
Zápis do obecnej kroniky za rok 2022 

 

Úvod:  

Najdôležitejšie udalosti :  

Vo svete :   

- 24 februára Rusko napadlo Ukrajinu. Boje prebiehali po celý rok. Vojna ovplyvnila    domáce 

a ekonomické dianie. 

Na Slovensku :  

 

- Život na Slovensku zdražel. V novembri rekordná inflácia dosiahla najvyššie hodnoty  15,4%  

- 15. decembra NRSR vyslovila nedôveru vláde Eduarda Hegera.  

V obci :  

- Na základe výsledkov komunálnych volieb starostkou obce Revúcka Lehota sa stala pani 

Lucia Benediktyová (45).  

 

Zveľaďovanie obce : 

- Ocú zrealizoval nasledovné projekty obce:  

- Žalúzie a ozvučenie DS  – 1 220 €.  

- Splátka úveru za DS  - 4 070 €.  

- Tuje pri DS – 500 € - dotácie z Verejno-súkromného partnerstva Stredný Gemer . 

- Oprava a zariadenie kuchynky v KD – 3 600 €, z toho dotácia BBSK 2 600 € . 

- Oprava potoka pred domami s číslom 92 a 93, uhradila Banskobystrická regionálna správa 

ciest.  

- Občianske združenie (OZ) Lehvačen od BBSK dostalo dotáciu 2 000 € na nákup lavičiek do 

horného parku pri DS. Celkové náklady na projekt boli 2 365 € a zakúpením vianočného soba 

v hodnote 200 € financovalo OZ z darovaných príjmov z 2% dane. Projekty zrealizovala Ing. 

Pavláková. 

 

 

Vojna na Ukrajine:  

24. februára 2022 Rusko napadlo Ukrajinu. Ukrajinci pred vojnou otvorenými hranicami 

v tisíckach opúšťali krajinu do susedných štátov.  

Zložitú situáciu na slovensko-ukrajinskej hranici vo Vyšnom Nemeckom pomáhali zvládať 

mimovládne organizácie, náboženské charity, armáda, hasiči, policajti ale hlavne samosprávy 

miest a obcí a dobrovoľníci. Medzi dobrovoľníkmi s dobrým srdcom boli aj naši spoluobčania.  

František Tóth (59) -   pracoval na slovensko-ukrajinskej hranici prvý týždeň 4 dni, druhý 

týždeň 3 dni. Svoj dom s. č. 140 poskytol 16 utečencom- ženám a deťom. Po oddychu 5 

Ukrajiniek pokračovali v ceste ďalej, 4 sa vrátili. Do konca mája poskytol ubytovanie 4 ženám, 



2 dievčatám 13 a 14 ročným a 16 mesačnému chlapčekovi. Pri chorobe ich sprevádzal 

k lekárovi, pomáhal pri vybavovaní potrebných potvrdení a pod. 3 z nich si našli prácu na 

Slovensku. Veľmi pekne sa zachovali susedia, ktorí pripravili dom na ubytovanie Ukrajincov. 

Čakal ich vykúrený dom, teplá voda, potraviny a pre chlapčeka kočík. V priebehu vyše 3 

mesiacov občania obce donášali oblečenie, potraviny aj peniaze.  

Ing. Martin Wilson (33) – pracuje v automobilovom závode Giga Tesla Faktory v Berlíne. Po 

vypuknutí vojny prvé dva týždne so spolupracovníkom zorganizovali finančnú zbierku. Z nej 

nakúpili deky, spacie vaky, hygienické potreby, lieky a trvanlivé potraviny. Materiálu bolo 

toľko, že ho dopravili v dodávkach na dvakrát za poľsko-ukrajinskú hranicu na Ukrajinu vopred 

dohodnutým osobám. Vzdialenosť z Berlína a späť bola 1 800 km. Absolvovali ju dvakrát.  

Ondrej Belica (50) – ubytoval 4 Ukrajinky v rodinnom dome s číslom 92 na 7 dní. V priebehu 

týždňa bol nápomocný pri hľadaný ubytovania v Revúcej , kde sa ubytovali.  

 

Kultúra a spoločenský život v obci  

1. Z pohľadu OcÚ  

-  11. a 12. marca sa uskutočnil 27. ročník stolnotenisového turnaja.  

Kategórie a poradie :  

Žiaci : 1. Peter Benkóczky, 2. Matej Benkóczky, 3. Timotej Belica  

Ženy : 1. Jana Benčöová, 2. Lucia Benediktyová, 3. Dušana Belicová  

Muži do 50 rokov: 1. Jaroslav Belica, 2. Roman Stanko, 3. Michal Mihaly  

Muži nad 50 rokov : 1. Ján Králik, 2. Oliver Žiak, 3. Pavol Kučerák  

 

- 8.5. sa uskutočnili oslavy Dňa matiek. Oslavy spestril spevokol Nezábudka z Lubeníka.  

 

- 14.5. si obec pripomenula 77. výročie konca 2.svetovej vojny vatrou  pri altánku na Doline. 

Výška vatry bola rekordná, vysoká 6,2 m, za účasti vyše 100 účastníkov.  

 

- 4.6. V rámci Dňa obce Lubeník v súťaži vo varení gulášu naše družstvo z 11 kolektívov  

získalo 2. miesto.  

 

- 11.6. V rámci Dni mesta Jelšava v súťaži vo varení gemerských guliek v hodnotení laickej 

poroty naše družstvo získalo 1. miesto. Získalo aj cenu najsympatickejšieho družstva . 

 

- 10.7 sa uskutočnil tradičný športový deň. Športovali malí, starší, ženy aj muži. K tradičným 

disciplínam pribudli aj poučné. Pod dozorom skúsených poľovníkov z PZ Hanová Chyžné sa 

deti učili rozpoznávať stopy zvierat, rastliny a huby. Dobrovoľní hasiči z Jelšavy umožnili 

deťom vyšantiť sa v pene na veľkej ploche ihriska. Športový deň vyvrcholil v súťaži v pití piva 

a futbalovým stretnutím slobodní - ženatí s výsledkom 4:3.  V priebehu dňa si všetci prítomní 

pochutili na guláši, kofole a pive.  

 

- 13.11. sa občania zišli na ďalšom tradičnom podujatí, na Martinskej zábave. Slávnostne 

vyzdobená sála KD, dobrá nálada, večera, kapustnica, výborná hudba RELAX z Vlachova 

zanechali na každom účastníkovi priaznivý dojem a spokojnosť. 



- 10.12. sa sála KD zaplnila 2 krát. O 14:00 hod. bolo stretnutie s Mikulášom, o 17:00 hod. 

stretnutie občanov pri rozsvietení vianočného stromčeka.  

Naše deti navštívili Mikuláš s anjelom a čertom. Deti zo ZUŠ z Revúcej svojim vystúpením 

prispeli k predvianočnej atmosfére. Mikuláš obdaril každé dieťa. Bolo to milé stretnutie. OCÚ 

pripravil 50 darčekov pre deti. 

Pred rozsvietením vianočného stromčeka v parku muži z FS Revúška zaspievali vianočnú 

pieseň. Potom sa všetci presunuli do vyzdobenej sály. Vianočný stromček, prestreté stoly, punč 

pre deti a dospelých, zákusky, kapustnica príjemne prekvapili každého. Predvianočné stretnutie 

pripravili: odchádzajúci starosta, novozvolená starostka, poslanci a mladí dobrovoľníci.  

Kronikár obce zaznamenal ohlasy na uvedene stretnutie  

Napr. :    

- bolo to prijemné predvianočné stretnutie, 

- dobre nám padlo stretnutie, cítili sme sa sviatočne, 

- ľudia sa usmievali, bolo vidno radosť na tvárach všetkých generácii, 

- kapustnica bola skvelá, punč tiež,  

- bohatý výber zákuskov, 

- chlapci z Revúšky boli skvelí, nesklamali,  

- pekná, milá akcia, zbližujúca ľudí žijúcich v našej dedine. 

 

Dôchodcov potešila pozornosť OCÚ, ktorý všetkým odovzdal 90 ks vianočných darčekov 

s ovocím a sladkosťami.  

 

2. Z pohľadu ZO JDS  

- 23.3 sa konala VČS JDS našej obce, vo voľbách bol jednohlasne zvolený výbor v zložení : 

Predsedníčka Mgr. Margita Mladšia, podpredseda Dušan Pávlak, hospodárka Magdaléna 

Kučeráková . Členovia výboru: Lídia Gažúrová, Mária Huťanová, Elena Balciarová, Ondrej 

Belica ml.. Do revíznej komisie boli zvolení: Juliana Barišová, Darina Šmídtová, Viliam 

Machava.  

Členovia nášho ZO sa zúčastňovali na okresných súťažiach:  

- Na 5.ročníku v prednese poézie a prózy v Magnezitovciach. 

- Na 9. okresných olympijských hrách seniorov v Revúcej sa zúčastnilo 7 seniorov našej ZO. 

Získali 4 prvé miesta, 1 druhé miesto a 2 tretie miesta. 

- 8.9. v priebehu členskej schôdze si všetci dôchodcovia zašportovali v 5 disciplínach :  

nosenie loptičky na rakete na čas , hod granátu na cieľ, kop na malú bránku, hádzanie na 

plechovky, streľba hokejkou. 

Súťažili všetci prítomní, aj dôchodcovia s palicami. Po športovej časti bola vedomostná súťaž 

medzi mužmi a ženami. Bolo to milé stretnutie s bohatým občerstvením. 



- 20.9. v Revúcej boli oslavy 25. výročia založenia okresnej organizácie JDS. Zúčastnili sa 4 

zakladajúci členovia našej ZO , starosta obce a predsedníčka ZO. Všetci dostali ocenenia. 

V okrese Revúca v deň osláv bolo 16  ZO JDS z 39 obcí a 3 miest.  

- 19.10. na členskej schôdzi si pripomenuli Október – Mesiac úcty k starším.  

- 8.11. na okresnej súťaži v bowlingu v Tornali súťažilo aj naše 4 členné družstvo.  

- 13.12. slávnostná členská schôdza pod názvom Vianočné posedenie. Bolo to veľmi dôstojné 

stretnutie. 

- Počas celého roka všetky stretnutia seniorov boli zodpovedne pripravené. Konali sa 

v príjemnom prostredí v KD. Seniori s radosťou prichádzali na členské schôdze. Jubilanti 

dostali darčeky a vždy im bolo zablahoželané. Spolupráca predsedníčky ZO JDS Mgr. Margity 

Mladšej so starostom obce MUDr. J. Šeševičkom a poslancami OcZ bola veľmi dobrá a pre 

všetkých prospešná. 

 

Voľby: 

29.10. sa konali komunálne voľby a voľby do BBSK 

Komunálne voľby :  

V obci bolo zapísaných 270 voličov. Voliť prišlo 200 – 74%.  

Z 2 kandidátov na starostu obce 125 hlasov získala a stala sa starostkou obce 45 ročná Lucia 

Benediktyová. Druhý kandidát Dušan Stanko (45) získal 73 hlasov. 

Za poslancov OcZ boli zvolení: 1. Radoslav Hrivnák (43) získal 154 hlasov, 2. Jaroslav Belica 

(40) – 124, 3. Mgr. Anna Laššanová (52)- 123, 4. Dominika Beňová (34) – 112, 5. Mgr. Dušan 

Matúška (34) – 108 hlasov. 

Náhradníčkami poslancov sa stali : Mgr. Katarína Dubecká (33) – 88 a Vlasta Hlinková (40) – 

58 hlasov. Priemerný vek starostky a poslancov OcZ je 41,3 rokov.  

Funkciu zástupcu starostky obce bude vykonávať Radoslav Hrivnák  

 

Voľby do BBSK: 

Z 8 kandidátov na predsedu BBSK najviac hlasov  v našej obci získal Ing. Ondrej Lunter – 119. 

Menovaný sa stal predsedom BBSK.  

Z kandidátov na poslancov BBSK najviac hlasov dostali: MUDr. Milan Kolesár -108, Milan 

Pavko  -  98, Ing. Július Buchta – 74. Do BBSK boli zvolení MUDr. Milan Kolesár z Jelšavy, 

Ing. Július Buchta z Revúcej a Mgr. Zoltán Antal z Tornale  

 

 

Vzdelanie: 

Školu ukončili :  



Strednú školu s maturitou:  

Július Laššan – Gymnázium MK v Revúcej 

Dušan Stanko – Gymnázium MK v Revúcej  

Michal Mihaly – Evanjelické gymnázium v Tisovci  

Adam Benedikty – Stredná odborná škola elektrotechnická v Banskej Bystrici  

 

Vysokú školu 2 stupňa :  

Bc. Martina Matejková – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, odbor 

sociálna práca. Získala titul Mgr.  

 

Koronavírus na Slovensku v číslach: 

 Zdroj – internet  

K DÁTUMU  POČET UMRTI  

1.1.2021         2 250 

1.1.2022       16 701 

28.2.2022                     +     1829 

30.4.2022                     +     1387 

30.6.2022 

31.8.2022 

                    +       230 

                    +       210 

31.10.2022                     +       252 

31.12.2022 

1.1.-31.12.2022 

                    +       214 

         4 122 

 

Celkom zomrelo 23 073 občanov SR na koronavírus.  

Občania aj v sledovanom roku mali problémy s koronavírusom. Po COVIDE- 19, DELTE, 

pandémia pokračovala s názvom OMIKRON. Bol nákazlivejší, ale nespôsoboval závažnejšie 

ochorenia. Viac sa rozširoval v horných dýchacích cestách. V apríli bola zrušená povinnosť 

nosiť respirátory či rúška. Povinnosť nosiť rúška ostali v nemocniciach a v zdravotníckych 

zariadeniach. Počet pozitívne testovaných na OMIKRON sa v našej obci pohyboval medzi 50-

60 občanmi.  

 

Rozpočet obce:  

Celkové príjmy za rok 2022 boli vo výške 119 452 €, celkové výdavky boli vo výške 113 726 

€. Výsledok hospodárenia vo výške 5 725€ , znížený o nevyčerpanú dotáciu na referendum vo 

výške 674 € bude vo výške 5 051 € prevedený do rezervného fondu.  

 

 

Zvláštnosti počasia:  



Rok 2022 bol suchým rokom. Vedci to spájajú s klimatickými zmenami spôsobenými ľudskou 

činnosťou. V januári napadlo len 3cm snehu, v decembri len 13cm snehu. V iných termínoch 

ak padal bol nemerateľný.  23. marca bol denný teplotný rozdiel 25 stupňov. Od ranných -1 po 

popoludňajších +23°C  

 

Počet letných (25°C – 29,9°C), počet tropických (30°C a viac) dní  

 

Mesiac Letné dni  Najviac °C V deň Tropické  Najviac 

°C 

V deň 

Máj  10 29,4 12.5. -----------

- 

-----------

- 

-----------

- 

Jún 20 29,0 24.6. 7 36,4 30.6. 

Júl 14 29,8 13.7. 13 37,4 21.7. 

August 17 29,0 20.8. 12 35,0 19.8. 

September 5 26,5 7.9. -----------

- 

-----------

- 

-----------

- 

 

Počet letných dní bolo 66, tropických dní bolo 32. Táto tabuľka bola vytvorená z každodenných 

pozorovaní meteorologických prvkov Ing. Jozefa Martinkoviča. Sledoval teplotu, zrážky, silu 

vetra, mrholenie, hmlu niekoľkokrát denne. Výsledky pozorovania si podrobne zapisoval.  

Suchý rok vplýval aj na úrodu.  Zemiaky sa urodili slabo, lesné huby v našich horách neboli 

vôbec. Na prekvapenie bola dobrá úroda jabĺk, sliviek a hrušiek. Najviac sa spotrebovali 

v pestovateľskej pálenici. V roku 2022 sa vypálilo 33 008 l destilátu. Pri zimnom uskladnení sa 

vyskytla  veľká hniloba jabĺk.  

Vianočné sviatky boli bez snehu, s plusovými teplotami. Deti v našom okolí sa nemali možnosť  

lyžovať, korčuľovania, ani sánkovať. Rodičia s deťmi za snehom cestovali do Telgártu. 

 

Rôzne :  

- Zdražovanie : Na Slovensku v januári inflácia dosiahla 8,4%, v marci 10,4%, a v máji 11,4%, 

v novembri už rekordná 15,4%. Najviac zdraželi potraviny, nealkoholické nápoje, plyn, 

elektrina, hypotéky, nehnuteľnosti, stravovanie v reštauráciách, doprava, nábytok a ďalšie 

tovary. 

- Ing. Peter Nemoga (41) predal rodinný dom s č. 101 Milanovi Korimovi (65) z Revúcej. 

- Majiteľ domu s č. 73  Ján Benedik (35) po zakúpení schátralého rodinného domu s. č. 74 ho 

z bezpečnostných dôvodov  zbúral. 

- V minulých rokoch František Tóth (59) slúžil v niekoľkých zahraničných misiách. V Bolívii 

2x po 4 týždňoch pri stavaní kostola, 1 mesiac  v Bangladéši pomáhal slovenskému lekárovi 

zdravotníckou osvetou, v Ugande 3 týždne pomáhal v utečeneckom tábore pri zakladaní 

poľnohospodárskej farmy, 2 týždne pomáhal v Albánsku pri výstavbe školy  



- Spisovateľka Mgr. Eva Wilson (64) vydala 3. román pod názvom VEZMEŠ SI MA ?  

V románe sa zamerala na život obyčajných ľudí v 70. rokoch minulého storočia 

v Československej socialistickej republike v meste Jelšava. Vyšlo jej aj druhé vydanie 

rozprávkovej knihy Šibal Macko.  

- Najškaredšia budova v intraviláne obce je schátralá a zdevastovaná budova bývalej 

železničnej stanice. Patrí do majetku Slovenskej železničnej dopravy. Bola postavená v roku 

1973 v hodnote 800 tisíc Kčs. Pred rokom 1973 slúžila stará budova s prezývkou Bachterén. 

Bola vždy obývaná, mala izbu, kuchyňu. Lístky sa predávali cez malé okienko z izby. 

V neobývanej časti bola čakáreň. Na dvore bola dreváreň a jediná studňa v obci, ktorá nemala 

korbu, ale drevené koleso.  

- V roku 2022 sa v blízkosti obce objavil medveď a vlci. 12.12. po napadnutí snehu boli 

spozorované a odfotografované stopy malého medveďa na konci dediny a Kopani. Svorka 

vlkov strhla a usmrtila jelenicu asi 40 m od rodinného domu s. č. 135. Majiteľ farmy 

hospodáriaci na bývalom hospodárskom dvore pravidelne pozoruje v okolí farmy 3 vlkov. 

Farmu chráni 5 psov . 

 

Z histórie:  

Názvy zemí, lúk a lesa v chotári obce. 

Naši predkovia – občania Umrlej Lehoty, narodení v 19. a začiatkom 20. storočia pracovali na 

svojich pozemkoch ktoré mali názvy:  

Kopaň, Tatar, Trebuchová, Slovenská, Strašné, Piesočné, Hrachoviská, Jembrichová, Limbiar, 

Samišková, Sedliská, Nižne Sedliská, Šelánky, Pod haťou, Na stádlo, Za humnami, Babina 

brezina,     Na hrbe, Za brezinou, Nižná jelša, Tisov diel, Za lúkou, Dielik, Za hradiská, Do 

poľa, Pod závozom, Medzi járky, Majer, Do kútov, Na chotár, Nižná jelša, Grendov hŕbok, 

Rybnišká, Nad zvoniškó, Nad úlik, Frolócka, Kolšocká, Do Jelšá, Ku hámru, Malá hvara, Pod 

tétéš, Rišáková, Dolina, Pastva, Dubie, Svinská pastva 

Vodná nádrž Flipper bola vybudovaná na lúkach Šelánky, Pod závozom, Do kútov, Medzi 

járky, Na chotári, Na Frolóckej. Majiteľom pozemkov zaplatili 0,40 Kčs/ m2.  

 

Štatistika obce: 

OcÚ k 1.1.2022 evidoval k trvalému pobytu 315 občanov. Z toho 154 mužov a 161 žien. 

Priemerný vek občanov bol 43,23 rokov. 

K trvalému pobytu sa prihlásili 4 občania:  Milan Tkáčik  s. č. 124, Ing. Michal Fulmek, Ing. 

Zuzana Fulmeková PhD, Michal Fulmek všetci s. č. 137 

Z trvalého pobytu sa odhlásili 2 občania : Ing. Herman Nagypál  s. č. 81  a Klaudia Kováčová 

s. č. 141 

Narodilo sa jedno dieťa : Martina Hrivnáková  s. č.30 

Zomrela jedna občianka : 78 ročná Katarína Belicová  s. č. 92 

Boli dva sobáše : Milan Tkáčik a Lýdia Kočišová z Revúcej     



                            Ráchel Kováčiková a Filip Morháč z Lučenca  

 

K 31.12.2022 OcÚ evidoval k trvalému pobytu 317 občanov, z toho 156 mužov a 161 žien. 

Priemerný vek občanov bol 43,78 rokov. Najstaršia žena sa narodila v roku 1936, najstarší muž 

sa narodil v roku 1937. 

 

Záver: 

Rok 2022 priniesol politickú nestabilitu, ekonomickú krízu, zdražovanie, v susedstve vojnu. 

Omikron a chrípková epidémia pôsobila na občanov negatívne. Bol to rok plný rozporov 

a stresu. 

Napriek týmto negatívam občania našej obce žili pokojne, pri chorobách si vzájomne pomáhali. 

Na spoločenských podujatiach dokázali, že majú snahu prispievať, aby sa v našej obci žilo 

dobre, aby sa občania zbližovali, nie rozdeľovali. 

 

Spracoval a napísal kronikár obce Mgr. Ondrej Belica 

 

Zápis schválený uznesením OcZ č. 18/2023  dňa 15.2.2023 

 

Stručný životopis kronikára obce Mgr. Ondreja Belicu 
 

     Narodil sa v roku 1942. Maturoval v Revúcej v r. 1959. Vysokú školu Pedagogický inštitút 

v Košiciach s aprobáciou matematika, fyzika, práce v dielňach ukončil v r. 1963. 40 rokov 

profesného života sa venoval výchove a vzdelávaniu žiakov na ZŠ.  Bol učiteľom, zástupcom 

riaditeľa školy, riaditeľ školy v Lubeníku a okresným školským inšpektorom v bývalom okrese 

Rožňava. Počas 3 volebných období v rokoch 1995 - 2005  vykonával úväzkového starostu 

našej obce.  Zaslúžil sa o rozvoj obce. Oživil kultúrny a spoločenský život občanov. 

Vo voľnom čase sa venoval športu, ovocinárstvu a 62 rokov včelárstvu. Bol 2 roky na vojenskej 

základnej službe, neskoršie sedemkrát na vojenskom cvičení. V roku 1988 bol posledný krát 

povýšený do dôstojníckej hodnosti major v zálohe československej ľudovej  armády. 

Smútočným rečníkom pri občianskych pohreboch je od roku 1995, kronikárom obce od roku 

2008. Kroniku obohatil o 140 strán. 

Je ženatý s manželkou Dankou, spolunažívajú už 60.rok. Bola učiteľkou prírodopisu, chémie a 

prác na pozemku. Pred odchodom do dôchodku bola riaditeľkou na ZŠ v Revúcej 8 rokov. 

Vychovali 2 dcéry. Staršia je univerzitná profesorka Ing. Dana Bolibruchová, PhD. Je vedúcou 

Katedry technologického inžinierstva na Žilinskej univerzite v Žiline. Mladšia Mgr. Andrea 

Belicová je súkromná psychologička v Bratislave. 

 

 

 


