


       

Jednou z najzaujímavejších obcí 
Liptova z historického  a 

umeleckohistorického hľadiska      
je Liptovský Ján. 

    V histórii má zvláštne postavenie.  

     Keď bol zemianskou obcou                   
s rozľahlými územnými celkami, 
odrazilo sa na celkovej výstavbe 
obce s mimoriadnym množstvom 
zachovaných kaštieľov. Pôvodne 

boli umiestnené v rozľahlých 
sadoch a záhradách.  

Samostatnú časť tvorila zemianska 
zástavba.  

Poddaní  bývali v inej časti obce,               
v ulicovej  zástavbe. 

 

 



Nízke Tatry sú pohorie patriace k  
geomorfologickému  celku v 

Západných Karpát. 
V centrálnej časti pohoria bol 

vyhlásený národný park - NAPANT.  
Najvyšší bod: Ďumbier 

Rozloha: 1 242 km² (124 200 ha) 
Geologické zloženie: tatrikum, fatrikum, 

veporikum, hronikum 
Dĺžka: 95 km, V-Z 



      Ohnište (1538 m) je významný horský masív budovaný prevažne z 

vápencov a dolomitov.  Najmä južné a juhozápadné svahy sú 

pozoruhodné, pretínajú ich priečne, niekoľko sto metrov dlhé súvislé bralné 

rady oddelené úzkymi plošinami. Masív má dva vrcholy: vyšší (1538 m) je 

nad Veľkou Poľanou.  

  Pod hlavným vrcholom je 125 m hlboká Veľká ľadová priepasť a neďaleko 

vrcholu Okno (10 m vysoký skalný otvor). Z hlavného vrcholu je jeden z 

najkrajších pohľadov na Nízke Tatry. 

 



        

Slemä je zalesnený bralnatý 
vrch severne od Ohnišťa, 

oddelený od neho 
Michalovským sedlom.      

V 2. svetovej vojne 
narazilo na končiar 

transportné lietadlo a celá 
posádka zahynula. Miesto 

nešťastia je pietne 
upravené. Pri zvyškoch 
lietadla stojí pamätná 

mohyla a tabuľa s menami 
obetí. 

 

 



Bobrovecká dolina – hotel Mních   Sivý vrch  



Žiarska chata  



   Prosiecka dolina je krasová dolina 

nachádzajúca sa v Chočských 

vrchoch, ktoré pretína od severu 

na juh. Jej celková dĺžka je 3,5 km. 

Začína na horských lúkach 

Svoradu a vyúsťuje v blízkosti 

podhorskej obce Prosiek.  



Kvačianska dolina  



Milan Rúfus 
 

Milan Rúfus bol slovenský básnik, literárny historik, 
prekladateľ a esejista.  

Dátum a miesto narodenia: 10. decembra 1928, 
Závažná Poruba 

Dátum úmrtia: 11. januára 2009, Bratislava 
Manželka: Magdaléna Rúfusová  

  Vzdelanie: Univerzita Komenského (1948–1952) 
Knihy: Básne, Modlitbičky, Lásky: (výber z poézie) 

Deti: Zuzanka Rúfusová 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 


