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 From the second half of the 10th century until

 1918, it was part of the Kingdom of Hungary. 

 The town of Mikuláš (Liptószentmiklós) was first 

 mentioned in the royal deed of King Ladislaus

 IV in 1286. The first written record mentioning 

 the Church of Saint Nicolaus which was to become 

 the founding element of a larger settlement dates 

 back to 1299. The Church of Saint Nicolaus is the 

 oldest building in the town of Liptovský Mikuláš.

 Mikuláš was one of the most important centres of crafts in the Liptov region. The craftsmen 
formed guilds. The oldest guild was the shoemaker's guild mentioned in 1508. There were also 
other guilds: the guild of smiths, furriers, tailors, hatters and butchers.

 In 1677, Liptovský Mikuláš (Liptószentmiklós) became the seat of the local district, as well as Liptó 
county. The legendary Slovak "Robin Hood" Juraj Jánošík was sentenced and executed here in 
1713 by being hung by the ribcage on a hook.

 Liptovský Mikuláš played an important role for Slovaks in the 19th century during the period of 
magyarization. It was one of the centres of Slovak national movement. The first Slovak theater 
was founded there in 1830 called "The theater of G. F. Belopotocký". Liptovský Mikuláš was a 
home to an important Slovak romantic poet and national activist, Janko Kráľ, who was fighting 
for the right of self-determination of Slovak nation in the Hungarian Empire. Also another 
national revivalist Michal Miloslav Hodža lived there. The leader of Slovak national revival, 
Ľudovít Štúr, publicly revealed a document called "The demands of Slovak nation" in 1848 in 
Liptovský Mikuláš as an official appeal to the leaders of Austrian-Hungarian empire to help solve 
the present existentional problems of Slovak people (unsuccessful).

 In the 20th century, many once independent villages were annexed to Liptovský Mikuláš. Thus, 
what was once the bucolic farmers' hamlet of Vrbica is now simply a street in the middle of the 
town.



 Od druhej polovice 10. storočia až do

 roku 1918,

 to bolo súčasťou Uhorského kráľovstva. 

 Mesto Mikuláš (Liptószentmiklós) bola

 prvýkrát uvedená v kráľovskej listine kráľa Ladislava IV v roku 1286.

 Prvá písomná zmienka zmienku kostol svätého Mikuláša, ktorý sa mal stať súčasťou založenia väčšieho 

osídlenia sa datuje do 1299. Kostol svätého Mikuláša je najstaršou stavbou v meste Liptovský Mikuláš.

Mikuláš bol jedným z najvýznamnejších centier remesiel v regióne Liptov. Remeselníci tvoril spolkov. 

Najstaršie bol cech obuvnícky cech uvedených v roku 1508. Tam boli aj iné spolky: cech kováčov, 

kožušníci, krajčíri, kloboučníci a mäsiari.

V roku 1677, Liptovský Mikuláš (Liptószentmiklós) sa stal sídlom miestneho okresu, rovnako ako Lipt kraj. 

Legendárna slovenská "Robin Hood" Juraj Jánošík bol odsúdený a popravený v roku 1713 tu zavesených 

rebrá na hák.

Liptovský Mikuláš hrali dôležitú úlohu pre Slovákov v 19. storočí v období Magyarization. To bol jeden z 

centier slovenského národného hnutia. Prvý slovenský divadlo bolo založené v roku 1830 je nazývaný 

"divadlo GF Belopotocký". Liptovský Mikuláš bol doma k dôležitým slovenských romantický básnik a 

národný aktivista, Janko Kráľ, ktorý bojoval za právo na sebaurčenie slovenského národa v Uhorsku. Aj 

ďalšie národný buditeľ Michal Miloslav Hodža žil. Vedúci slovenského národného obrodenia, Ľudovít 

Štúr, verejne odhalil dokument nazvaný "Požiadavky slovenského národa" v roku 1848 v Liptovskom 

Mikuláši ako oficiálny odvolanie k vodcom rakúsko-uhorskej ríše pomôcť riešiť súčasné existenciálne 

problémy slovenského ľudu (neúspešné).

V 20. storočí, veľa kedysi samostatnej obce pripojené do Liptovského Mikuláša. Tak, čo bolo kedysi 

Hamlet vidiecky poľnohospodárov Vrbica je teraz jednoducho na ulici v strede mesta.



 Kostol sv. Mikuláša je najznámejšou dominantou mesta. Stojí v južnej časti Námestia 
osloboditeľov. 

 Evanjelický kostol stojí na Tranovského ulici v susedstve bývalej evanjelickej fary a 
galérieŽidovská synagóga sa nachádza na Hollého ulici pri Dome kultúry. Súčasný 
klasicistický objekt pochádza z rokov 1842-1846, je vystavaný na mieste staršej synagógy.










