Ing. Slavomír Králik 7x, Ján Kučerák ml. 4x, Jaroslav Belica 2x, 
Štefan Kovalčík, Ing. Branislav Balciar, MUDr. Ján Králik, Ondrej Králik a Michal Mihaly po 1x. 

Muži nad 50 rokov: Mgr. Ondrej Belica 14x, MUDr. Ján Králik 10x, Milan Balciar a Jaroslav Belica po 1x. 

Majstrami Revúckej Lehoty sa stali: MUDr. Ján Králik 9x, Mgr. Ondrej Belica 5x, Radoslav Hrivnák, Ján 
Kučerák ml., Ing. Slavomír Králik po 4x. 

     2.    V rámci Mikroregiónu Magnezit 

Za účasti zástupcov MsÚ Revúcej a Jelšavy a OcÚ Mokrej Lúky, Lubeníka, Revúckej Lehoty, Chyžného 
a Magnezitoviec sa v 5 ročníkoch v rokoch 2006-2010 zúčastnilo 46 pretekárov. Odohrali 195 stretnutí. 
V jednotlivcoch Ján Kučerák ml. zvíťazil 2x a Jozef Klimek 1x. V družstvách naša obec zvíťazila 4x. 

3. Turnaje primátorov miest a starostov obcí v okrese Revúca 

V rokoch 2002-2006 sa odohralo 5 ročníkov. 52 súťažiacich odohralo 251 stretnutí. Mgr. Ondrej Belica 
zvíťazil 5x. 

Vo všetkých turnajoch v rokoch 1996-2021 sa zúčastnilo 919 účastníkov. Odohrali 3 423 stretnutí bez 
jediného protestu. 

Starosta obce MVDr. Ján Šeševička poďakoval Mgr. Ondrejovi Belicovi za pomoc pri organizovaní 
turnajov, za propagáciu a pozdvihnutie úrovne stolného tenisu v obci a za úspešnú reprezentáciu obce 
na rôznych súťažiach. 

Počasie: 

     V priebehu roka 2021 sa osobitosti počasia ako prietrž mračien, ničivé krupobitie, kalamity 
nevyskytli. Občania za osobitosť počasia zaregistrovali napadnutie 17 cm vrstvy snehu v dňoch 24.-.26. 
decembra. Po dlhých rokoch počas Vianoc nastala pravá zimná atmosféra. Deti aj dospelí sa v prírode 
vyšantili. Starší sa poprechádzali po okolí, po lese. A tí najstarší nostalgicky spomínali: „Za našich 
detských rokov bolo v zime plno snehu a pravá zima netrvala 3 dni ale 3 mesiace“. 

Rôzne: 

- Koncom augusta občania zaregistrovali zdražovanie tovarov. Zdraželi potraviny, 
nehnuteľnosti, poštové služby, alkohol. Najviac zdražel petržlen o 108 %. Inflácia dosiahla 3,8 
%,  v septembri 4,2 %, v novembri 4,5 %. Znamenalo to, že ak pred rokom  za nakúpený tovar 



sa v novembri zaplatilo 100 €, v novembri 2021 za ten istý tovar sa zaplatilo 104,50 €. 
Zdražovanie v decembri pokračovalo. 

- Rekonštruovala sa pestovateľská pálenica. Bol osadený druhý 350 l kotol. Nasávacie čerpadlo 
odbremenilo od namáhavej práce pri nalievaní kvasu do kotlov. V roku 2021 sa vypálilo 26 842 
l destilátu. 

- Ján Bodnár z Revúcej po zbúraní domu súp. č. 26 začal stavať nový rodinný dom. 
- Ing. Peter Nemoga predal rodinný dom súp. č. 101 Milanovi Korimovi z Revúcej. 
- Miroslav Balco (51) s rodinou vo svojom vinohrade na Babej brezine na 1760-tich koreňoch 

pestoval tmavé a biele hrozno. Mal peknú úrodu. Zo 150 rodiacich koreňov tmavého hrozna 
získal 700 l hrozna. V septembri zo 160 rodiacich koreňov bieleho hrozna po niekoľkých 
náletoch kŕdľov drozdov ostalo z úrody len asi 10 % - 100 l hrozna. 

- 11 869 dopravných nehôd sa v minulom roku stalo na území Slovenska. Pri nich zomrelo 226 
osôb. Z nich 54 chodcov, 15 cyklistov, 25 motocyklistov. Medzi hlavné príčiny patrili porušenie 
povinnosti vodiča a rýchlosť jazdy. 

- Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa uskutočnilo v dňoch 15.02. – 31.03.2021. Štatistický 
úrad SR všetky výsledky zatiaľ nespracoval. Výsledky budú zverejnené v nasledujúcich 
záznamoch obecnej kroniky. 

Rozpočet obce: 

     Celkové príjmy za rok 2021 boli vo výške 190 191,99 €, celkové výdavky vo výške 183 195,18. 

Výsledok hospodárenia za  rok 2021 – prebytok  vo výške 6 996,81 €  sa prevedie do rezervného fondu 

obce. 

Zaujímavosti o vodnej nádrži Miková  

     Medzi občanmi a rybármi sa udomácnil názov Flipper. Od roku 1969 priemyselná voda sa využívala 
v magnezitových závodoch v Jelšave a v Lubeníku na premývanie magnezitovej rudy. Tým sa magnezit 
oddeľoval od hlušiny.  Bola vyhlásená aj za rybársky revír. Objem nádrže je 1,1 milióna m3. Zatopená 
plocha má 35,4 ha, s hrádzou 38 ha. Pri výstavbe bolo koryto rieky Muráň preložené v dĺžke 1387 m. 

     Správa Povodia Slanej Rimavská Sobota zamestnáva už 9. rok nášho spoluobčana Jána Repáka (53) 
v nezvyčajnej funkcii hrádzny – hatial. V popise pracovnej činnosti má 26 povinností zameraných na 
vodnú nádrž, ktorá má tieto hlavné časti: 

- Hrádzu – zemná hrádza má dĺžku 1 819 m . Z pravej strany je ohraničená vysokým kopcom. 
Výška hrádze od základu po korunu je 8,4 m, šírka v korune 3.1 m. Maximálna šírka hrádze 
v päte je 35 m. Kóta koruny hrádze je 283 m.n.m., najnižšia kóta základu je 275 m.n.m. 

- Výpustný objekt – slúži k umožneniu odberu vody pre magnezitové závody. 
- Vtoková časť – je železobetónová konštrukcia umiestnená v najnižšom bode – v päte hrádze. 
- Potrubná štôlňa – je 30 m dlhá, slúži na umiestnenie a obsluhu 2 výpustných potrubí. 
- Odpadový kanál – vybudovaný za manipulačnou budovou a korytom rieky v dĺžke 26 m. 
- Bezpečnostný priepad – pokračuje do rieky v hornej časti vodného diela. 
- Vzdúvací objekt – odber vody do priehrady je zabezpečený pevnou haťou vybudovanou 

v koryte rieky Muráň. 
- Za 52 rokov si vodná nádrž vyžiadala 9 obetí. 

Štatistika obce: 

     OcÚ  k 1.1.2021 evidoval k trvalému pobytu 311 občanov. Z toho 153 mužov a 158 žien. 



- K trvalému pobytu sa prihlásilo 7 občanov: Dominika Šándorová súp. č. 122, Peter Hamarcsik 
súp. č. 48, Mgr. Marek Derdák, Mgr. Katarína Derdáková, Anna Derdáková, Barbora 
Derdáková, Pavlína Derdáková  - všetci súp. č. 81. 

- Z trvalého pobytu sa odhlásili 2 občania: Mgr. Mária Nagypálová, Mgr. Richard Nagypál – obaja 
súp. č. 81. 

- Narodilo sa 5 detí: Jakub Stanislav Kročko, Pavol Šándor, Nataša Hamarcsiková, Elizabeth 
Nehybová, Nina Čipková (matke Anne Badínovej). 

- Zomrelo 6 občanov: Jozef Kilík 78 ročný, Margita Kilíková 71 ročná, súp. č. 11, Zuzana 
Machavová 91 ročná, súp. č. 37, Gizela Hrivnáková 87 ročná súp. č. 102, Zuzana Lučanská 89 
ročná, súp. č. 109, Ing. Ondrej Kučerák 77 ročný, súp. č. 115. 

K 31.12.2021 OcÚ evidoval k trvalému pobytu 315 občanov. Z toho 154 mužov a 161 žien. Priemerný 
vek občanov bol 43,23 rokov. 

Záver: 

     Rok 2021 bol zložitý. Všetkých trápila pandémia koronavírusu. Vláda riadila štát chaoticky. Koaličné 
strany neboli jednotné, nedokázali sa navzájom tolerovať ani rešpektovať.  

Spracoval a napísal kronikár obce Mgr. Ondrej Belica  

Zápis schválený uznesením č.  5/2022 dňa 23.02.2022. 

 


