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ÚVOD 
 

 Svet v roku 2004 bol rovnako nepokojný a neistý ako 

v uplynulých troch rokov. Pretrvávajúca vojna v Iraku a neľútostné 

útoky teroristov vo svete znepokojovali všetkých mierumilovných ľudí. 

Napriek tomu, že v decembri 2003 americkí vojaci vypátrali iránskeho 

diktátora Sadáma Husajna ukrytého v podzemnej kobke, vojna v Iráne 

sa neskončila. V apríli, rok od jej vypuknutia sa rozprúdili urputné boje 

medzi spojeneckými vojskami a domácimi šiitskými bojovníkmi, 

množili sa únosy civilistov a zahraničných novinárov. Občianska vojna 

ovplyvňovala aj svetové ceny ropy, ktorá vzrástli na trinásťročné 

maximum. Svet zaznamenal ďalšie teroristické útoky organizácie Al-

Kaidá. V marci to bol španielsky Madrid, v septembri severné Osecko 

na juhu Ruska, kde teroristi prepadli školu a v zajatí držali tristo 

rukojemníkov. Dráma sa skončila so stovkami mŕtvych a ťažko 

zranených. Slovensku tento rok priniesol veľa zmien. Od apríla sa 

Slovenská republika stala plnohodnotným členom NATO a 1. mája aj 

členským štátom Európskej únie. V júni do funkcie nastúpil v poradí 

tretí slovenský prezident Ivan Gašparovič a vzápätí sme zvolili aj 

historicky prvých slovenských poslancov do Európskeho parlamentu.  

V priebehu roka sa zavŕšila reorganizácia štátnej správy, zmenilo 

sa veľa zákonov v daňovej i sociálnej oblasti. Zavedená bola nová 

daňová sústava, ktorá priniesla jednotnú 19-percentnú daň z príjmov 

pre občanov i firmy a zároveň rovnakú 19-percentnú sadzbu dane 

z pridanej hodnoty. Všetky tieto opatrenia mali zlepšiť podnikateľské 

prostredie, zvýšiť motiváciu pracovať, sporiť a investovať. Očakávalo 

sa zníženie daňových únikov, zvýšený príliv investícií i viac 

pracovných príležitostí. Nové reformy priniesli plošné zvýšenie cien. 

Zdražela elektrina, plyn (o tretinu), voda (o 40 percent) a v súvislosti 

s úpravou dane z priadnej hodnoty vzrástli aj ceny tovarov a služieb.  

Reformy i členstvo Slovenskej republiky v medzinárodných 

štruktúrach naozaj priniesli zvýšený záujem zahraničných investorov 

o Slovensko, takže v závere roka hodnotili zahraniční experti našu 

krajinu ako európskeho tigra. Stalo sa tak pätnásť rokov od nežnej 
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novembrovej revolúcie v roku 1989. 

 

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE  

Na úvod sa vrátim k minulému roku 2003, a by som uviedla  s ním 

súvisiace demografické údaje. K 1. januáru 2003 mal Liptovský 

Mikuláš 33 004 obyvateľov (15 937 mužov, 17 067 žien) a k 31. 

decembru 32 966 obyvateľov (15 921 mužov a17 045 žien), to znamená 

že priemerný počet obyvateľov v meste bol 33 009. Do mesta sa 

prisťahovalo 354 obyvateľov, z toho  63 mužov a 191 žien, a 

vysťahovalo 421 občanov, z toho 198 mužov a 223 žien. V roku 2003 

sa narodilo 267 detí (40 chlapcov a 127 dievčat), zomrelo 238 ľudí (121 

mužov a 117 žien). Zdravotníci uskutočnili 123 umelých prerušení 

tehotenstva. Sobášilo sa 157 párov a rozviedlo 86 manželstiev.  

(Stav a pohyb obyvateľstva v roku 2003 Žilinský kraj podľa obcí II. 

časť, Štatistický úrad Slovenskej republiky-Krajská správa v Žiline) 

 

POČASIE  

 Hneď v prvý januárový deň sme sa po dlhom čase dočkali 

poriadnej snehovej prikrývky. Snežilo od prvých minút nového roku. 

Začiatkom februára, na Hromnice, keď zvykne zima vrcholiť, prišlo 

tento rok takmer jarné oteplenie. V dňoch 4. a 5. februára padali 

teplotné rekordy nielen v Bratislave, ale aj na Orave. Po kopách snehu 

nezostalo ani pamiatky, vystriedali ich len záľahy štrku zo zimného 

posypu i veľa smetí. Stúpla hladina Váhu, ale vzhľadom na dlhodobý 

nedostatok vody v priehrade Liptovská Mara, nehrozili žiadne záplavy. 

Po krátkom nevídanom oteplení sa opäť vrátila zima. 

Niekoľkohodinové husté sneženie sprevádzané prudkým vetrom v noci 

z 9. na 10. februára zmenilo ráz krajiny. Cesty a chodníky boli opäť 

plné snehu, jeho vrstva dosahovala okolo dvadsať centimetrov. Kým 23. 

februára sa počasie podobalo tomu vianočnému, už 25. februára sa 

oteplilo, sneh sa na slnku topil a o štyri dni opäť nastúpila typická 

zima, ktorá pretrvala do  prvých marcových dní. Na túto ročnú dobu 

sme zaznamenali nízke teploty, cez deň sa pohybovali tesne pod nulou. 

V uliciach sa udržala vrstva snehu, zo striech viseli záclony dlhých 
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cencúľov. Oteplenie prišlo okolo 14. marca, sneh doslova vsiakol do 

suchej zeme, vody z topiaceho sa snehu naplnil koryto Váhu. 18. a 19. 

marca opäť padali teplotné rekordy na celom Slovensku. Denné teploty 

vstúpili na 15 stupňov, čo zodpovedalo teplotám v druhej polovici 

mája. Ale už 23. marca sa znova ochladilo a prišli  dažďové prehánky. 

No 26. marca opäť poletoval sneh. Nečakaný veľký príval snehu 7. 

apríla zakryl rozkvitnuté záhony narcisov a primuliek. 

 Máj bol studený, polooblačný, zväčša daždivý. Neobyčajne 

studené počasie prišlo z 23. na 24. mája, z rannej oblohy poletoval 

sneh. Niekoľko centimetrová snehová vrstva spôsobila vo vyšších 

polohách priam pohromu vo vtáčích hniezdach, kde zamrzli už 

nakladené vajcia spevavcov. V nasledujúcich dňoch vládlo studené, 

oblačné a premenlivé počasie s ranným teplotami okolo piatich stupňov. 

Ani jún nepriniesol ustálené počasie. Stále prevládalo chladnejšie, 

daždivé počasie. Túžobne očakávané teplé leto nepriniesol ani júl. V 

studenom počasí dozreli čerešne až okolo 9. júla. Vládlo  premenlivé 

počasie s častými prehánkami a podpriemernými teplotami, ktoré cez 

deň dosahovali väčšinou len 18 stupňov. Pravé letné počasie priniesol 

až august. Suché a teplé dni pretrvali do prvej dekády septembra. Avšak 

prudké ochladenie 10. a 11. septembra prekonalo päťdesiatročné 

teplotné rekordy. Prvý sneh sa na vrcholoch Západných Tatier objavil 

22. septembra. Začiatkom októbra vládlo pekné slnečné suché počasie, 

cez deň sa teploty vyšplhali na 18 stupňov. Po prvých mrazíkoch  11. 

októbra sa koncom mesiaca znova vrátili nezvyčajne vysoké teploty. Na 

priedomí zakvitli nechtíky aj petúnky, dokonca zabudnutá zelená 

fazuľka priniesla malé struky. Takéto počasie pomýlilo aj spevavce, 

ktoré sa ozvali svojim jarným spevom. 28. októbra sme zaznamenali 

dennú teplotu 17 stupňov. Vysoké teploty, presahujúce tie zvyčajné až 

o desať stupňov, vládli ešte aj začiatkom novembra. Pamiatka 

zosnulých i Sviatok Všechsvätých mali namiesto typickej jesennej, skôr 

jarnú atmosféru.  

 19. novembra sa Vysokými i Nízkymi Tatrami prehnala víchrica, 

ktorá na Chopku dosiahla silu orkánu (rýchlosť vetra 172 km/hod.). 

Dôsledky storočnej víchrice boli katastrofálne. Vo Vysokých Tatrách 

zmizla štvrtina rozlohy lesa, škody predstavovali 90 percent ročnej 
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ťažby dreva na Slovensku. Aj keď sa v médiách hovorilo zväčša o 

Vysokých Tatrách, značne postihnuté boli aj Vyšná a Nižná Boca, 

Čertovica, lesy na Horehroní a Orave. Panoráma veľhôr sa úplne 

zmenila. Pásmo lesa zmizlo, odkryté zostali budovy hotelov 

a penziónov. V meste sme v tento deň pocítili prudký vietor 

sprevádzaný drobným snežením. Mimoriadne udalosti pokračovali aj 

v decembri. Prvého decembra vo večerných hodinách sme zaznamenali 

zemetrasenie, ktorého epicentrum bolo lokalizované na poľsko-

slovenskej hranici pri Zakopanom. Obyvatelia pocítili chvenie nábytku, 

cinkanie riadov, niektorí pohyby stien, hlavne v panelových domoch. 

Iní hovorili o zvukoch, akoby ulicou prechádzalo ťažký nákladné auto. 

Zemetrasenie bolo cítiť až v Banskej Bystrici, ba aj južnejšie. 

Začiatkom decembra zavládli zasa nezvyčajne vysoké teploty, takže 

drobný dážď roztopil všetok sneh, ktorý prikryl krajinu na Katarínu. 

Počas Mikulášskych trhov vládlo slnečné počasie. Zasneženej 

a mrazivej zimy sme sa nedočkali ani na Vianoce. Typické jesenné 

počasie sa udržalo až do konca roka. 

 

        L IPTOVSKÝ M IKULÁŠ V  ROKU 2004 
 
 Primátor mesta Alexander Slafkovský v januári avizoval zložitý 

rok. Napriek tomu sa viacero problémov podarilo úspešné vyriešiť. 

Mesto odvrátilo hrozbu kolapsu tepelného hospodárstva v súvislosti 

s konkurzom spoločnosti Maytex, a.s., a to vybudovaním plynových 

kotolní z bývalých výmenníkových staníc. Permanentne problematická 

bola prevádzka základných a materských škôl a školských zariadení. 

Nedostatočný príspevok na školy zo štátneho rozpočtu a obmedzené 

financie samosprávy viedli k viacerým úsporným opatreniam v ich 

prevádzke.  

MESTSKÉ ZASTUPITE ĽSTVO  

 V zložení mestského zastupiteľstva nastali personálne zmeny. 20. 

mája nahradil zosnulého poslanca PaedDr. Ivana Laučíka Ing. arch. 

Vladimír Fajčík a v septembri sa poslaneckého mandátu vzdal Ing. 

Michal Rumanský (ako náhradník nastúpil Ing. Štefan Ganoczy). 

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa konali pravidelne raz mesačne, 
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podľa vopred naplánovaného programu. Poslanci prerokovali rozpočet 

mesta, hodnotili plnenie mestského rozvojového programu, výsledky 

hospodárenia príspevkových organizácií mesta (Verejnoprospešné 

služby, Bytový podnik, mestský podnik, Múzeum Janka Kráľa, 

Informačné centrum mesta, Dom kultúry) i samotného mesta. Zaoberali 

sa správami o činnosti jednotlivých oddelení mestského úradu, detských 

jaslí, mestskej polície, združení s účasťou mesta (Mestský Hokejový 

klub 32 Liptovský Mikuláš, Priemyselný park Liptov, Tatra 

Development Group). Zaoberali sa tiež zahraničnými vzťahmi 

Liptovského Mikuláša, projektom lokálnej televízie TV Liptov s.r.o., 

stavom zdravotníctva, zamestnanosti, sociálnej pomoci, kultúrnych 

pamiatok aj životného prostredia na území mesta. Poslanci rozhodli o 

predaji a nadobudnutí nehnuteľného a hnuteľného majetku, bytov a 

nebytových priestorov, zmenách v daniach z nehnuteľnosti. Odsúhlasili 

aj použitie osobného vozidla primátorom mesta v súvislosti s jeho 

aktivitami podpredsedu slovenskej delegácie na zasadnutiach Výboru 

regiónov v Bruseli - najvyššieho orgánu Európskej únie pre 

samosprávy. Na októbrovom zasadnutí bol schválený nový Štatút mesta 

Liptovský Mikuláš, ktorý zohľadňoval viaceré novelizácie zákona 

o obecnom zriadení.  

 

ŠTÁTNA SPRÁVA  

Od 1. januára 2004 boli v rámci reorganizácie štátnej správy podľa Zákona č. 

515/2003 zrušené okresné úrady a vytvorené obvodné úrady. Liptovský 

Mikuláš sa tak stal sídlom obvodného úradu, ktorý sa stal miestnym orgánom 

štátnej správy na úseku všeobecnej vnútornej správy, živnostenského 

podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo 

vojny. 

VÝSTAVBA MESTA  

 Stavebný rozvoj mesta napredoval. Na Vrlíkovej a Bellovej ulici 

(Nábrežie) začala výstavba ďalších dvoch bytových domov. Nová 

bytovka s neprehliadnuteľnou červenou fasádou, bola do užívania 

odovzdaná na Vrbickej ulici oproti Rázusovie domu. Vybudovala ho 

stavebná firma Stavoindustria. Koncom augusta začala výstavba nového 
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polyfunkčného domu v centre mesta na Štúrovej ulici, v réžii Bytového 

družstva Liptov, ktorý ho prezentoval reklamným heslom „najlepšie 

bývanie v Liptove“. Poľskí stavbári do konca kalendárneho roka 

vybudovali prvé podlažie domu.    

 

PRIEMYSEL  

 Kedysi jeden z najväčších zamestnávateľov v meste, spoločnosť 

Maytex. a.s. sa vo februári dostala do konkurzu.  Koncom marca hrozil 

vo fabrike štrajk, pretože meškalo vyplácanie miezd, hoci výroba bežala 

na tri smeny. Rodiny zamestnancov boli v kritickej finančnej situácii. 

Napokon sa štrajk nekonal, pracujúci ocenili ústretový prístup nového 

krízového manažmentu, ktorý urýchlene vyplatil časť miezd. Vedením 

spoločnosti bol poverený finančný riaditeľ Roman Palaj, ktorý sa pre 

noviny Liptov vyjadril, že aj napriek vážnej finančnej situácii sa 

správca konkurznej podstaty rozhodol pokračovať v prevádzke. Úlohou 

krízového manažmentu bolo realizovať tri skupiny opatrení: eliminovať 

stratové aktivity nesúvisiace s textilnou výrobou, redukovať počet 

zamestnancov v administratíve a obslužného personálu a stabilizovať 

vzťahy s dodávateľmi a odberateľmi. Znížili sa aj mzdy riadiacich 

pracovníkov, zastavil sa nákup nepotrebných materiálov,  služieb a 

podobne.  
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 OBCHOD, SLUŽBY , CESTOVNÝ RUCH  

 Liptovský Mikuláš priťahoval čoraz viac turistov. Počas leta 

zaplnili pešiu zónu, kaviarne, supermarkety. Pracovníci Informa čného 

centra mesta na Námestí mieru denne poskytli informácie a služby 

štyristo až päťsto klientom. Okrem domácich návštevníkov medzi 

turistami prevládali Poliaci a Česi, nechýbali Holanďania, Francúzi. 

Návštevníkov zväčša lákal najväčší slovenský aquapark Tatralandia 

otvorený v  júli 2003. V novej sezóne tu pribudol najrozsiahlejší 

ubytovací komplex svojho druhu na Slovensku – Holiday Village 

Tatralandia, teda Prázdninová dedina Tatralandia. Tvorilo ju niekoľko 

štýlových osád - Indiánska osada, Rybárska zátoka, U poľovníka či 

v Liptovská dedina, v ktorých vzniklo viac ako sto nových bungalovov 

a apartmánov.  

  Aj v samotnom meste pribudli nové reštauračné prevádzky. 

Reštaurácia pod Hájom na Ulici kapitána Nálepku (oproti bývalému 

Liptostavu) ponúkali aj závodné stravovanie, Good Mood pizza & pub 

na Námestí osloboditeľov č. 19 vybavovala aj objednávky na telefón. 

Na severnej strane námestia bola otvorená Kaviareň Live caffé. 

V budove vojenskej ubytovne na Hviezdoslavovej ulici vzniklo Bistro 

Dominanta. Hudobný klub Hudobroň  na Moyzesovej ulici ponúkal od 

októbra hudobné večery so živou hudbou a pravidelné džezové 

koncerty. 

 Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2005 v stati o cestovnom 

ruchu uvádzala v Liptovskom Mikuláši 44 ubytovacích zariadení, 1979 

lôžok,  35 455 návštevníkov, 102 592 prenocovaní a využitie stálych 

lôžok na 24,3 percent. 

 Menila sa aj obchodná sieť. Na východnej strane Námestia 

osloboditeľov bola zrušená predajňa firmy LIPPEK-VČELA a po 

rekonštrukcii priestorov sa tu začali predávať vstavané skrine. Nová 

pasáž s obchodíkmi vznikla na severe námestia smerom k trhovisku, 

resp. reštaurácii Rotunda. Predával sa tu rattanový nábytok, v galérii 

Tvar ponúkali drobnú keramiku z Oravy, pribudla ďalšia predajňa 

s mobilmi. Moyzesovu ulicu oživil Čarovný domov u Katky s ponukou 

bytových doplnkov a rôznych darčekových predmetov, v decembri aj 

nová čajovňa Harmónia v zadnom trakte Pongrácovskej kúrie. Viaceré 
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zmeny sa udiali aj v Dome služieb na Námestí mieru. Do zrušenej 

podnikovej predajne odevnej firmy Makyta Púchov sa nasťahoval 

predajca  lacného textilu.  Presťahovalo sa sem  Pohrebníctvo Hlavatý, 

na prízemí pribudla samoobslužná nonstop vidoepožičovňa firmy 

VIDEO&MUSIC. Rozšírili sa aj priestory cestovnej kancelárie Liptour, 

ktorá získala plochu susednej  predajne textilu.  

 Nové predajné priestory vznikli aj v neďalekom obchodnom dome 

Prior. Na najvyššom podlaží, ktoré dlhé roky slúžilo skladovým 

priestorom, bola otvorená predajňa nábytku slovenskej firmy Tempo 

Kondela a kníhkupectvo Book shop. Zmenil sa aj vzhľad južnej fasády, 

ku ktorej bola pristavená predajňa mobilného operátora Orange 

Slovensko. Do jej bývalých priestoroch na východnej strane Prioru sa 

presťahovala Móda pre mužov SIBA. Neďaleko od námestia, na Ulici 1. 

mája pribudol obchod s peknými drevenými, textilnými i kožušinovými 

bytovými doplnkami Ornament, do priestorov bývalého papiernictva sa 

presťahovala firma Telegrafia, v pasáži hotela Steve vznikol obchod 

s erotickými pomôckami a erotická videopožičovňa. O niekoľko metrov 

ďalej bola k Slovenskej reštaurácii pristavená poschodová drevená 

terasa, prístupná priamo od štvorprúdovej cesty na Garbiarskej ulici. 

Neďaleko Čierneho orla vyrástla v jeseni hrubá stavba pizzerie Palazzo. 

 

ŠPORT  

 Vrcholným športovým podujatím roku 2004 boli XXVIII. Letné 

olympijské hry v Aténach, na ktorých Slovensko i naše mesto úspešne 

reprezentovali mikulášski vodní slalomári z Armádneho športového 

klubu Kanoe Tatra Klub Dukla Liptovský Mikuláš. Elena Kaliská 

vybojovala zlatú medailu, olympijsky víťaz z Atlanty 1996 Michal 

Martikán získal druhú striebornú medailu a Ján Šajbidor obsadil 

dvanáste miesto. Tieto úspechy priniesli Liptovskému Mikulášu titul 

Mesto olympijskych víťazov. Mestské zastupiteľstvo ocenilo Michala 

Martikána udelením čestného občianstva mesta a Elenu Kaliskú 

udelením verejného uznania za zásluhy v oblasti športu a striebornej 

medaily a predajom garsónky na Nábreží za symbolickú jednu 

slovenskú korunu. Ďalší športový triumf dosiahol hokejista Martin 

Cibák, ktorý so svojimi spoluhráčmi z floridského mužstva Tampa Bay 
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získal najvyššiu trofej kanadsko-americkej hokejovej súťaže legendárny 

Stanleyho pohár. V lete ho priniesol ukázať aj rodákom do Liptovského 

Mikuláša.  

 Menej úspešné bolo mužstvo Mestského Hokejového klubu 32, 

ktoré skončilo extraligovú súťaž v sezóne 2003/2004 na siedmom 

mieste. Podľa trénera Ján Šterbáka nedopadla sezóna, vzhľadom na 

možností klubu, najhoršie. Aj podľa prezidenta MHk 32 Jána Bošanca, 

cieľ mužstvo splnilo a s jeho umiestnením bol spokojný. Tešilo ho aj 

zníženie finančného dlhu o celý milión korún. K tomu pridávam 

poznámku kronikárky, že to „spôsobila“ nenávratná pôžička, či skôr 

sponzorský dar z mestskej pokladnice, na ktorú poslanci mestského 

zastupiteľstva zmenili pôvodnú pôžičku MHK 32.  
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K ALENDÁRIUM UDALOSTÍ  

 

17. január  

XIV.  ROČNÍK BENEFIČNÉHO PLESU PRIMÁTORA MESTA  pripravili organizátori 

vo veľkej sále Domu kultúry. Plesajúcich zabávali bratislavskí umelci: sólista 

opery Slovenského národného divadla Ivan Ožvát, sólistka spevohry Novej 

scény Janka Šomošiová, ktorých na klavíri sprevádzal hudobný skladateľ Igor 

Bázlik. Ďalej účinkovali hudobná skupina NOVA, ľudová hudba HALUŠKA, 

žiačky tanečného odboru Základnej umeleckej školy Jána L. Bellu a Tanečná 

škola Maestro. Program oživila módna prehliadka svadobných šiat. Výťažok 

z tombolu 29 000 Sk  poputoval na obnovu kultúrnych a historických pamiatok 

v meste. 

 

18.– 25. január  

TÝŽDEŇ MODLITIEB  ZA JEDNOTU KRESŤANOV  sa uskutočnil vo viacerých 

v mikulášskych kostoloch a modlitebniach. Po bohoslužbách sa spolu stretávali 

predstavitelia a veriaci rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi, Cirkvi bratskej a 

Československej husitskej. Týždeň zavŕšil hudobný Campfest vo veľkej sále 

Domu kultúry určený predovšetkým mladým ľuďom. 

 

30. január 

V Múzeu Janka Kráľa sa uskutočnila INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY 

L IPTOVSKÝ M IKULÁŠ . Išlo o výplatnú známku Slovenskej pošty v hodnote 9 

korún s vyobrazením kostola sv. Mikuláša a Múzea Janka Kráľa, ktorú navrhol 

výtvarník Marián Čapka zo Žiliny. Pečiatky prvého dňa s motívmi 110. výročia 

narodenia Janka Alexyho a uvedenia známky vytvoril Rudolf Cigánik z 

Handlovej. Známky a obálky prvého dňa sa predávali predpoludním na pošte 

a popoludní v múzeu. Tam doviezli najnovšiu známku Slovenskej pošty na 

koči. Po príhovore primátora mesta a učiteľa Jozefa Oška, známeho 

mikulášskeho filatelistu sa uskutočnila vernisáž výstavy Janko Alexy v 

zbierkach Múzea Janka Kráľa. Sprievodným podujatím inaugurácie bol aj  

organový koncert Anny Predmerskej-Zúrikovej v kostole sv. Mikuláša. Na 

následnej recepcii sa zúčastnil aj mimoriadny hosť - minister práce, sociálnych 

vecí a rodiny Ľudovít Kaník, ktorý sa v meste zúčastnil Republikovej rady 

Demokratickej strany a na pozvanie primátora sa stal krstným otcom známky.  
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10. marec  

V budove mestského úradu rokovali členovia ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ 

L IPTOVA  (ZMOL) . Z 56 členov združenia sa ho zúčastnilo 54 starostov 

a primátorov - zástupcov liptovských obcí a miest. Prítomní boli aj zástupcovia 

špecializovanej štátnej správy, Sociálnej poisťovne a Daňového úradu 

v Liptovskom Mikuláši. Hovorilo sa o reforme verejnej správy a prenose 

kompetencií na samosprávy, ktorý stále nebol dostatočne krytý štátnymi 

financiami. Zástupcovia samosprávy konštatovali, že v tomto roku dostanú ešte 

menej peňazí ako vlani, čo ešte viac prehlbovalo permanentnú krízu verejných 

financií. 

(Liptov 16.3.2004) 

 

21. marec  

Liptovské osvetové stredisko otvorilo už 15. JARNÝ SALÓN  – súťažnú 

prehliadku neprofesionálnych výtvarníkov, fotografov a ľudových umelcov. 

Ich diela boli aj tento rok vystavené v Posádkovom klube, kde sa konala 

slávnostná vernisáž a vo výstavnej sieni Múzea Janka Kráľa. Kritická porota 

(Ján Česla, Dana Sochorová a Ján Kudlička) autorom odporučila menej 

kopírovať výtvarné konvencie a viac sa venovať prejavom vlastnej 

individuality a originality. Víťazné práce putovali na krajské kolo súťaže 

Výtvarné spektrum do kysuckej Oščadnice.  

(Liptov 6.4.2004) 

 

22. marec   

Primátor mesta Alexander Slafkovský a primátor holandského mesta 

Dinkelland (predtým Denekamp) podpísali v priestoroch Múzea Janka Kráľa 

PARTNERSKÚ ZMLUVU  medzi obomi spriatelenými mestami.  

(Mikuláš, apríl 2004) 

 

26. marec  

V spoločenskej sále Posádkového klubu pripravili pracovníci Matice 

slovenskej z Martina SLÁVNOSTNÉ UDEĽOVANIE CIEN NADÁCIE MATICE 

SLOVENSKEJ ZA ROK 2003. Udelené boli po desiaty raz, prvýkrát sa slávnosť 

nekonala  v Martine. Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho za oblasť vied o živej 
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prírode ex aequo udelili univ. prof. MUDr. Jurajovi Korpášovi, DrSc., a prof. 

Ing. Miroslavovi Ferenčíkovi, DrSc. Cenu Miloša Alexandra Bazovského za 

výtvarné umenie ex aequo získali akad. maliar Milan Laluha a akad. sochár 

Alexander Ilečko. Prémia Milana Thomku Mitrovského za tvorivé výkony 

v oblasti výtvarného a slovesného umenia bola určená Dušanovi Mikolajovi a 

Prémiu Kolomana Sokola za výtvarné umenie pre mladých výtvarníkov dostal 

Mgr. art. František Demeter. Organizátorov a ocenených (okrem neprítomného 

Milana Laluhu) prijal primátor mesta v priestoroch Centra Kolomana Sokola.  

(Pozvánka, bulletin, príloha kroniky)  

 

26.–27. marec   

V Dome kultúry sa opäť po dlhom čase stretli priaznivci divadla na podujatí 

L IPTOVSKÁ OCHOTNÍCKA SCÉNA - regionálnej súťažnej prehliadke 

činoherného hudobného divadla a divadla mladých, ktorú zorganizovalo 

Liptovské osvetové stredisko. Vystúpili ochotnícky divadelný súbor ATAK 9 

Dovalovo s hrou Ferka Urbánka Už sme všetci v jedno vreci, Štúdio 

KASPRZYK pri CVČ Liptovský Mikuláš s kolektívnym predstavením Raz ťa 

to prejde a Divadelný súbor G. F. Belopotockého Liptovský Mikuláš s hrou 

Gyırgya Schwajda Svätá rodina.  

 

3. apríl  

V tento deň sa uskutočnili VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  a 

REFERENDUM O PREDČASNÝCH VOĽBÁCH. Kandidátov na najvyššiu štátnu 

funkciu v päťročnom funkčnom období bolo niekoľko: úradujúci prezident 

Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič (HZD), Vladimír Mečiar (ĽU-HZDS), 

Eduard Kukan (SDKÚ), Martin Bútora (občiansky kandidát), František 

Mikloško (KDH, SMK), Ján Králik (SDĽ), Jozef Šesták a Stanislav Bernát. 

Všeobecne sa očakávalo, že o prezidentovi rozhodne až druhé kolo, ktoré sa 

konalo 17. apríla. Stretli sa v ňom Ivan Gašparovič, ktorý v prvom kole 

neočakávane porazil horúceho kandidáta ministra zahraničných vecí Eduarda 

Kukana a Vladimír Mečiar. Z volebného duelu vyšiel víťazne Ivan Gašparovič, 

ktorý sa stal tretím prezidentom Slovenskej republiky, a to po Michalovi 

Kováčovi a Rudolfovi Schusterovi. 

 V referende, ktoré iniciovali odbory s opozičnými politickými stranami, 

občania odpovedali na otázku: „Ste za to, aby poslanci Národnej rady 
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Slovenskej republiky prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia 

Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky konali v roku 2004 ?“. Volebné a referendové miestnosti 

boli otvorené na školách a v bývalých kultúrnych domoch jednotlivých 

mestských častí. Obe hlasovania mali pokojný priebeh. Referendum bolo 

neplatné, pretože sa ho zúčastnilo len 35,86 percent voličov.  

 

21.- 22.apríl  

Primátor mesta sa zúčastnil XIV.  ZJAZDU ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ 

SLOVENSKA v Bratislave. Svoj názor na prebiehajúcu reformu verejnej správy, 

ktorá bola nosným problémom stretnutia starostov a primátorov z celého 

Slovenska, vyjadril v rozhovore pre Slovenský rozhlas. Kriticky hovoril o dlhu 

štátu voči samospráve hlavne v oblasti školstva. Diskusný príspevok MUDr. 

Slafkovského priniesli aj Obecné noviny vo svojom 25. čísle. 

 

23. apríl 

Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel vo veku 76 rokov THMGR. JURAJ TÖRÖK  

evanjelický farár z Liptovského Trnovca. Dlhé roky sme ho poznali aj ako 

zanieteného kultúrneho a osvetového pracovníka, amatérskeho filmára. 

Dokument o jeho bohatom živote priniesla vo februári Slovenská televízia. 

 

28. apríl  

Pracovníci Múzea Janka Kráľa otvorili v Slovenskom národnom literárnom 

múzeu v Martine výstavu SLOVENSKO ŠTETCOM A PEROM JANKA ALEXYHO . 

Jej základom sa stala pôvodná výstava Janko Alexy v zbierkach Múzea Janka 

Kráľa inštalovaná v januári vo výstavnej sieni. Na vernisáži sa s pracovníčkami 

múzea zúčastnil aj primátor mesta.  

 

30. apríl  

Komorná scéna Domu kultúry popoludní praskala vo švíkoch. V rámci cyklu 

čítačiek slovenských spisovateľov sa predstavila trojica významných 

slovenských básnikov Peter Repka, Ivan Štrpka a Ivan Laučík, ktorí do dejín 

literatúry vstúpili ako skupina OSAMELÍ BEŽCI . Zvedaví na nich boli hlavne 

študenti gymnázia, v ktorom Ivan Laučík už niekoľko rokov pôsobil ako 

profesor slovenčiny a dejepisu. Pre básnikov to bolo už tretie spoločné 
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podujatie, pretože predchádzajúce dva dni besedovali v Bratislave a v Martine. 

Ústrednou myšlienkou mikulášskeho stretnutia bola prezentácia súborného 

diela Ivana Laučíka Básne, ktoré vyšli vo levickom vydavateľstve Kolomana 

Kertésza Bagalu. Poeti sa najprv vyznali zo vzťahu k Európskej únii, veď 

nasledujúci deň bol oficiálnym dňom nášho vstupu do tohto medzinárodného 

spoločenstva. Na záver podujatia daroval Ivan Štrpka Ivanovi Laučíkovi 

keramický zvonček a nahlas sa uvažovalo, či čítačky, ktorých dušou Laučík 

nesporne bol, budú pokračovať aj po tomto historickom stretnutí Osamelých 

bežcov v Liptovskom Mikuláši. To ešte nik netušil, že o niekoľko dní, dobehne 

svoj osamelý beh Ivan Laučík naposledy.  

 

1. máj  

V meste sa oslavoval Sviatok práce i vstup Slovenskej republiky do Európskej 

únie. Dopoludnie námestie ožilo manifestáciami a kultúrnym programom. 

Večer sa v Posádkovom klube konal koncert FOLK TATRY 2004. Jeho 

organizátori chceli nadviazať na tradičnú prehliadku folkovej hudby. Na 

pódium estrádnej sály pozvali skupiny: mikulášske zoskupenia Mince vo 

fontáne a Mrzkáni, Interval z Prešova, Pramene z Liptovského Hrádku, 

speváčku Janku Kudeľovú z Bratislavy a popradskú tanečnú skupinu 

Kentucky. Sklamaním bol veľmi malý záujem o podujatie, ktoré  rámcovalo 

celodenný kultúrny program venovaný vstupu Slovenskej republiky do 

Európskej únie. 

 

2. máj 

Vo veku 91 rokov zomrel JUDR. MARTIN MARTIN ČEK , významný slovenský 

umelecký fotograf, člen Zväzu výtvarných umelcov, zaslúžilý umelec, nositeľ 

medzinárodného titulu Excellencia FIAP. Rodák z Liptovského Petra žil 

v našom meste od začiatku 50. rokov 20. storočia, keď musel opustiť pôvodné 

povolanie právnika a bol poslaný do výroby. V tomto období sa začal 

intenzívne venovať fotografovaniu. V rokoch 1956–1961 bol riaditeľom 

Múzea Janka Kráľa. Slovenskú umeleckú fotografiu dôstojne reprezentoval 

desiatkami autorských výstav doma aj v zahraničí. Vyšli mu knihy Nezbadaný 

svet, Svetlá vo vlnách, Vám patrí úcta, Ľudia v horách, Svetlá vo vlnách, 

Kolíska, Vrchári, Hora, Báseň o Kriváni, Ako sa krúti svet. V roku 1998 získal 
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ako doteraz jediný fotograf Cenu Martina Benku. Pohreb umelca sa konal 5. 

mája v evanjelickom kostole na Tranovského ulici.  

(Pravda 3.5.2004) 

 

3. máj 

V súkromnej ART GALÉRII U BULLOV  sa stretli priaznivci akad. maliara Igora 

Rumanského, rodáka z Demänovej. Pred početným publikom bola do života 

uvedená kniha s jeho ilustráciami - preklad básnickej skladby Rabindranátha 

Thákura Gitándžali z pera spisovateľa Ľubomíra Feldeka. Zároveň bola 

otvorená výstava z diel Igora Rumanského. Prítomní boli obaja autori aj 

s vydavateľom.   

 

12. máj  

V tento deň nás nečakane opustil básnik Ivan Laučík príslušník literárnej 

skupiny Osamelí bežci, významná osobnosť slovenského kultúrneho života. 

Zomrel nečakane, uprostred príprav na maturity svojich gymnazistov, 

predchádzajúci deň podával ako predseda kultúrnej komisie správu o jej 

činnosti na rade mestského zastupiteľstva.  Nedávne stretnutie Osamelých 

bežcov nadobudlo nové významy... Ivana Laučíka pochovali na vrbickom 

cintoríne v piatok 14. mája za účasti mnohých osobností. Rozlúčiť sa s ním 

prišiel aj  minister kultúry Rudolf Chmel.  

Výstižné hodnotenie Ivana Laučíka priniesol denník Pravda: „ ... Bol 

zaujímavý rozprávač i človek, ktorého zaujímal život po každej stránke. 

Vyštudoval slovenčinu a históriu, stal sa učiteľom. Kto počul Laučíka 

rozprávať o jeho nociach na kopcoch, kde sa uložil pod holé nebo, neďaleko 

magických miest s archeologickými nálezmi, mal chuť ísť na Liptov a 

meditovať ako on pod hviezdami. Alebo aspoň vziať do rúk jeho knižku. Smrť 

Ivana Laučíka vyvoláva smútok za celým jedným obdobím slovenskej literatúry, 

za obdobím, keď sa zrodili Osamelí bežci a znamenali nielen literárny, ale aj 

spoločenský čin. V tom čase vydal zbierky Pohyblivý v pohyblivom (1968) a 

Sme príbuzní na začiatku (1970). Vo svojich textoch sa znepokojoval nad 

svetom, ktorý ho obklopoval, úpadkom ľudských hodnôt, kritizoval, a tak sa 

nútene na dlhší čas odmlčal. Po dvadsiatich rokoch mu vyšla zbierka Na prahu 

počuteľnosti (1988), potom Vzdušnou čiarou (1991), Havránok (1998). 

Laučíkova tvorba sa viaže k rodnému Liptovskému Mikulášu, žil jeho 
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súčasnosťou, ale hĺbal aj nad históriou. Laučík bol zvláštny tým, že v jeho 

osobnosti sa spájala literárna exkluzivita s ľudskou skromnosťou, učiteľská 

družnosť a schopnosť deliť sa o poznanie s osamelosťou milovníka prírody a 

tvorcu, ktorí si kladie nezodpovedateľné otázky. V roku 1996 vyšla o 

Osamelých bežcoch rovnomenná kniha od Martina Kasardu. Ten hovorí, že 

k tvorbe skupiny ho pritiahol fakt, že Osamelí bežci sa mu zdali najeurópskejší, 

najsvetovejší zo slovenských básnikov. Ich poéziu vnímal ako niečo, čo 

prekračuje naše malé Slovensko. Viac nedodáva, lebo vraj za Ivanom 

Laučíkom by bolo najlepšie mlčať: v tichu najkrajšie vyznejú jeho básne.“  

(Pravda 13.5.2004) 

 

28. máj 

Liptovský Mikuláš navštívil PREDSEDA VLÁDY  M IKULÁŠ DZURINDA  s Petrom 

Šťastným, generálnym manažérom Slovenského zväzu ľadového hokeja a 

kandidátom na poslanca do Európskeho parlamentu. Stretli sa so študentmi 

Gymnázia M. M. Hodžu a Vojenskej akadémie. 

(Mikuláš, jún 2004) 

 

11.– 12. jún 

Zástupca primátora mesta Ing. Jozef Repaský sa s generálnym riaditeľom 

Liptovskej mliekarne Ing. Jánom Blcháčom, PhD., zúčastnili na najstaršom 

syrárskom trhu v Európe, v holandskom meste Alkmaar.  

(Obecné noviny 13.7.2004) 

 

13. jún 

Na Slovensku sa konali historicky prvé VOĽBY DO EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU . Poznačila ich všeobecne nízka účasť voličov, ktorá 

v celoslovenskom meradle dosiahla len 16,69 percent a v našom meste 17,35 

percent zapísaných voličov. Za Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu na 

piatom mieste kandidoval aj primátor mesta Alexander Slafkovský, nebol však 

zvolený.  

(Príloha kroniky) 

 

25. jún 
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Primátor mesta prijal štyridsať päť NAJLEPŠÍCH ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL , 

ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL , ODBORNÝCH UČILÍŠ Ť,  POSLUCHÁČOV 

VOJENSKEJ AKADÉMIE A ŽILINSKEJ UNIVERZITY , aby im odovzdal diplom i 

vecný dar - poukážku na zakúpenie kníh a pobesedoval s nimi. Najlepšími 

v školskom roku 2003/2004 boli: 

žiaci – Michal Salaj, Dušan Litva, Jana Dubovská (ZŠ Janka Kráľa), Antónia 

Hollá, Adriana Klepáčová (ZŠ Demänovská cesta), Juliana Ratulovská, 

Katarína Handzušová (ZŠ Ulica Čs. brigády), Mária Rusinová (ZŠ biskupa 

Jura Janošku), Lucia Dudráková, Paula Betherová (ZŠ Nábr. Aurela Stodolu), 

Elena Jánošíková, Maroš Gonda (ZŠ Márie R. Martákovej), Mária 

Dobraodenková (ZŠ Demänová), Zuzana Španková (ZŠ apoštola Pavla), 

Natália Bírová, Michal Bella, Vladimíra Matějková (ZŠ Okoličné), Lucia 

Habiňáková (Špeciálna ZŠ) 

študenti – Michal Porubiak, Martina Mojšová (ZSŠ poľnohospodárska), Ivana 

Palenčárová (Dievčenská stredná škola), Eva Jančušková (Obchodná 

akadémia), Lukáš Tréger, Ladislav Záhradník, Iveta Jenčová, Ján Dzúrik, 

Ondřej Duchek (ZSŠ stavebná), Lenka Pavlínyová, Miloš Jurčo, Martin Herceg 

(ZHaOŠ), Simona Turková, Martin Marcinko (Ev. gymnázium J. 

Tranovského), Lenka Veselovská, Barbora Stupková, Karolína Brosková 

(Gymnázium M.M.Hodžu), Kristína Lietavová (SZŠ), Zuzana Pavlínyová, 

Veronika Vidholdová (SOU Vrbická), ča.t František Salenka, čat. Gabriela 

Priščáková, čat. Vladimír Fadlub, čat. Pavol Belcák, Peter Brtáň, Ľuboš Bella 

(VA), Marián Žúbor (ŽU). 

 

25.–27. jún  

STOLI ČNÉ DNI 2004 opäť priniesli do mesta jarmočný ruch. Tento rok sa niesli 

v znamení 580. výročia udelenia jarmočných práv osade Svätý Mikuláš. Ich 

priebeh opätovne ovplyvnilo nepriaznivé počasie – dážď a chlad, preto boli z 

piatka na sobotu presunuté osadenie Smerovníka priateľstva pri mestskom 

úrade a program partnerských miest. Aj keď obchodníci postavili oveľa menej 

stánkov ako v predchádzajúcich štyroch rokoch, ponuka kultúrnych podujatí 

bola tradične pestrá. V Múzeu Janka Kráľa otvorili výstavu Vrbica – mestečko 

minulosti, v Slovenskom múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Zhabaný 

svet. V sobotu podvečer v synagóge vystúpila džezová speváčka Silvia 

Josifovska v sprievode troch hudobníkov, medzi ktorými sa zaskvel známy 
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klavirista Gabriel Jonáš. Nedeľné Popoludnie so spevokolmi Liptova, ktoré sa 

konalo tradične tiež v synagóge, bolo venované 120. výročiu narodenia Pavla 

Galla (1884–1964) učiteľa a dirigenta speváckeho zboru Tatran. Milovníkov 

zborového spevu potešili Cirkevný spevácky zbor ECAV z Východnej, 

ružomberský Dievčenský komorný zbor ZUŠ, Spevokol sv. Františka 

z Okoličného, a domáci Zbor sv. Mikuláša a LAETO ANIMO. Súčasťou 

Stoličných dní bol aj celoslovenský festival folklórnych súborov, ktorý v Dome 

kultúry organizovalo Liptovské osvetové stredisko. Nedeľné hudobné 

popoludnie pri fontáne so skupinou Mince vo fontáne ukončilo trojdňový 

maratón podujatí. 

 

30. jún 

Uznesením mestského zastupiteľstva bolo zrušené STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE 

na Školskej ulici. Od roku 1993 zabezpečovalo pre školy z celého okresu 

materiálne vybavenie aj didaktické prostriedky, vrátane učebníc a školských 

tlačív. Zmeny vo financovaní školstva priniesli najskôr obmedzenie jeho 

činnosť na mesto Liptovský Mikuláš a nakoniec aj jeho zrušenie. K tomu 

dátumu bola zrušená aj MATERSKÁ ŠKOLA NA PRIEBEŽNEJ ULICI . Vznikla v 

roku 1983 vo viacerých bytoch jedného z nových panelákov na Podbrezinách 

ako dočasné predškolské zariadenie. Ale ani po otvorení účelovej budovy na 

Agátovej ulici v roku 1988, ktorá kapacitne nestačila, „bytová“ škôlka 

nezanikla. Až terajší  demografický útlm na najväčšom mikulášskom sídlisku 

spôsobil jej zrušenie. 

  

10. júl 

V Galérii Petra M.Bohúňa vystavovali až do konca septembra účastníci 

medzinárodného festivalu LETNÁ FOTOŠKOLA 2004 Domu fotografie 

v Poprade. Podobná výstava sa konala aj počas uplynulého leta.  

 

22. júl 

Do mesta zavítala mimoriadna a splnomocnená VEĽVYSLANKY ŇA SPOJENÉHO 

KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA PANI JUDITH ANNE 

MACGREGOR. 

 

25. júl 
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Tisíce zvedavcov prilákala do centra mesta najcennejšia svetová hokejová 

trofej stodesaťročný STANLEYHO POHÁR , ktorý so svojimi  spoluhráčmi z 

mužstva Tampa Bay na Floride získal Martin Cibák,  odchovanec 

mikulášskeho hokejového klubu. Preplnené Námestie osloboditeľov zažilo 

búrlivú šou, po ktorej sa hokejoví fanúšikovia presunuli na zimný štadión. Tam 

sa v exhibičnom zápase stretli odchovanci mikulášskeho hokeja všetkých 

vekových kategórií. Nevšednému podujatiu prialo aj konečne pekné letné 

počasie. 

(Liptov 27.7.2004, Mikuláš august 2004) 

 

30. júl – 1. august 

Futbalisti FK Tatran – VA Liptovský Mikuláš oslávili 70. VÝROČIE 

ZALOŽENIA TELOVÝCHOVNEJ JEDNOTY TATRAN OKOLI ČNÉ, ktorý bol 

predchodcom dnešného klubu. Prvý deň sa na futbalovom ihrisku na 

Podbrezinách konalo 3. kolo Slovenského pohára v lukostreľbe. Druhý deň 

patril priateľskému zápasu s mužstvom 1. Českej Gambrinus ligy Slezský FC 

Opava. K výročiu vyšla brožúrka Pamätný spravodaj o histórii telovýchovného 

hnutia v Okoličnom.  

 

21. august 

Spred Rázusovie domu odštartoval už 3. ROČNÍK CYKLOMARATÓNU PO 

STOPÁCH MARTINA RÁZUSA organizovaný Spolkom Martina Rázusa, 

Športovým klubom Cyklosun 96 Liptovský Mikuláš v spolupráci s Úniou 

miesta Slovenska. Tradičnú trasu L. Mikuláš – Brezno – Banská Bystrica – 

Liptovský Mikuláš absolvovalo tridsať účastníkov, medzi nimi najstarší 71-

ročný Ondrej Štetka, ktorý nasadol na svoj nový, dámsky bicykel. Tohtoročnú 

účasť negatívne ovplyvnilo nepriaznivé počasie. 

(Liptov 31.8.2004) 

 

22. august  

Napriek chladnému a daždivému počasiu prišlo na námestie pred okresný úrad 

okolo tristo ľudí, aby privítali ÚSPEŠNÝCH OLYMPIONIKOV Z  KANOE TATRA 

KLUBU , účastníkov letnej olympiády v Aténach – zlatú Elenu Kaliskú, 

strieborného Michala Martikána a dvanásteho Jána Šajbidora s ich trénermi 

Petrom Cibákom a Petrom Mrázom. Na tribúne s transparentom Vítame 
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olympionikov im zagratulovali primátor mesta, Jerguš Bača, predseda 

Olympijskej spoločnosti Liptova, ale aj deti z folklórneho súboru Pramienok, 

detsky úprimným, trocha strémovaným slovom. Po ceremoniáli, počas ktorého 

vzduchom svišťala zábavná pyrotechnika, športovci odpovedali na niekoľko 

diváckych otázok. Historické chvíle dokumentovala aj súkromná spravodajská 

televízia TA 3. Prítomných zaujalo osobné auto, ktorým sa na námestie 

priviezol strieborný Martikán. Na kapote mal nápis Michal, nie je dôležité 

vyhrať, ale byť najlepší ako reakciu na nespravodlivý verdikt rozhodcov, ktorí 

nášmu reprezentantovi odňali zlatú medailu kvôli neexistujúcemu dotyku 

jednej z bránok na trati. Oslavy pokračovali v kruhu športových priateľov na 

lodenici. 

 

26. august 

Poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli o vytvorení KLUBU DÔCHODCOV 

V PALÚDZKE . Jeho členovia získali priestory v tamojšom kultúrnom dome, na 

mieste bývalej predajni  potravín Soňa. 

 

27. august 

Občania mesta si pripomenuli 60. VÝROČIE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO 

POVSTANIA . Oslavy pozostávali zo slávnostného zasadnutia okresného výboru 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, vernisáže výstavy SNP 

v Liptove, slávnostného zhromaždenia občanov mesta na Námestí 

osloboditeľov, kde bol odhalený nový pamätník bojovníkov v zahraničnom 

odboji a SNP. Účastníci osláv potom položili vence pri pamätníku na Háji. Na 

Vrbickom cintoríne bola uložená urna z pozostatkami Jaroslava Šolca, generála 

in memoriam, za účasti jeho manželky, známej spisovateľky Hany Ponickej. 

Pri pietnom akte prehovoril renomovaný historik Jozef Jablonický. Osláv sa 

ako hosť zúčastnil aj priamy účastník protifašistického odboja v Liptove 

Vladimír Semjonovič Macnev z Kyjeva a odbojári z partnerského mesta 

Opava.  

(Liptov 31.8.2004) 

 

31. august 

Na Vrbickom cintoríne, pribudol nový hrob. Vo vstupnej časti, neďaleko  

hrobov mikulášskych národovcov, bola uložená urna s ostatkami AKAD . 
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SOCHÁRA M IROSLAVA KSANDRA, ktorý zomrel v marci minulého roka. Akt sa 

uskutočnil v úzkom kruhu rodiny a priateľov. Plastiku na bielom hrobe 

zhotovil akad. maliar Ján Hrnčiarik.  

 

8. september 

V podkroví Knižnice Gašpara F. Belopotockého sme boli svedkami uvedenia 

nevšednej knihy Z LIPTOVSKEJ TRUHLICE . Nevšedný bol aj prístup 

vydavateľa, firmy Typopress, s.r.o. z Palúdzky, ktorá ju v osobe majiteľa Jána 

Šinka, v krásnej grafickej úprave vydala vlastným nákladom, bez sponzorských 

príspevkov. Knihu do života uviedol básnik Peter Mišák, šéfredaktor 

Slovenských národných novín v Martine, recenzent pôvodnej slovenskej 

literatúry, ktorý vyslovil uznanie všetkým tvorcom knihy. Pripravili ju dvaja 

autori – spisovateľ, samouk Peter Vrlík a historik, riaditeľ mikulášskeho 

štátneho archívu PhDr. Peter Vítek. Ilustrovala ju Jana Talapková.  

 

10. september 

V Demänovej boli slávnostne otvorené dve vojenské akadémie. Pôvodná 

Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši sa v rámci armádnej reformy 

transformovala na AKADÉMIU OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA M ILANA 

RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA A NÁRODNÚ AKADÉMIU OBRANY MARŠALA 

ANDREJA HADÍKA . Študenti zrušenej akadémie pokračovali v štúdiu na prvej 

spomínanej akadémii. Aj keď bola väčšina pracovníkov preradená do nových 

škôl, tretina zamestnancov musela odísť.  

 Akadémia ozbrojených síl bola konštituovaná ako štátna vysoká škola 

univerzitného typu pre uchádzačov o profesionálnu službu dôstojníkov 

ozbrojených síl. Národná akadémia obrany sa stala vojenským vzdelávacím a 

výcvikovým centrom pre ďalšie vzdelávanie dôstojníkov a práporčíkov 

prostredníctvom kariérnych a iných kurzov. Meno dostala podľa rakúsko-

uhorského poľného maršala Andreja Hadíka. Narodil sa v roku 1710 na Žitnom 

ostrove. Jeho vojenská kariéra začala v roku 1730 v husárskom pluku. 

Vojenské skúsenosti získal v rôznych funkciách, armádnych zoskupenia a 

poľných ťaženiach. Ako zručný, obratný a odvážny vojak rýchlo postupoval vo 

vojenskej kariére. Po titule generála získal aj hodnosť poľného maršala. Do 

dejín sa zapísal ako dobrý stratég so zmyslom pre netradičné riešenia bojových 

situácií. Počas takmer šesťdesiatich rokov v službách Habsburgovcov získal 
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zásluhy nielen ako vojak, ale aj vo vysokých štátnych funkciách. V roku 1758 

bol ako prvý v Uhorsku vyznamenaný Veľkokrížom vojenského rádu Márie 

Terézie.  

(Liptov 31.9.2004) 

 

10.–12. september 

TATRÍNSKA SEDNICA  nazvali organizátori z Múzea Janka Kráľa celoslovenské 

oslavy 160. výročia vzniku spolku Tatrín, ktoré sa konali pod záštitou 

primátora mesta a v spolupráci s ďalšími subjektmi. V piatok, prvý deň osláv, 

sa v malej zasadačke mestského úradu konal odborný seminár s hojnou 

účasťou verejnosti. Vystúpili na ňom predseda Matice slovenskej Jozef 

Markuš, PaedDr. Miloš Kovačka zo Slovenskej národnej knižnice, univerzitný 

profesor Michal Otčenáš z Prešova, PhDr. Tomáš Winkler z Matice slovenskej, 

pracovníčka múzea Mgr. Daniela Fiačanová a slovo na záver mal liptovsko-

oravský senior Mgr. Vladimír Ferenčík. Po seminári sa delegácia účastníkov 

vybrala na Vrbický cintorín, aby položila kytice k hrobom Michala M. Hodžu, 

Gašpara F. Belopotockého a biskupa Jura Janošku. Podvečer patril 

umeleckému programu vo veľkej sieni galérie, v ktorom sa predstavili Fedor 

Mikovič, Slavomíra Štrbová, Zdenka Matějková, speváčky z Važca a 

evanjelický spevokol zo Závažnej Poruby.  

 Na druhý deň v expozícii Tatrín zasadlo neúplné predsedníctvo Matice 

slovenskej na čele s jej predsedom Ing. Jozefom Markušom. Privítal ich 

primátor mesta, ktorý pre tejto príležitosti podával slávnostný obed. Prítomný 

bol aj riaditeľ tunajšieho Domu MS Ing. Ladislav Dráb a za miestny odbor MS 

jeho predseda Milan Stromko a Peter Vrlík, ktorí predsedníctvom pozdravili 

príležitostne upečenými chlebmi. Popoludní sa čelní predstavitelia MS stretli 

s tunajšími matičiarmi. Nedeľné slávnostné služby Božie so spomienkou na 

160. výročie založenia Tatrína v evanjelickom kostole na Tranovského ulici 

ukončili trojdňové podujatie. Pozdravný list účastníkov sláv zaslal slovenský 

prezident Ivan Gašparovič. 

 

11. september 

Dvanásty raz sa v synagóge konal koncert MOSTY-GESHARIM , ktorých ideou 

bolo prepojenie židovskej a kresťanskej kultúry a v širšom zmysle ľudské 
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porozumenie. Tento rok do Liptovského Mikuláša prišli humorista Stano 

Radič, hudobná skupina Vidiek a z Čiech Karel Šíp so skupinou Čechomor. 

 Mladí židia a kresťania sa na Liptove začali stretávať roku 1991, aby 

opravovali pamiatky symbolizujúce ich tradície. Vtedy to bola mikulášska 

synagóga a kostol Panny Márie v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Neskôr 

aj židovský cintorín v Liptovskom Hrádku. A keď budovateľské aktivity 

pominuli, zostalo tu kultúrne podujatie v podobe obľúbených Mostov. Ich 

zaujímavosťou bolo prepojenie dvoch pódií prostredníctvom rozhlasových 

liniek. Postupne sa do projektu zapojila aj Slovenská televízia, ktorá 

zabezpečovala záznam koncertu, ktorý odvysielala vo vianočnom čase.  

História projektu: 

• 1991 – synagóga – Ľubica Rybárska (spev), mlyn v Kvačianskej doline – 

Hrončekovci z Hriňovej 

• 1992 – odhalenie pamätnej tabule na synagóge 

• 1993 – synagóga – Dagmar Zsapková (flauta), Jozef Zsapka (gitara), Zoltán 

Lenský (spev), Viera Strnisková (umelecký prednes) 

• 1994 – synagóga – Marián Varga (klávesy), Vladimír Merta (gitara, spev), 

kostol Panny Márie v Pribyline – Jiří Stivín (dychové nástroje), Barre 

Philips, USA (kontrabas) 

• 1995 – synagóga – Peter Toperczer (klavír), Mirka Křivánková (spev), 

Zolo Lenský (spev), kostol Panny Márie v Pribyline – Emil Viklický 

(klavír), Zuzana Homolová (spev) 

• 1996 – synagóga – Zolo Lenský (spev), Martin Gašpar (kontrabas), Marcel 

Buntaj (bicie), kostol Panny Márie v Pribyline – Andrej Šeban (gitara), 

Darina Tóthová (spev), kostol sv. Víta Bratislava – Rusovce – Peter Lipa 

(spev), Luboš Andršt (gitara) 

• 1997 – synagóga – študentky spevu z European Mozart Foundation 

Margaret Ferguson (Ghana), Magda Rodriques (USA), Kate Lawson 

(USA), evanjelický kostol v Bratislave na Panenskej ulici – Europa Jazz 

Band, Jozef Dodo Šošoka s ďalšími muzikantmi 

• 2000 – synagóga – Peter Toperczer (klavír), Andrej Šeban (gitara), Zuzana 

Lapčíková (cimbal), kostol Panny Márie v Pribyline – Zuzana Homolová 

(spev), Gabriel Jonáš (klavír), Jozef Sečo (kontrabas) 
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• 2001 – synagóga – Marián Varga (klávesy), Juraj Burian (gitara), 

evanjelický kostol vo Svätom Kríži – Iva Bittová (spev) 

• 2002 – synagóga – Bolek Polívka (hovorená slovo a spev), Bratislava Hot 

Serenaders, kostol Klarisiek v Bratislave – Hana Hegerová (spev), Milan 

Lasica (hovorené slovo a spev) 

• 2003 – synagóga – Jiří Suchý (hovorené slovo a spev), Katarína Kolníková, 

herci Radošinskeho naivného divadla, empírové divadlo na zámku 

v Hlohovci – Stanislav Štepka (hovorené slovo a spev), Ján Melkovič 

(klavír) 

 

17. september 

Liptovské osvetové stredisko a Oblastný útvar SZTK v Liptovskom Mikuláši 

pripravili už VIII. ročník DŇA CHÔDZE HORE VÁHOM – DOLU VÁHOM  a IV. 

ročník Dňa bez áut v rámci Dní športu 2004 a Európskeho týždňa mobility. 

Hrádza pri Váhu od Okoličného po most do Palúdzky ožila pochodujúcimi 

deťmi. Pri jednotlivých registračných miestach bol pripravený pestrý program. 

Len cez Rázusovie dom prešlo v tento deň okolo tisícpäťsto detí. 

 

27. september 

Liptovský Mikuláš - rodisko svojich predkov navštívil JOHN PALKA , profesor 

biológie na Washingtonskej univerzite zo Seattlu, vnuk garbiara Jána Pálku a 

bývalého predsedu medzivojnovej československej vlády Milana Hodžu. 

V Múzeu Janka Kráľa sa zaujímal o históriu rodiny starého otca a popoludní ho 

prijal na mestskom úrade primátor mesta.  

 

1. október  

M IKULÁŠSKA OBCHODNÁ AKADÉMIA  na čele s riaditeľom Jánom Pelánom si 

v priestoroch Posádkového klubu pripomenula desiate výročie vzniku. Počas 

desaťročia ju absolvovalo 498 študentov, ktorí sa uplatnili vo finančnej, 

podnikateľskej i štátnej sfére.  

(Liptov 5.10.2004) 

 

3. – 5. október 

Knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého zorganizovala medzinárodné 

podujatie KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A  SLOVENSKÝCH 
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BIBLIOGRAFOV 2004. Rámcované bolo 210. výročím narodenia a 130. výročím 

úmrtia Gašpara F. Belopotockého a 175. výročím založenia jeho knižnice. 

V záverečný deň podujatia bola na priečelí budovy knižnice znovu odhalená 

pamätná tabuľa. Pred rokmi bola umiestnená na budove dnešnej Sociálnej 

poisťovne, bývalom mestskom národnom výbore, kde vtedy sídlila aj okresná 

knižnica.  

 

10. október 

Tento deň bol v evanjelickom kostole venovaný PAMIATKE STÉHO VÝRO ČIA 

NARODENIA EVANJELICKÉHO K ŇAZA VLADIMÍRA KUNU (1904–1996), rodáka 

z Vrbice, ktorý napísal kus histórie nášho mesta. Bol správcom tunajšieho 

evanjelického sirotinca, kde počas druhej svetovej vojny skrýval dvadsať šesť 

židovských detí. Predpoludňajšie slávnostné služby Božie sa konali za účasti 

generálneho biskupa ECAV Júliusa Fila a hostí: syna Ing. Milana Kunu, jednej 

z chovankýň evanjelického sirotinca MUDr. Blaženy Šimovčekovej, rodáčky 

z Uhorskej Vsi, predstaviteľa Ústredného zväzu židovských náboženských obcí 

na Slovensku Františka Alexandra. Súčasťou bohoslužieb bolo vystúpenie 

okresného učiteľského spevokolu Tatran s komorným symfonickým 

orchestrom ZUŠ s príležitostnou skladbou z pera riaditeľa ZUŠ Ľubomíra 

Rašiho a slávnostné odhalenie pamätnej tabule Vladimírovi Kunovi. Mimo 

plánovaného programu aj mimo myšlienky osláv sa v kostole prezentovali 

členovia Rádu maltézskych rytierov, ktorí vyznamenali občana nášho mesta 

pána Milana Gejdoša.  Popoludní sa v kostole konala umelecko-dokumentárna 

kompozícia autorky PhDr. Daniely Komárovej, v ktorom účinkovali 

evanjelický spevokol zo Závažnej Poruby, recitátorka Zdenka Matějková, 

huslistka Kristína Faklová a s prednáškou o holokauste vystúpila vedecká 

pracovníčka Historického ústavu SAV v Bratislave PhDr. Katarína Hradská. 

(príloha Cirkevný život) 

 

4. november 

V reštaurácii Čierny orol sa na okresnom aktíve streli členovia apolitickej 

organizácie JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA . Vyše sto účastníkov 

zhodnotilo desať rokov práce svojej okresnej organizácie. V jubilejnom roku 

združovala 1 583 platiacich členov v dvadsiatich siedmich základných 

organizáciách. Prvé miestne organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vznikli 
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v roku 1991 v Ružomberku a o rok neskôr v Liptovskom Mikuláši. Členovia 

trávili spolu voľný čas, spoločne riešili sociálne problémy seniorov, 

organizovali rekreačné pobyty, ale aj rôzne brigády. V minulosti, napr. pri 

Svetovom stretnutí Liptákov v roku 2000, členky JDS zhotovili mestské 

zástavy a ozdobné prikrývky s logom  podujatia. V hlavnom príhovore 

predsedníčky Alžbety Šátkovej nechýbali ani kritické slová na konto súčasnej 

situácie slovenských dôchodcov. V Liptovskom Mikuláši pracovali štyri 

organizácie – dve priamo v meste, po jednej na Podbrezinách a v Bodiciach. 

 

7. november 

Svoje brány otvorila predajňa ďalšieho obchodného reťazca LIDL  Slovenská 

republika v.o.s. Postavili ju na rohu Ulice 1. mája a Novej ulice (v tesnom 

susedstve firmy Maytex). Na reklamnou letáku sa prezentovala ako jedna 

z vedúcich potravinárskych firiem v Európe. Predával sa tu zväčša lacnejší 

akciový tovar. 

 

16. november 

Na námestí sa popoludní konal míting pri príležitosti 17. NOVEMBRA -  DŇA 

BOJA ZA SLOBODU A  DEMOKRACIU . Stretli sa na ňom mikulášski aktéri 

novembrovej nežnej revolúcie z roku 1989, aby si pripomenuli jej pätnáste 

výročie. Širšiu verejnosť spomienkové podujatie, na ktorom vystúpila nu-

metalová skupina Quarreling Men neoslovilo. 

 

19. november  

Slávnostným programom POVESŤ O VÁHU  oslávili súčasní aj bývalí členovia 

folklórneho súboru VÁH 25. výročie založenia. Jeho terajšími zriaďovateľmi 

boli Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadíka, Združenie priateľov 

FS VÁH a Posádkový klub Liptovský Mikuláš. Súbor mal šesťdesiat členov – 

hudobníkov i tanečníkov. 

  

3.– 5. december 

M IKULÁŠSKE TRHY  opäť po roku prilákali do ulíc mesta obchodníkov 

i kupujúcich. Prialo im aj pekné počasie bez snehu, s príjemnými teplotami. 

Predpoludním sa vo vestibule mestského úradu konala malá športová slávnosť. 

Za veľkej účasti žiakov mikulášskych škôl, poslancov mestského 
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zastupiteľstva, mikulášskych športovcov – olympionikov všetkých generácií 

a niekoľkých hostí udelil Slovenský olympijský výbor mestu Liptovský 

Mikuláš titul Mesto olympijských víťazov. Do rúk primátora mesta ju 

odovzdala pani Mária Mračnová podpredsedníčka SOV. Prítomný bol aj 

minister hospodárstva Pavol Rusko, ktorý popoludní na námestí otváral 

Mikulášske trhy. Súčasťou podujatia bola vernisáž výstavky o mikulášskych 

olympionikoch, ktorú v rekordnom čase pripravila Anna Šmelková z Múzea 

Janka Kráľa za účinnej spolupráce pána Ivana Bubelínyho, dlhoročného 

činovníka telovýchovy a športu v našom meste. 

 

21. december 

Členovia a priaznivci združenia priateľov amatérskeho filmu a fotografie 

AMAFILM NICOLAUS  si v bistre Hudobroň pripomenuli 25. výročie vzniku 

tohto úspešného kolektívu, ktorý reprezentoval Liptovský Mikuláš i Slovensko 

na súťažných prehliadkach doma i v zahraničí.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31

HISTORICKÝ KALENDÁR 2004 

      Spracovala: Iveta Blažeková, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši 

 

1269   735. výročie prvá hodnoverná správa o obci Demänová v listine 

kráľa ŠtefanaV. 

1299   705. výročie prvá zmienka o kostole sv. Mikuláša 

1424   580. výročie         potvrdenie privilégií na týždenný trh v utorok a 

udelenie práva na dva   krajinské jarmoky 

v nedeľu pred Turícami a na sviatok sv. Mikuláša 

v listine kráľa Žigmunda  

1894    110. výročie        vznikla spojením obcí Liptovský Svätý Mikuláš, 

Vrbický Hušták  a Mikulášsky Hušták veľkoobec 

Liptovský Svätý Mikuláš 

 

  JANUÁR  

1. 1. 1794 sa v Paludzi narodil Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, knihár, 

divadelník, zakladateľ prvej slovenskej knižnice a organizátor 

ochotníckeho divadla, zomrel 18. 5. 1874 

1. 1. 1924        bola zlúčená Vrbica s Liptovským Svätým Mikulášom 

v jednu obec  Liptovský Svätý Mikuláš 

1. 1. 1859 bola na Nižnom Huštáku (dnešnej Moyzesovej ulici) otvorená Liptovská 

stoličná  nemocnica, od roku 1880 presťahovaná do palugyayovského 

kaštieľa v Palúdzke 

4. 1. 1949 zomrel v Martine Ivan Trnovský, obchodník, organizátor 

obchodu s remeňom na Slovensku, signatár Martinskej 

deklarácie, narodil sa 10.6. 1873  

4. 1. 1934 sa narodil Vladimír Cibák , vodný slalomár 

6. 1.1879  sa narodil Gejza Bárdoš, učiteľ-správca katolíckej školy, 

zomrel  25.8.1927 

15. 1. 1939 bol založený Klub slovenských turistov a lyžiarov so sídlom 

v Liptovskom Svätom Mikuláši 

18. 1. 1914 sa v Moháči narodil Eugen Nevan, akad. maliar, grafik, 

pedagóg, s rodičmi sa presťahoval do L. Mikuláša, v rokoch 

1926–1934 navštevoval Gymnázium M. M. Hodžu, zomrel 

v Bratislave 15. 10. 1967 
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18. 1. 1954 sa narodil Jaroslav Uhel, výtvarník, pedagóg 

19. 1. 1919 bola v meste založená telocvičná jednota Sokol, jedna 

z najmasovejších telovýchovných organizácií medzivojnového 

Československa 

20.1. 1884 sa vo Vrbici  narodil Pavel Gallo, školský a osvetový 

pracovník, riaditeľ a  dirigent  spevokolu Tatran, zomrel 13. 8. 

1964 v Bratislave 

23. 1. 1909 sa v Bratislave narodila Ester Šimerová-Martinčeková, akad. 

maliarka, od roku 1951 žije  a tvorí v Liptovskom Mikuláši 

23. 1. 1924 zomrel Baltazár Šefranka, majiteľ strojníckej dielne a 

železolejárne, predseda Priemyselného zboru v L. Mikuláši, 

narodil sa  6. 1. 1843 

25. 1. 1894      sa narodil Janko Alexy, maliar, spisovateľ, publicista, 

organizátor  kultúrneho života, iniciátor založenia Múzea 

Janka Kráľa a Galérie P. M.  Bohúňa, zomrel v Bratislave 22. 9. 

1970 

26. 1. 1914 vznikla Robotnícka telovýchovná jednota 

26. 1. 1969 zomrela v Bratislave Zuzana Zemanová, rod. Alexyová, 

výtvarníčka, keramikárka, vytvorila keramické erby pre 

mikulášsky kostol, narodila sa 10. 2. 1910  

28. 1. 1884 sa v Jasenovej narodil Miloš Janoška, učiteľ, spoluautor 

učebníc, priekopník turistiky, spoluzakladateľ a redaktor 

časopisu Krásy Slovenska, v rokoch 1946–1948  predseda 

Okresného národného výboru v L. Mikuláši, zomrel  

 28. 12. 1963     

31. 1. 1824      sa vo Vrbici narodil Peter Makovický, obchodník, národne 

uvedomelý kupec s koloniálnym tovarom, od roku 1850 žil 

v Ružomberku, kde zomrel 8. 2. 1911 

 

 FEBRUÁR 

6. 2. 1914 zomrel v Budapešti Július Heeger, dopravný inžinier, v roku 

1888 zaviedol  signalizačné zariadenia na železničných 

priechodoch, narodil sa 11. 8. 1851 

8. 2. 1849 prišla do Liptovského Svätého Mikuláša výprava slovenských  
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10. 2. 1939 zomrel v Bratislave Jozef Kállay, právnik, prvý župan 

Liptovskej župy po  vzniku ČSR, v rokoch 1922–1927 

minister s plnou mocou pre správu Slovenska, narodil sa 12. 8. 

1881 

11. 2. 1979 zomrel Milan Nikš , lekár-hematológ, vysokoškolský učiteľ, 

zakladateľ a   vedúci Ústavu klinickej patofyziológie 

v Bratislave, narodil sa 23. 9. 1927 

12. 2. 1849 sa konalo národné zhromaždenie za účasti Jozefa Miloslava 

Hurbana, bola ustanovená Národná rada slovenská pre Liptov  

13. 2. 1949 začal účinkovať Divadelný súbor G. F. Belopotockého pri  

OÚNZ uvedením hry Voplone 

15. 2. 1919 bolo otvorené Hodžovo štátne reálne gymnázium 

19. 2. 1919 bola založená miestna  odbočka Československého červeného 

kríža, jedna z prvých na Slovensku 

19. 2. 1849 Národná rada slovenská pre Liptov vydala osvedčenie, 

v ktorom sa  vyslovuje za obranu slovenských národných práv 

a vyzýva k úcte k národu a  slovenčine  

21. 2. 1849 zomrel v Prahe Eustach Klimo, maliar, autor portrétov a 

miniatúr, od roku 1805, žil v Prahe, narodil sa 12. 10. 1777 

23. 2. 1944 zomrel v rumunskom Biscade Štefan Šovánka, sklár, sochár, od 

roku 1914 žil v Sedmohradsku, kde mal prenajatú skláreň, jeho 

diela sa nachádzajú v Liptovskom múzeu v Ružomberku, 

narodil sa  26. 12. 1858 

24. 2. 1884 zomrel v Ružomberku Ján Drahotín Makovický, pedagóg, 

spisovateľ, v rokoch 1850 - 1873 správca a učiteľ vyššej ev. a. v. 

školy v L. Mikuláši, narodil sa v L. Mikuláši 2. 12. 1818 

25. 2. 1879 sa narodil vo Vrbici Július Ballo, učiteľ v Palúdzke a 

Liptovskom  Mikuláši, osvetový pracovník, zomrel 6. 7. 1947 

v Dolnom Kubíne 

26. 2. 1944 sa v Martine narodil Ivan Štípala, novinár, redaktor slovenskej 

redakcie BBC v Londýne 

29. 2. 1924 sa v Ondrašovej narodil Ján Minca, energetik, odborný asistent 

Katedry elektrotechnológie Elektrofakulty  Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave, tam zomrel 3. 4. 1981 

február 1974 bol verejnosti  odovzdaný Dom smútku na Vrbickom cintoríne 
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  MAREC  

7. 3. 1994 zomrel v Ružomberku Ladislav Hanus, katolícky teológ, 

filozof, estét, narodil  sa 26. 2. 1907 

10. 3. 1919 bol založený Tatranský spolok  turistický 

11. 3. 1864 sa narodil Jozef Macko, učiteľ, kronikár mesta,  

11. 3. 1869 sa narodil Ján Pálka, majiteľ garbiarskej továrne, realizoval 

prvý socializačný pokus na území bývalého Československa, 

autor autobiografie, zomrel v Bratislave 16. 7. 1935 

11. 3. 1979 zomrel v Prahe Matej Murtin , právnik, povereník SNR pre 

financie, počas SNP sa ako vedúci pracovník banky podieľal na 

presune finančných prostriedkov na územie stredného 

Slovenska, narodil sa 3. 5. 1905 

12. 3. 1984 zomrel v Bratislave Andrej Kostolný , literárny historik, 

spisovateľ,  prekladateľ, učiteľ, narodil sa 26. 11. 1903 

v Palúdzke 

16. 3. 1954 začal vychádzať týždenník Nová dedina  podtatranská 

17. 3. 1989 zomrel v Bratislave Ján Štefanec, architekt, v L. Mikuláši  

projektoval  poštu, evanjelický kultúrny dom, adaptáciu 

Ballovského domu a Múzea Janka Kráľa, narodil sa v Beniciach 

16. 6. 1903 

19. 3. 1919 sa v Bobrovníku narodil Jozef Kasanický, ev. a. v. kňaz, 

riaditeľ Múzea Janka Kráľa, zomrel 17. 3. 1989 

21. 3. 1944 sa narodil  v Demänovej Ivan Rumanský, akad. maliar, zomrel 

5. 2. 1990     

22. 3. 1924 sa v Trstenom narodil Alfonz Groma, akad. sochár, 

spoluzakladateľ Galérie P. M. Bohúňa, zomrel 8. 6. 1993  

24. 3. 1909 sa v Čemiciach narodil Ladislav Čemický, akad. maliar, 

pedagóg na Vysokej  škole múzických umení 

24.3. 1914 zomrel Matej Žuffa , garbiar, spolumajiteľ firmy Bratia 

Žuffovci na Nižnom Hušáku, od roku 1904 jediný majiteľ, člen 

obecného a župného výboru, narodil sa 18.11. 1851 

26. 3. 1939 sa konal prvý  ročník Veľkej ceny Demänovských jaskýň ako 

verejné  preteky v zjazde organizované Odborom Klubu 

slovenských turistov a lyžiarov v Liptovskom Svätom Mikuláši 
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27. 3. 1924 zomrel v Bratislave Ján Pravdoľub Bella, pedagóg, publikoval 

články o  výchove,zdravotníctve, spomienky na revolúciu 

1848–49, narodil sa   5. 12. 1836  

28. 3. 1939 zomrel v Bratislave Ivan Žabota, maliar, v rokoch 1912–1923  

žil Lipt.  Mikuláši, autor známeho dokumentárno-historického 

obrazu Vyšívačky zástavy z roku 1918, narodil sa v Slovinsku 

15. 12. 1878 

 

 APRÍL  

5. 4. 1894 sa  v Okoličnom  narodila Irena Ružičková, rod. Laššáková,  

publicistka a prekladateľka, zomrela v Martine 25. 7. 1978 

12. 4. 1909 sa v Ploštíne narodil Ján Žuffa, učiteľ, odborník v metodike 

vyučovania kreslenia a písania,  po potlačení SNP bol na 

základe udania zastrelený v Demänovskej doline 5. 11. 1944 

13.4. 1994 zomrela v Bratislave Margita Dobrovi čová, poetka, narodila sa 

 26 6. 1953  

18. 4. 1974 boli premenované  a novopomenované ulice mesta 

v Okoličnom, Ondrašovej, na sídlisku Nábrežie bolo rozdelené 

na dve časti - Nábrežie Aurela Stodolu a Nábrežie  4. apríla     

22. 4. 1849 sa v Ondrašovej narodil Ján Štepita, učiteľ v Smrečanoch, 

neskôr v Senici, publicista, zomrel v Senici 28. 7. 1882  

24.4. 1889 sa narodil v Pavel Žuffa, strojný inžinier v rodinnom podniku 

Andrej Žuffa a synovia v Palúdzke, konštruktér prvej liptovskej 

elektrárne pri mlyne v Štrbe,  v 20. rokoch elektrárne 

v Demänovskej doline, vynálezca kruhového logaritmického 

pravítka, zomrel 27. 9. 1970 

24. 4. 1909 správa mesta navrhla vybudovať na priestranstve medzi 

Vrbičiankou a Garbiarkou verejný kúpeľ 

28. 4. 1954 sa v Bobrovci narodila Anna Ondrejková, poetka, pracovníčka 

Knižnice G.F.Belopotockého 

29. 4. 1899 bol obecnému zastupiteľstvu predložený návrh zriadiť v meste 

garbiarsku školu 
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  MÁJ  

1. 5. 1544 boli obyvateľom Svätého Mikuláša ustanovené urbárske 

povinnosti a práva 

1. 5. 1964   bola otvorená vo Vojenskom technickom učilišti divadelná sála 

pre kultúrne podujatia mesta 

3. 5. 1894 sa vo Vrbici narodil Michal Rázus, kníhtlačiar, vydavateľ, 

spolumajiteľ firmy Bratia Rázusovci  (s bratom Matejom), 

zomrel 9. 12. 1957 

4. 5. 1869 sa narodil Peter Mačuha, výrobca kočov a starosta mesta, 

zomrel 6.1.1923 

6. 5. 1884 bol založený Hasičský spolok 

8. 5. 1984 zomrel v Bratislave Milan Pišút, literárny historik, kritik, 

vysokoškolský učiteľ, narodil sa 16. 2. 1908  

9. 5. 1914 sa v Paludzi narodil Karol Weiss, novinár, popredný športový 

publicista, zakladateľ týždenníka Štart, počas druhej svetovej 

vojny väzeň v koncentračnom tábore Sachsenhausen, zomrel 

v Bratislave 21. 8. 1968 

10. 5. 1989 boli na Vrbickom cintoríne uložené urny prof. Aurela Stodolu 

a jeho  manželky Dariny, rod. Pálkovej, pôvodne boli 

pochovaní v Zürichu 

11. 5. 1859 sa narodil Aurel Stodola, strojný inžinier, univerzitný profesor 

a vedúci Katedry stavby strojov na Vysokej škole technickej 

v Zürichu, zomrel 25. 12. 1942, od roku 1989 je pochovaný v L. 

Mikuláši 

11. 5. 1979      bola po rekonštrukcii otvorená Galéria Petra Michala Bohúňa 

12. 5. 1909 začala elektrifikácia Palúdzky, prostredníctvom firmy Stark 

z Liptov. Sv. Mikuláša  

12. 5. 1919 sa narodil Fero Kráľ, akad. maliar, grafik, žije a tvorí v Žiline 

5. 1964 bol otvorený hotel Jánošík 

18. 5. 1874 zomrel Gašpar Fejérpataky- Belopotocký, knihár, 

 divadelník, narodil sa   Paludzi 1. 1. 1794 

18. 5. 1979 sa narodil Michal Martikán , reprezentant SR vo vodnom 

slalome, svetový a olympijský víťaz 

18. 5. 1979 bol otvorený nový závod Stredoslovenských mliekární na 

Ulici 1. mája 
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20. 5. 1879     zomrel v Bielsko-Bialej v Poľsku Peter Michal Bohúň, maliar, 

 litograf,  pedagóg na vyššej dievčenskej ev. a. v.  škole v L. 

 Mikuláši, narodil sa vo Veličnej 21.9.1822 

 

 JÚN 

1. 6.  1914 sa narodil Ondrej Bella, v rokoch 1960–1971 predseda 

Mestského  národného výboru v Liptovskom Mikuláši, 

zomrel  v máji 1973 

1. 6. 1994 v Liptovskom Mikuláši vznikla. Asociácia informačných 

centier Slovenska 

3. 6. 1969 zomrel v Banskej Bystrici Mirko Trnovský , pedagóg, autor 

učebníc,    publikoval odborné články, spolupracovník Karola 

Plicku, narodil sa 1. 10. 1905 

3. 6. 1994 v Nitre zomrel MUDr. Pavol Strauss, chirurg, básnik katolíckej 

moderny, esejista a filozof, narodil sa 30.8.1912   

4. 6. 1929 zomrel Gustáv Piťo, cigánsky primáš, kapelu prebral po svojom 

otcovi Jozefovi Piťovi, narodil sa 14. 5. 1846  

12. 6. 1899 zomrel v Novom Sade Ján Nemešáni, pedagóg, župný 

inšpektor Liptovskej župy, narodil sa vo Vrbici 6. 1. 1832 

12. 6. 1969 bola Okresná ľudová knižnica premenovaná na Knižnicu 

Gašpara  Fejérpataky-Belopotockého 

13. 6. 1919  zomrel v Budapešti Peter Dobroslav Bella-Horal, básnik, 

prekladateľ,  autor textu piesne Aká si mi krásna, narodil sa 12. 

11. 1842  

14. 6. 1839 sa narodil Alexander Piťo, cigánsky hudobník, huslista, učiteľ 

hudby v Lipt. Mikuláši, zaznamenal 300 piesní svojho otca 

Jozefa Piťa, vydal 25 z nich pod názvom Trávnice, zomrel 3. 2. 

1904  

14. 6. 1969 sa v artikulárnom drevenom kostole v Paludzi  konal 

rozlúčkový koncert so zátopovým územím, kostolom a 

Paludzou 

15. 6. 1984 zomrel v Bratislave Michal Hubka , lekár-kardiológ, autor 

vedeckých  a  odborných prác uverejnených doma i v zahraničí, 

narodil sa  21. 6. 1916  
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16. 6. 1984 zomrel v Žiline Jozef Stanovský, kníhkupec, nakladateľ, 

v rokoch 1931-1937 vedúci predajne Tranoscius, majiteľ 

kníhkupectva Sv. Mikuláša v Prešove, narodil sa 13. 11. 1910  

19. 6. 1939 bola zriadená továreň na výrobu pančúch 

22. 6. 1934 bol založený Športový klub Okoličné 

 

 JÚL  

1. 7. 1609 vydal kráľ Matej II. vo Viedni listinu, ktorou potvrdil výsady 

udelené Vrbici  panovníkom Žigmundom 

1. 7. 1849 prišli do mesta ruskí vojaci 

4. 7. 1944 sa narodil Ivan Laučík, stredoškolský profesor, básnik skupiny 

Osamelí bežci 

4. 7. 1994 zomrel MUDr. Ivan Bodický,  lekár, tajomník miestnej 

organizácie Československého Červeného kríža, účastník SNP, 

prvý veliteľ Horskej záchrannej služby Nízke Tatry, narodil sa 

24.3.1907 v Selenči (Srbsko) 

5. 7. 1964 zomrel  v Bratislave Milan Michal Harmnic , architekt, 

v rokoch 1915–1921  majiteľ projekčnej a staviteľskej 

kancelárie v L. Mikuláši, projektoval dom Emila  Stodolu (dnes 

sídlo Liptovského združenia telesnej kultúry na Hodžovej  ulici), 

továrenské haly garbiarne Lacko-Pálka, narodil sa v Kulpine 7. 

10. 1869 

12.7.1919 sa v Ploštíne narodil armádny generál Martin Dzúr , bývalý 

minister obrany Československej socialistickej republiky 

16. 7. 1649 potvrdil palatín Ján Draškovič artikuly mikulášskeho 

ševcovského cechu 

24 .7. 1864 sa v Sebedíne narodil Daniel Bodický, učiteľ, osvetový 

pracovník, divadelník, v rokoch 1914–1919 učiteľ na obchodno-

priemyselnej škole v  

 L. Mikuláši, predseda Slovenského ev. učiteľského spolku 

v Liptove, zomrel 6. 10. 1932 v Poděbradoch 

27. 7. 1919 zomrel v Spišskej Kapitule Štefan Mišík, katolícky kňaz, 

historik, etnograf, narodil sa v Ondrašovej 1. 12. 1843 

29. 7. 1864 sa narodil Jozef Bella, lekár, publicista, od roku 1894 v L. 

Mikuláši, jeho preklad práce T. Kežmarského pre potreby 
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pôrodných asistentiek bol prvou slovenskou úradne schválenou 

učebnicou tohto druhu, zomrel 17. 7. 1946 

30. 7. 1894 zomrel v Liptovskej Sielnici Samo Bohdan Hroboň, básnik, 

jeden  z prvých stúpencov  spisovnej slovenčiny, narodil sa v L. 

Sielnici 27. 8. 1820 

 

 AUGUST 

1. 8. 1849 sa  v Liptovskej Sielnici narodil Karol Salva, kníhtlačiar, 

vydavateľ, spisovateľ, majiteľ filiálky tlačiarne v L. Mikuláši  

v rokoch 1896–1900, zomrel v Clevelande  21. 1. 1913 

5. 8. 1964 zomrela v Bratislave Mária Rázusová-Martáková, učiteľka, 

spisovateľka, prekladateľka, redaktorka detských časopisov, 

narodila sa vo Vrbici 28. 6. 1905                                           

9. 8. 1879 sa v Bošáci narodil Ján Kusenda, garbiarsky  robotník, člen 

Sociálnodemokratickej strany Uhorska, predseda historického 

prvomájového zhromaždenia v roku 1918, zomrel 29. 5. 1942  

9. 8. 1919 zomrel Andrej Žuffa , garbiar, podnikateľ, s bratom Matejom 

zakladateľ rodinného podniku Bratia Žuffovci, neskôr založil 

v Palúdzke garbiareň  Andrej Žuffa a synovia, podporil výstavbu 

ozdravovne pre deti v Železnom, narodil sa vo Vrbici 19. 4. 

1857 

9. 8. 1924        boli otvorené Demänovské jaskyne 

9. 8. 1929 zomrel Andrej Guoth  básnik, publikoval v novinách a 

časopisoch, prvá zbierka mu vyšla posmrtne, narodil sa 12.  5. 

1906 

10. 8. 1954 zomrel pri L. Mikuláši Bedrich Hoffstädter (vl. m. Horský) 

akad. maliar, výtvarný pedagóg, narodil sa 15. 11. 1910 v 

Trenčíne 

11. 8. 1984 zomrel v Prahe Milan Rázus, politik, poslanec SNR, v  70. 

rokoch realizátor normalizačného procesu, narodil sa 16. 9. 1921 

12. 8. 1914 sa v Bodiciach  narodil Ján Gregorec, literárny vedec, 

spisovateľ, vysokoškolský učiteľ, spoluautor Dejín slovenskej 

literatúry, zomrel 10. 6. 1982 v Bratislave 

13. 8. 1924 sa v Iľanove narodil Pavol Gejdoš, dramatik, dramaturg, 

filmový scenárista, zomrel v marci 1998 v Bratislave 
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18. 8. 1909 zomrel Karol Ruppeldt , učiteľ ev. a. v. ľudovej školy, 

zbormajster spevokolu Tatran, skladateľ, vydavateľ slovenských 

národných piesní, narodil sa  22. 11. 1840 v Partizánskej Ľupči-

Magurke 

18. 8. 1954 zomrel v Brne Eugen Guzinkiewicz, učiteľ katolíckej školy 

v rokoch 1928 - 1941, ľudácky politik, redaktor Krás Slovenska  

v rokoch 1939-1944, v roku  1941 arizátor  firmy Pazeríni, 

továreň na remeň, narodil sa v Košiciach 22. 5.1907 

21. 8. 1904 sa vo Vrbici narodil Imrich Stein, chemik, spoluzakladateľ 

Výskumného ústavu potravinárskeho priemyslu, autor 

odborných článkov, učebníc, zomrel v Bratislave 31. 3. 1968 

25. 8. 1979 zomrel v Žiline Fedor Ruppeldt, ev. a. v. biskup, spisovateľ, 

publicista, prekladateľ, hudobník, politik, jedna 

z najvýznamnejších osobností medzivojnového života na 

Slovensku, narodil sa 1. 6. 1886 

26. –  28. 8. 1844  bol založený celonárodný  kultúrny  spolok Tatrín , 

predchodca Matice slovenskej, v rámci vydavateľskej činnosti 

šíril knihy písané  spisovnou  slovenčinou, podporoval na 

štúdiách nadaných nemajetných študentov  

28. 8. 1944 sa mesto zapojilo do Slovenského národného povstania, 

prvýkrát zasadal revolučný Okresný národný výbor 

29. 8. 1969 bola na budove školy na Školskej ulici odhalená pamätná 

tabuľa Milošovi Janoškovi, učiteľovi a prvému slovenskému 

školskému inšpektorovi 

30. 8. 1944 vyšlo prvé číslo povstaleckého časopisu stredného Liptova 

Útok  

31. 8. 1934 sa v Palúdzke narodil Helena Ambrosová, maliarka, 

pedagogička 

 

 SEPTEMBER 

1. 9. 1989 bola otvorená Základná škola Janka Kráľa na Podbrezinách 

1. 9. 1994 sa Dievčenská odborná škola presťahovala 

do rekonštruovaných priestorov bývalého Domova mládeže na 

Hurbanovej ulici  

5. 9. 1944 prišli do mesta nemecké vojská 
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5. 9. 1904 sa narodil Fedor Jesenský, právnik, prekladateľ, vedúci 

vydavateľského družstva Živena v Martine, autor právnickej 

práce o poistení, prekladal  ruskej, sovietskej a francúzskej 

literatúry, zomrel 9. 4. 1949 v Martine 

5. 9. 1924 bol položený základný kameň evanjelického sirotinca 

(budova dnešnej Evanjelickej základnej školy biskupa Jura 

Janošku) 

8. 9. 1924 zomrel v Košiciach Rehor Uram Podtatranský, učiteľ, 

spisovateľ, učil na ev. a. v.  ľudovej škole i učňovskej škole v  

L. Mikuláši, prispieval  do mnohých novín a časopisov, narodil 

sa na Mikulášskom Huštáku  12. 3. 1846 

10. 9. 1924 bol položený základný kameň evanjelického sirotinca na dnešnej 

Janoškovej ulici ( niekdajšie sídlo Základnej školy Jura Janošku) 

10. 9. 1949 vznikla Slovenská speleologická spoločnosť so sídlom v L. 

Mikuláši 

11. 9. 1994 sa konala prvá celookresná požiarnícka nedeľa 

15. 9. 1984 po rekonštrukcii bol otvorený areál Bocian v Palúdzke ako 

Závodný  klub  ROH Štátnych majetkov Liptovský Mikuláš 

18. 9. 1919      bola v Palúdzke založená Občianska beseda 

20. 9. 1919 vydal garbiar Ján Pálka prvý ohlas k svojim robotníkom 

v súvislosti   so socializáciou svojej fabriky 

27. 9. 1919 dostali mikulášske ulice slovenské názvy 

29. 9. 1994 v Bratislave zomrel Július Krmešský, fyzik, vysokoškolský 

pedagóg, priekopník školského filmu, narodil sa 10.4.1900 v 

Ploštíne 

september 1969  bola zriadená Stredná priemyselná škola kožiarska pri 

Odbornom učilišti ožiarskych závodov 

september 1979 vznikol Folklórny súbor Váh 

 

    OKTÓBER  

1. 10. 1909 sa narodil Dušan Pálka, právnik a hudobný skladateľ, zomrel 

v roku 1998 v Prahe 

1. 10. 1949 bol založený prvý podnik miestneho hospodárstva v meste 

Kožušnícky a brašnársky kombinát 
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1. 10. 1994 zomrel Michal Kern , akademický maliar, narodil sa 1. 5. 1938 

v Žiline 

7. 10. 1974 zomrel v Bratislave Marcel Scholtz, obchodník, v mladosti 

ochotnícky herec a člen spevokolu Tatran, narodil sa  28. 2. 

1887 

8. 10. 1804 zomrel v Trnave Adam Kasanický, katolícky kňaz, profesor 

orientálnych  jazykov na univerzite v Trnave, zúčastnil sa na 

vzniku bernolákovského hnutia, ovplyvnil vývoj Antona 

Bernoláka a Juraja Paloviča, narodil sa vo  Vrbici 15. 7. 1748 

10. 10. 1959 vyšlo prvé číslo novín Nový Liptov, predtým Nová dedina, od 

roku 1968 Liptov 

12. – 14. 10. 1984 bola obnovená tradícia jarmokov v Liptovskom 

Mikuláši pod názvom Liptovský jarmok  

13.10. 1914 sa na Sliači narodil Martin Ku čera, vojak, povstalecký veliteľ, 

v rokoch 1965 1968 inšpektor Okresného národného výboru v L. 

Mikuláši, autor biografie Nezlomený kosatec 

13. 10. 1929 zomrela Mária Lacková, rod. Bujnová, predsedníčka ženského 

dobročinného  spolku Dobrodej, predsedníčka slovenskej divízie 

ČsČK, narodila sa v Pukanci  23. 9. 1873 

 Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku) 

14. 10. 1934 bol posvätený Evanjelický cirkevný dom na Tranovského ulici 

15. 10. 1984 po rekonštrukcii otvorili hotel Bocian v Palúdzke, vtedajší 

Závodný klub ROH Štátny majetok  

20. 10. 1904 sa vo Vrbici narodil Vladimír Kuna , ev. a. v. kňaz, v rokoch 

1938–50 správca mikulášskeho sirotinca, v ktorom počas druhej 

svetovej vojny zachránil 26  židovských detí, vyznamenaný 

Medailou cti štátu Izrael, zomrel 22. 7. 1996 

21. 10. 1989 boli na Vrbický cintorín prevezené pozostatky kňazov M. M. 

Hodžu a  Jura Janošku, pôvodne uložené v záhrade bývalého 

evanjelického sirotinca na Rachmaninovom námestí                 

22. 10. 1829 bol na východnom okraji mesta medzi Vrbicou a Okoličným 

popravený zbojník Matej Tatarka  

26. 10. 1889 sa v Hlohovci  narodila Oľga Žuffová, rod. Šimková, 

organizátorka  kultúrneho a spolkového života v L. Mikuláši, 

zomrela 10. 8. 1969 
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27. 10. 1899    sa narodil Ján Viktor Volko , lekár, filatelista, spoluzakladateľ 

prvého   slovenského odborného filatelistického časopisu 

Slovenský filatelista,zomrel  v Bratislave 18. 11. 1987, 

pochovaný je v L. Mikuláši 

27. 10. 1979 bol slávnostne položený základný kameň Domu kultúry  

31. 10. 1924 sa narodil Milan Mandák , farmaceut, dekan Farmaceutickej 

fakulty UK október 1969 vznikla miestna pobočka Zboru 

ochrancov prírody (predchodca  Slovenského zväzu ochrancov 

prírody a krajiny) 

 

 NOVEMBER  

1. 11. 1829 založil Gašpar Fejérpataky-Belopotocký Slovenskú 

požičiavaciu  bibliotéku 

4. 11. 1919 zriadila Krajinská odborová rada v Ružomberku filiálny 

sekretariát pre horný  Liptov a Spiš v Liptovskom  Sv. Mikuláši 

6. 11. 1924 sa narodil Ján Kresák, zakladateľ a náčelník Horskej služby 

Nízke Tatry-sever, zomrel 10.10.2000 

9. 11. 1919 bol ustanovený miestny odbor Matice slovenskej  

10.11.1994 mestské zastupiteľstvo rozhodlo o zriadení Informa čného 

centra mesta 

13. 11. 1994 bola v Múzeu Janka Kráľa otvorená stála expozícia Kapitoly 

z histórie mesta Liptovský Mikuláš  

15. 11. 1944 zomrel v Pezinku Jozef Uram, lekár, organizátor zdravotníctva 

na východnom Slovensku, narodil sa 30. 12. 1885 

16. 11. 1884 sa narodil Fedor Kállay, kníhtlačiar, správca Budapeštianskeho 

nakladateľského spolku, funkcionár Slovenského spolku 

v Budapešti,zomrel v roku 1918 v Rusku 

18.11. 1945 zomrel v Bratislave Ján Slabej, lekár, osvetový pracovník, 

publicista,organizátor divadla na Myjave, podpredseda 

Ústrednej jednoty českoslov. lekárov v Prahe, narodil sa 5. 2. 

1866 

20. 11. 1849 sa vo Vrbici narodila Bohdana Klemensová, dcéra J. B. 

Klemensa, výtvarníčka, učiteľka, v Plzni pôsobila ako riaditeľka 

strednej školy,  autorka cestopisných reportáží, zomrela 20. 11. 

1922 v Banskej Bystrici 
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22. –  23.11. 1979   sa konala celoštátna konferencia knižničných 

pracovníkov pri príležitosti  150. výročia založenia prvej 

verejnej knižnice v Liptovskom Svätom MIkuláši 

29. 11. 1849 sa v Hybiach narodil Ján Ružiak, právnik, verejný činiteľ, od 

roku 1875  bol advokátom v Lipt. Mikuláši, mecén 

národnokultúrnych podujatí, poslanec SNS  uhorskom sneme, 

zomrel v Hybiach 28. 12. 1921 

 

 DECEMBER 

1. 12. 1924 otvorila svoju činnosť Roľnícka vzájomná pokladnica 

1. 12. 1974  zomrel Vladimír Ján Žuffa , organizátor slovenského 

lekárnictva, ČsČK, publikoval v novinách a časopisoch, autor  

troch kníh, narodil sa 1. 6. 1893 

2. 12.  1934 bol založený Všešportový klub Palúdzka 

6.12. 1939 zomrel Eduard Bertan, spisovateľ, typograf, korektor 

Cirkevných listov, pracovník kníhtlačiarne Bratia Rázusovci, 

autor veršov a poviedok, narodil sa Trenčíne 27. 5. 1882  

10. 12. 1914 sa v Hybiach narodil Július Lenko, básnik, v rokoch 1945–1957 

profesor na Gymnáziu M. M. Hodžu, zomrel v Bratislave 

18.1.2000 

12. 12. 1824 sa vo Vrbici narodil Ondrej  Uličný, zlatník, jeho  strieborné a 

pozlátené šperky zdobené emailom boli v matičnom období 

veľmi populárne, pri stavbe prvej budovy Matice slovenskej 

v Martine sa vkladali do jej základného kameňa, zomrel 24. 2. 

1914 

13. 12. 1909 sa narodila Júlia Vilikovská , rod. Bárdošová, literárna kritička, 

prekladateľka, pedagogička, autorka učebníc, zomrela 

v Bratislave 27. 6. 1984 

13. 12. 1989 prvýkrát zasadal prípravný výbor miestneho odboru Matice 

slovenskej 

17.12. 1859 sa narodil  Eduard Ballo, maliar, výtvarný pedagóg, z vlastných 

prostriedkov dal v L. Mikuláši postaviť  Ballovský 

opatrovateľský domov diakonís a starcov „Bethaniu“, zomrel 

30. 10. 1936 v Budapešti  
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22. 12. 1864 sa vo Vrbici narodil Juraj  Martinka , lesný hospodár, 

muzeológ, tvorca modelov ľudovej architektúry, a hradov, 

zomrel 20. 2. 1938 

23. 12. 1964 sa narodil Juraj Ontko , reprezentant SR vo vodnom slalome 

24. 12. 1859 sa narodil Samuel Fischer, zakladateľ známeho berlínskeho 

vydavateľstva FischerVerlag, zomrel 15. 10. 1934 v Berlíne 

30. 12. 1929 bol do užívania odovzdaný Katolícky dom na Belopotockého 

ulici 
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