HISTORICKÝ KALENDÁR LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA 2015 
© Iveta Blažeková, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
3.1.1995

v Bratislave zomrela Katarína Biahtová, rod. Lendvayová, historička umenia,
autorka diela o artikulárnom kostole v Paludzi Drevený Pantheon a Maliarske
prejavy stredovekého Liptova, narodila sa v Palúdzke 26.1.1933

6.1.2000

v Stupave zomrel akademický maliar a pedagóg Ladislav Čemický, narodil sa
v Čemiciach 24.3.1909

8.1.1990

Stredná zdravotná škola začala pôsobiť v nových priestoroch bývalého Domu
politickej výchovy OV KSS, dnešného mestského úradu

12.1.1850

sa narodil Viliam Bacher, historik, spisovateľ, rektor rabínskej školy v Budapešti,
zomrel tamže 24. 12. 1913

18.1.1895

sa vo Vrbici narodil Pavol Kuna, generál, veliteľ povstaleckej armády, zúčastnil sa
oslobodzovania Liptovského Mikuláša a Ružomberka, po roku 1945 sa podieľal na
budovaní československej armády, zomrel v Levoči 4. 5. 1982

20. 1. 1885

sa narodil Andrej Bacher, bankár, publicista, zakladateľ filiálky Slovenskej banky
v Žiline, Rajci a Púchove, založil tiež Slovenskú uhoľnú účastinársku spoločnosť,
ktorej bol riaditeľom, zomrel v Žiline 2. 6. 1945

24. 1. 1880

sa narodil Vojtech Kállay, stavebný odborník, organizátor verejných prác, výstavby
škôl, zdravotníckych zariadení, poľnohospodárskych stavieb, zomrel v Bratislave
24. 8. 1937

27.1. 1930

zomrel Jur Janoška, kňaz, publicista, redaktor, zakladateľ vydavateľstva
Tranoscius, biskup evanjelickej a. v. cirkvi, narodil sa v Dolnom Kubíne 25.12.
1856
február

1. 2. 1925

sa v meste konal I. slovenský zjazd murárov, tesárov a kamenárov

3. 2. 1945

1. československý armádny zbor začal útok na obranné postavenie nemeckých
vojsk pri Liptovskom Mikuláši

5. 2. 1990

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

12.2.1550

kráľ Ferdinand I. vydal Liptovskej župe prvý župný erb

13.2. 1810

sa v Kráľovej Lehote narodil Jozef Pravoslav Bella, národný buditeľ, kožušnícky
majster v Liptovskom Mikuláši, tu spolupracoval s Belopotockým a Hodžom,
zomrel v Budapešti



ak nie je uvedené inak, miesto narodenia, úmrtia, príp. udalosti je Liptovský Mikuláš
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marec

2. 3. 1885

sa narodil Ľudovít Steier, historik, publicista, autor monografie o Samuelovi
Cambelovi ako politikovi, zomrel vo Viedni 3. 1. 1938

3. 3. 1820

panovník František I. vydal vo Viedni artikuly pre spoločný farbiarsky cech
remeselníkov z Liptovského Mikuláša, Hýb, Nemeckej Ľupče a Ružomberka

5. 3. 1945

nemecké vojsko opäť obsadilo Liptovský Mikuláš

9. 3. 1850

sa Belopotockého divadelný súbor presťahoval z kláštora (dnešné Slovenské
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva) do evanjelickej školy (dnešná Galéria P.
M. Bohúňa)

9. 3. 1920

sa v obecnom výbore rokovalo o zriadení priemyselnej školy garbiarskej

11. 3. 1945

začal útok nemeckých vojsk na mesto od západu, severu a juhu

14. 3. 1990

bola otvorená nová budova železničnej stanice

17. 3. 1930

sa konalo protestné zhromaždenie proti kríze kožiarskeho priemyslu

19.3. 1945

bola v meste nariadená evakuácia obyvateľstva

20.3. 1900

zomrel v Budapešti Belo Majlát, historik, archeológ, župný hodnostár, venoval sa
štúdiu minulosti a súčasnosti Liptova, narodil sa v Ondrašovej 18. 6. 1831

20.3. 1975

v Skalici zomrel Pavol Neckár, evanj. a. v. kňaz, kaplán a neskôr tajomník
biskupstva východného dištriktu v L. Mikuláši, organizoval občianske formy
protifašistického odboja v Prešove, za čo bol väznený, narodil sa v Skalici 24. 1.
1888

26. 3. 1870

v Tešíne zomrel Michal Miloslav Hodža, kňaz, jazykovedec, popredný
predstaviteľ štúrovského hnutia v polovici 19. storočia, narodil sa v Rakši 22. 9.
1811

30. 3. 1945

sa začal útok 1. československého armádneho zboru s cieľom oslobodiť mesto
apríl

1. 4. 1990

vznikol štátny podnik Želatináreň

3.4.1970

bol na vojenskom cintoríne na Háji pochovaný pplk. in memoriam Ludvík Engel

4. 4. 1945

bol Liptovský Mikuláš oslobodený jednotkami 1. čs. armádneho zboru a 24.
gardovej divízie Červenej armády

6.4. 1945

Okresný národný výbor v Liptovskom Mikuláši vyzval všetky fabriky a podniky
v meste, aby začali s prevádzkou

7. 4. 1810

sa v Jestřebí v Krkonošiach narodil Ján Kadavý, učiteľ, osvetový pracovník,
publicista, v rokoch 1851–56 pôsobil v Liptovskom Mikuláši, zostavil prvú
slovenskú čítanku, zomrel 11. 8. 1883 v Martine

10.4. 1910

v Ploštíne sa narodil Július Krmešský, vysokoškolský pedagóg, riaditeľ Ústavu
pre školský film, autor učebníc, zomrel v Bratislave roku 1984
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11. 4. 1945

sa uskutočnilo zhromaždenie na počesť oslobodenia mesta, z Popradu bol
vyslaný technik na odstránenie výbušnín v meste a jeho okolí

15. 4. 1945

bol na zhromaždení obyvateľov mesta v kine Hviezda zvolený miestny národný
výbor pre mesto Liptovský Mikuláš

16.4.1925

sa narodil Vladimír Lacko, chemický inžinier, výskumník chemických
syntetických vlákien, ichtyológ, zomrel vo Svite 7.9.1992

16.4. 1945

bolo kino Hviezda, resp. Nástup premenované na kino 1. Mája

17.4. 1945

sa začalo s odstraňovaním mín v meste a okolí

18.4. 1945

bol ustanovený užší výbor - rada Miestneho národného výboru v Liptovskom
Mikuláši, tvorilo ho tretina členov národného výboru

23. 4. 1945

zomrel v Lučenci Juraj Janoška, právnik, politik, od roku 1925 predseda lovenskej
národnej strany v Liptovskom Mikuláši, narodil sa v Liptovskom Mikuláši 16. 10.
1882

25.4.1945

boli v meste úradne premenované ulice, námestie dostalo názov Námestie
osloboditeľov

27. 4. 1930

sa v Iľanove narodila Ružena Dvořáková, rod. Žiaranová, prekladateľka, od roku
1952 redaktorka vydavateľstva Tatran

máj
1.5. 1890

sa v meste prvýkrát oslavoval Sviatok práce, kožiarski robotníci začali štrajk za
skrátenie pracovného času

3. 5. 1770

boli do urbára spísané poddanské povinnosti obyvateľov Svätého Mikuláša

3. 5. 1905

sa narodil Matej Murtin, právnik, bankár, povereník SNR pre financie, pri príprave
SNP sa ako vedúci pracovník banky sa podieľal na presune väčšieho množstva
finančných prostriedkov na stredné Slovensko, zomrel v Prahe 11. 3. 1979

5. 5. 1990

zomrel Mikuláš Štalmach, reštaurátor, predseda odboru reštaurovania pri Zväze
slovenských výtvarných umelcov, narodil sa 15. 11. 1907 v Liptovskom Mikuláši

8. 5. 1945

kostolné zvony a fabrické sirény v meste ohlásili koniec druhej svetovej vojny

16.5.1975

zrekonštruovaný palugyayovský kaštieľ Bocian v Palúdzke otvorili ako závodný
klub ROH Štátnych majetkov v L. Mikuláši

17.5. 1770

boli do tereziánskeho urbára zapísané pracovné povinnosti Vrbičanov

18. 5. 1925

sa narodil Pavol Žuffa, elektrotechnik, výskumný pracovník, venoval sa
problematike práškovej metalurgie, autor mnohých článkov a štúdií, zomrel
v Moravskom Svätom Jáne 19. 9. 1990

31.5.1975

bolo zrušené pohrebisko na mestskom cintoríne na Štúrovej ulici (dnes Park
Martina Rázusa) a na cintoríne na Ulici 1. mája (dnes Park Márie RázusovejMartákovej)
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jún
2. 6. 1930

bolo založené Múzeum slovenského krasu

2. 6. 1995

bolo otvorené Športovo-rehabilitačné centrum Fitness B na Podbrezinách

3. 6. 1955

Rada Okresného národného výboru v Liptovskom Mikuláši rozhodla o zriadení
Okresného vlastivedného múzea pomenovaného po mikulášskom rodákovi Jankovi
Kráľovi, dnešného Múzea Janka Kráľa

7. 6. 1840

Gašpar Fejérpataky-Belopotocký založil nedeľnú školu (vyučovalo sa čítanie,
písanie, fyzika, chémia, počty, účtovníctvo a spolok miernosti)

8. 6. 1800

sa v Okoličnom narodil Ignác Klimkovič, rezbár, maliar, reštaurátor, zomrel
v Košiciach 20. 6. 1853

9.6. 1945

bola obnovená železničná trať medzi Liptov. Mikulášom a Ružomberkom

13. 6. 1925

zomrel František Lahola, sochár, kamenár, od roku 1904 žil v Liptovskom
Mikuláši, portrétoval významné osobnosti - Hodžu, Hviezdoslava, Tomášika,
Daxnera, narodil sa v Babiciach na Morave 6. 3. 1872

17.– 25. 6. 2000 sa konalo Svetové stretnutie Liptákov 2000
25.6. 2005

bol pred mestským úradom odhalený pamätník Martina Rázusa

27. 6. 1935

sa v Liptovskom Petre narodil Pavol Vongrej, literárny historik, zomrel 15.11.2001
v Bratislave

27.6. 1940

v Prešove zomrel Aurel Ballo, maliar, narodil sa v Liptovskom Mikuláš roku 1871

28. 6. 1905

sa vo Vrbici
sa vonarodila
Vrbici spisovateľka,
narodila spisovateľka,
prekladateľka
prekladateľka
a redaktorka
a redaktorka
Mária RázusováMária Rázusová-Martáková, z
Martáková, zomrela v Bratislave 5. 8. 1964

28. 6. 1945

v Bratislave zomrel Emil Stodola, politik, právnik, brat Aurela Stodolu, založil a
redigoval prvé slovenské odborné právnické periodikum Právny obzor, prvý
predseda Zväzu advokátov na Slovensku, narodil sa v Liptovskom Mikuláši 22. 3.
1862
júl

1. 7. 1865

sa na Vrbickom Huštáku narodil Vladimír Krivoš, stenograf, spisovateľ,
prekladateľ, od roku 1889 žil v Rusku, priekopník ruskej stenografie, pôsobil ako
riaditeľ cárskej knižnice, neskôr v službách sovietskej vlády, zomrel v Ufe 4. 8.
1942

1. 7. 1955

svoju činnosť začala Galéria Petra Michala Bohúňa

1. 7. 1960

vznikol národný podnik Stredoslovenské konzervárne a liehovary so sídlom
v Liptovskom Mikuláši

1. 7. 1990

vzniklo Slovenské múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva ako pokračovateľ
tradícii Múzea Slovenského krasu

2. 7. 1945

bola obnovená doprava na železničnom úseku Liptovský Mikuláš – Kráľovany
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8.7. 1950

do prevádzky bola uvedená automatická telefonická ústredňa

13.7. 1650

Nemecká (Partizánska) Ľupča vydala odpis artikúl pre kováčsky a zámočnícky
cech vo Svätom Mikuláši

14.7. 1840

začalo Belopotockého ochotnícke divadlo opäť pôsobiť v bývalom jezuitskom
kláštore

18. 7. 1925

bola v hoteli Európa otvorená výstava výtvarných diel

20.7. 1880

sa v Smrečanoch narodil Vladimír Čobrda, ev. a. v. biskup, spisovateľ, publicista,
kaplán v Liptovskom Mikuláši (1904 – 1908), podpredseda spolku Tranoscius
(1911 – 1921), zomrel v Smrečanoch 2. 9. 1967

22.7.2000

zomrel Ondrej Cibák, čs. reprezentant vo vodnom slalome, priekopník výstavby
umelých pretekárskych tratí, narodil sa 11.12.1926
august

2. 8. 1925

v Košiciach zomrel Ján Rumann, právnik, verejný činiteľ, popredný predstaviteľ
Slovenskej národnej strany v Liptove, po roku 1918 župan, stál na čele Spišskej,
Šarišskej a Košickej veľkožupy, narodil sa v Pribyline 18. 10. 1876

6. 8. 1845

sa konalo druhé valné zhromaždenie kultúrneho spolku Tatrín, predchodcu
Matice slovenskej, založený bol 28. 8. 1844

7.8.2005

zomrela akad. maliarka Ester Šimerová-Martinčeková, narodila sa v Bratislave
23.1.1909

11. 8. 1265

kráľ Belo IV. vydal privilégiá (práva a povinnosti) obyvateľom Liptova

11. 8. 1830

sa narodil Ján Pálka, maliar, litograf, z iniciatívy G. F. Belopotockého študoval
v Prahe, jeho diela sú zastúpené v zbierkach SNG a Galérie P. M. Bohúňa

20. 8. 1945

sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie Zväzu slovenských žien v meste

22. 8. 1630

palatín Mikuláš Eszterházy vydal artikuly pre mikulášsky kožušnícky cech

22.8. 1830

svoju činnosť zahájilo prvé slovenské ochotnícke divadlo - súbor G. F.
Belopotockého veselohrou Jána Chalupku Kocúrkovo, v priebehu 15 rokov
predviedli 40 hier, ktoré Belopotocký sám hrával, režíroval, viedol techniku,
vyberal, upravoval, prekladal a vydával hry, pričom sa jeho repertoár preberal na
celom Slovensku

31. 8. 1880

sa narodil Ján Volko-Starohorský, geológ, speleológ, učiteľ, publicista, v rokoch
1918–1939 profesor Gymnázia M. M. Hodžu, zomrel v Bratislave 17. 12. 1977

september
1. 9. 1885

bola otvorená učňovská škola

1. 9. 1920

bola otvorená škola pre ženské povolania

1. 9. 1945

bola otvorená učiteľská akadémia

1. 9. 1950

bola otvorená priemyselná škola stavebná
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2. 9. 1945

začal svoju činnosť okresný ľudový súd

4.9.1930

sa v meste zastavil prezident T. G. Masaryk na ceste do Tatranskej Lomnice

11. 9. 1910

sa v meste konala konferencia slovenských peňažníkov za účasti asi 100 bankárov
a bankových úradníkov

18. 9. 1935

zomrel v Nízkych Tatrách Zolo Palugyay, maliar, grafik, narodil sa Bodiciach 9.
11. 1898

19.9. 1835

sa Belopotockého divadlo sťahovalo z kláštora do Vrbického hostinca
U Čierneho orla

20.9.1920

otvorená bola Vyššia dievčenská škola Živeny pre ženské povolania

20.9. 1945

sa začalo vyučovanie na novozriadenej dvojročnej obchodnej škole na Školskej
ulici, zanikla v roku 1958

22. 9. 1920

bol založený športový klub ŠK Kriváň

22. 9. 1970

v Bratislave zomrel národný umelec Janko Alexy, maliar, prozaik, publicista
narodil sa v Liptovskom Mikuláši 25. 1. 1894

24. 9. 1835

vystúpil G. F. Belopotocký so šiestimi Mikulášanmi na Kriváň

25. 9. 1945

bolo ustanovené Všeužitočné stavebné družstvo Domov

27. 9. 1970

zomrel Pavol Žuffa, strojný inžinier, pôsobil 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, narodil sa 24. 4. 1889

29. 9. 1915

sa narodila Margita Schwalbová, lekárka, väznená v Osvienčime, autorka knihy
Vyhasnuté oči, zomrela 31.12.2003 v Bratislave

30. 9. 1945

bola založená Okresná odborová rada v Liptovskom Mikuláši
október

1. 10. 1905

sa narodil Mirko Trnovský pedagóg, autor učebníc, odborných článkov
spolupracovník Karola Plicku, zomrel v Banskej Bystrici 3. 6. 1969

1.10.1950

vzniklo Letecké technické učilište, v roku 1960 reorganizované na Technické
učilište

1. 1. 1975

zomrel v Banskej Bystrici Fedor Klimáček, maliar, grafik, ilustrátor,
vysokoškolský pedagóg, v rokoch 1948-52 riaditeľ Gymnázia M. M. Hodžu, narodil
sa v Ružomberku 26. 2. 1913

2.10.1785

bol vysvätený novopostavený evanjelický a. v. kostol na Tranovského ulici

2. 10. 1905

bol podaný návrh na zriadenie gymnázia v Liptovskom Mikuláši, ktorý bol
prerokovaný vo verejnosprávnom výbore Liptovskej župy

6.10. 1800

sa narodil Ondrej Pálka, garbiar, obchodník, spolupracovník Hodžu, aktívny
účastník revolučného pohybu slovenského národa, zomrel v Liptovskom Mikuláši
18. 7. 1877
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10.10.2000

zomrel Ján Kresák, zakladateľ Horskej služby v Nízkych Tatrách, narodil sa
6.11.1924

14.10.1945

bol na Námestí osloboditeľov odhalený pamätník padlým hrdinom Červenej
armády

20.10. 1920

obecný výbor rozhodol vyslať do Bratislavy deputáciu v záležitosti zriadenia
mestského kina

26.10. 1865

sa vo Vrbici narodil Miloš Lacko, podnikateľ-garbiar, spoločník Továrne na remeň
Lacko-Pálka a spol., signatár Martinskej deklarácie v roku 1918

28.10.1925

bol na mestskom cintoríne odhalený pomník G.F.Belopotockého a následne bola v
budove gymnázia otvorená verejná knižnica

28.10.2005

začalo vysielanie mestskej TV Liptov

30. 10. 1930

sa obecná rada zaoberala otázkou zriadenia kamenárskej školy

30.10. 1930

sa v Diviakoch narodil Alfonz Böhm, lekár, spisovateľ, autor prozaických diel,
učebníc, scenárov, zomrel 9. 4. 1982

31.10. 1780

sa v Palúdzke narodil Imrich Palugyai, katolícky biskup, archivár Spišskej
Kapituly, v Nitre vybudoval dievčenský ústav malý seminár, v Sládečkovciach
kaštieľ

november
1. 11. 1920

zomrel Ján Volko, starosta mesta (1898 – 1920), zaslúžil sa o výstavbu štátnej
ľudovej školy a meštianskej školy, gymnázia, narodil sa 26. 9. 1867 vo Vrbici

4. 11. 1905

sa v Bilavsku narodil Alojz Lutonský, všestranný organizátor turistiky,
horolezectva, jaskyniarstva, záchranárstva, ochrany a propagácie, sprístupňovania a
rozvoja cestovného ruchu, redaktor Krás Slovenska a Vysokých Tatier, v rokoch
1963–1969 riaditeľ Múzea Janka Kráľa, zomrel 7. 1997

7. 11. 1840

sa v Demänovej narodil Mikuláš Kubíni, historik, archeológ, právnik, zomrel
v Oravskom Podzámku 24. 1. 1937

11.11.2010

bolo otvorené nákupné stredisko STOP.SHOP. na mieste bývalej garbiarne
Kováč-Stodola, neskôr Lacko-Pálka, od r. 1951 nábytkárne Nový domov

12. 11. 1960

zomrel v Prahe Ernest Špitz, maliar, od roku 1945 žila jeho rodina v Liptovskom
Mikuláši, narodil sa v Trnave 16. 7. 1927

13. 11. 1910

sa narodil Jozef Stanovský, kníhkupec a nakladateľ, v rokoch 1931–1937 vedúci
predajne Tranoscius, neskôr majiteľ kníhkupectva Sv. Mikuláša Prešove, zomrel
v Žiline 16.6.1984

13.11. 1945

sa narodil Ivan Korman, výtvarník, zomrel 25.12.2002

15.11.1980

bol otvorený kultúrny dom v Ondrašovej (renovovaná kúria)

17.11.2005

bola na budove obvodného úradu odhalená pamätná tabuľa venovaná
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príslušníkom pracovných technických práporov

21. 11. 1905

sa v Paludzi narodil Adam Matejka, obuvník, herec, filmový predstaviteľ drobných
figúrok z ľudu, zomrel 21. 4. 1988

22. 11. 1840

sa na Magurke narodil Karol Ruppeldt, učiteľ evanj. ev. v ľudovej školy v L.
Mikuláši, zakladateľa a dirigent spevokolu Tatran, skladateľ a vydavateľ zborových
skladieb, upravoval a vydával slovenské národné piesne, zomrel v L. Mikuláš
189.8.1909

23.11.1920

sa narodil Vladimír Fábry, právnik, diplomat, od roku 1946 pracovník OSN,
zahynul pri letec. katastrofe s generálnym tajomníkom OSN Dagom
Hammarskjöldom v Zambii 18. 6. 1961

27.11. 1850

sa narodila Klementína Ruppeldtová, rod. Augustínová, osvetová pracovníčka,
publicistka, manželka Karola Ruppeldta, zomrela 4. 8. 1926 v Žiline

30.11.1990

otvorený bol Posádkový dom armády
december

1. 12. 1930

sa v Palúdzke narodil Branislav Lichardus, lekár-endokrinológ, diplomat, člen
medzinárodných lekárskych spoločnosti, autor mnohých odborných článkov
a štúdií, prvý veľvyslanec SR v USA

1.12. 1970

Liptovský Mikuláš mal podľa sčítania ľudu 16 550 obyvateľov

3.12.1930

obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo pôžičku 3 milióny Kč na prvú etapu
kanalizácie mesta

5.12.1945

bola založený rybársky spolok

8.12.1935

bol po rekonštrukcii vysvätený evanjelický kostol na Tranovského ulici,
novopostavený ev. a. v. kultúrny dom a farská budova, otvorený materský dom
Spolku slovenskej evanjelickej diakonie na dnešnej Janoškovej ulici

11.12.1920

sa v Mikuláši a Palúdzke začal generálny štrajk

14.12. 1840

podal G. F. Belopotocký žiadosť na uhorskú kráľovskú radu o povolenie vystavať
a zriadiť v meste tlačiareň

16.12. 1875

sa v Tovačove na Morave narodil František Klimeš, kníhtlačiar, kníhkupec,
vydavateľ, podporoval vydávanie slovenskej literatúry pred rokom 1918, starosta
mesta v rokoch 1928-1939, zomrel 7. 5. 1961

22. 12. 1775

sa narodil Ján Laurenci, osvietenský filozof, učiteľ, člen Učenej spoločnosti
malohontskej a jej knihovník, zomrel 11. 5. 1819 vo Veľkých Teriakovciach

29.12.1925

valné zhromaždenie prijalo stanovy Družstva Demänovských jaskýň, vznikla firma
Družstvo Demänovských jaskýň so sídlom v Lipt. Sv. Mikuláši

1905

na bývalých pozemkoch kláštora, dnešnej Školskej ulici, boli postavené štátna
materská škôlka (budova firmy Telink), štátna ľudová (ZŠ) a štátna meštianka
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chlapčenská a dievčenská škola (stredná odborná škola stavebná)
1965

začala výstavba sídliska Nábrežie

1975

začalo napúšťanie priehradnej nádrže Liptovská Mara

september 2010 poslanci Žilinského samosprávneho kraja odsúhlasili názov mikulášskej nemocnice ako
Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu
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