
Ako chutí pravá 
liptovská bryndza 

či syry, pa re   ni ce, oštiepky, korbáčiky alebo 
 lahodné maslo, zistíte, keď ochutnáte vý-
robky mikulášskej mliekárne Milex NMNV.  
Ľahko ich rozpoznáte podľa loga LIPTOV. 
Za ich kvalitou sa skrýva mlieko z  hor-
ských oblastí a výroba bez konzervač-

ných látok, či iných  
umelých prísad. 
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Redakčná úprava, dizajn a kresby: Štúdio HARMONY s.r.o. Banská Bystrica.
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Júl – august 2015: bezplatné prehliadky so sprievodcom každý piatok so 
začiatkom o 16.00 pred Informačným centrom. V ponuke je 7 ďalších trás, 
mapujúcich históriu mesta, život a tvorbu osobností, turistické atraktivity... 
Termíny na www.mikulas.travel. Mimo týchto dátumov si možno služby 
sprievodcu objednať na ktorýkoľvek termín: v  slovenskom jazyku 2 €/
osoba (min. 26 €/skupina), v cudzom jazyku 2 €/osoba (min. 32 €/skupina). 

Námestie mieru 1, Liptovský Mikuláš 
 Tel.: +421/44/16 186

+421/44/552 24 18

www.mikulas.travel    •    www.mikulas.sk

1. júl – 14. september: Po-Pi: 9.00-18.00, So-Ne: 9.00-17.00 
15. september – 30. jún: Po-Pi: 9.00-17.00, So: 9.00-13.00. Ne: zatvorené
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Tradičné farmárske 
výrobky z Liptova  
dostanete aj v špecia- 
lizovanej predajni 
Sýpka, v tesnej blíz- 
kosti historického 
centra, napríklad 
i biosyry z Farmy Východná 
(foto výrobkov na obálke).

6 So sprievodcom sa zastavíte na kedysi 
vplyvných a vážených adresách:

1. Dom spolumajiteľa garbiarne Pavla Žuffu,  
Hodžova ulica 18/35

2. Vila továrnika a socializátora Jána Pálku,  
Hodžova ulica (oproti Pošte)

3. Dom garbiara Ondreja Žuffu, Štúrova ulica 56  
(dnes Liptovská knižnica G. F. Belopotockého)

4. Karpatia – Továreň slovenskej bryndze bratov  
Steinovcov / Prvá Steinova továreň na likéry,  
Námestie osloboditeľov 32

5. Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 30, 
Tel.: +421/44/552 25 54, www.mjk.sk

6. Prvá rafinéria liehu, 
 (pôvodný vstup bol z   Námestia osloboditeľov 68)
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Počiatky mikulášskeho
liehovarníctva nájdeme na hlavnom ná-
mestí. Prvú rafinériu liehu tu už v roku 1867 založil židov-
ský podnikateľ Armin Stark. Jeho odkaz rozvíja spoločnosť 
St.  Nicolaus, ktorá je lídrom slovenského liehovarníctva. 
Demänovka sa vyrába podľa tradičnej receptúry; originál-
nu chuť jej  dáva 14 druhov bylín a korenín, včelí med, jem-
ný lieh a podtatranská voda. Nicolaus Extra Jemná Vodka je 
najpredávanejšou vodkou na Slovensku. Jej jemnosť tkvie 
v použití krištáľovo čistej tatranskej vody a unikátnej filtrá-
cii striebrom. 

Originálne výrobky z kože vyrábané v Liptovskom Mikuláši, 
ako aj ďalšie suveníry venované tradíciám si môžete kúpiť 
v Informačnom 
centre.



Srdečne vás 
pozývame 

do historického centra 
Liptovského Mikuláša, kde vás 

sprievodca prevedie prehliadkovou 
trasou Mikulášske tradície. Čaká vás pútavá 
hodinová prezentácia toho najtradičnejšie-

ho, čo k mestu oddávna patrí – syry, bryndza, 
 oštiepky, bylinné likéry, kvalitné kože a výrobky 

z nich. Spoznáte miesta, kde kedysi žili, budovali a s úspechom 
viedli svoje prevádzky životaschopní mikulášski podnikatelia, 
ale aj to, kde sídlia a ako si počínajú ich nasledovníci – moderné 
spoločnosti a nové podniky. Ako sa spracovávala koža pred nie-
koľkými storočiami, aj ako žili popredné rodiny a vzdelaní po-
tomkovia miest-
nych garbiarov, 
sa dozviete v Mú-
zeu Janka Kráľa. 

Liptovská bryndza 

bola podľa dobovej literatúry bezkonkurenčne najlepšia, ba do-
konca liečivá. K zákazníkom, najmä do Budapešti a Viedne sme-
rovala na pltiach a vozoch, spočiatku „nabitá“ rovno do vozov vy-
stlaných slamou a plátnom, neskôr 
v geletkách s krásnymi etiketami. 
Nielen bryndza, aj iné lahôdky pu-
tovali za hranice – liptovské oštiep-
ky si nechával posielať až do Zűri-
chu svetoznámy vynálezca – otec 
parných turbín Aurel Stodola. Jeho 
rodina vlastnila jednu z najväčších garbiarskych firiem v Mikuláši.
V prvej polovici 20. storočia sa výrobou bryndze a syra zaoberalo 
 viacero firiem v meste. Mikulášsku  bryndzu si kvôli jej kvalite a 
jedinečnej chuti žiadali „fajnšmekri“ nielen v Maďarsku, Rakúsku, 
Poľsku, či Nemecku, ale i vo Francúzsku a Amerike. Jedna z pre- 
vádzok, Karpatia – Továreň slovenskej bryndze bratov Stei- 
novcov, sídlila v Maronovskej kúrii na hlavnom námestí. 
Bratia Steinovci tu prevádzkovali aj Továreň na likéry. 
Z továrne si dal Rudolf Stein vyviesť rúrky rovno 
do vlastného bytu na poschodí, aby mohol svojich 
hostí kedykoľvek ponúknuť 
jemným likérom. 

Mikulášske garbiarstvo 

zapísali do dejín celé generácie Žuffovcov, Pálkovcov, Stodolov-
cov, Lackovcov a Hubkovcov. Produkovali prvotriedne spraco-
vané kože, ktoré si cenili odberatelia nielen doma, ale aj ďaleko 
za  hranicami krajiny. Z  výstav vo Viedni, Budapešti či Paríži si 
mikulášski garbiari neraz priniesli prestížne ocenenia. Zamest-
návali stovky robotníkov a do svojich podnikov s nadšením 
zavádzali najnovšie výdobytky techniky. Zisky z tovární si však 

nenechávali len pre seba, ale podporovali 
umenie, šport, charitatívne a sociálne 

spolky či zdravotníctvo. 
Prosperita tovární sa odrazila aj na vy-
sokom štandarde a životnom štýle ich 

majiteľov. Stretávali sa s najvýznamnej-
šími osobnosťami svojej doby, organizo-

vali večierky, divadelné predstavenia i  výlet y. 
Manželky továrnikov boli upravené podľa najnovšej módy a ich 
vkus sa prejavil aj na zariadení rodinných domov, ktoré patrili 
k najhonosnejším v meste. Príbehy ich obyvateľov pred vami 
ožijú v rozprávaní sprievodcov a nudiť sa isto nebudete...

Nahliadnete nielen do ich 
súkromia a podnikateľských 

aktivít, ale sprievodca vás 
pobaví aj veselými historkami. 

Napríklad zo života známeho vtip-
kára – fabrikanta, strojného inžiniera  
a vynálezcu kruhového logaritmického 
pravítka Pavla Žuffu. Dnes sa v  meste 
nachádza jediná firma na Slovensku 
– SlovTan, ktorej výrobný program za-
hŕňa celú vertikálu od zapracovania su-
rových koží po výrobu hotových usní.

Pohľady do  garbiarne Lackovcov

Lackovci s priateľmi  
na turistickom výlete 
(začiatok 20. storočia).  

Vľavo hore: 
Medaila zo Svetovej výstavy 
v Paríži roku 1900, udelená 
firme Kováč-Stodola. 

Expozícia 
garbiarskej 
dielne v Múzeu 
Janka Kráľa 
na Námestí  
osloboditeľov 30.

Vľavo:
Dom garbiara 
Ondreja Žuffu, 
na Štúrovej ulici 56 
(dnes Liptovská 
knižnica G. F. 
Belopotockého).

Vpravo hore: 
Vila továrnika 
a socializátora 
Jána Pálku,  
Hodžova ulica 
(oproti Pošte).
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Idealizovaná podoba areálu fabriky Petra Hubku.Vtipkár Pavol Žuffa v aute vedľa šoféra.
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