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NOVINKY V PARKU MINIATÚR

Rodný dom 
Pavla Országha 

Hviezdoslava

V Parku miniatúr je našim hlavným krédom „záchrana aspoò 4 objektov kultúrneho dedièstva roène“. De�om a mládeži, dospelým  
i seniorom sa snažíme prostredníctvom modelov dobových rekonštrukcií priblíži� v èo najvernejšej podobe objekty nášho 
kultúrneho dedièstva. Èastokrát sa z nich už ve¾a nezachovalo. A tak pre stavbu modelu potrebné získa� èo najviac podkladov             
z archívov, ako aj navštívi� a zamera� reálne miesta v teréne. 

V závere sezóny 2015 sme mali v Parku miniatúr 56 modelov slovenských hradov, vzácnych kostolíkov, chát a rozh¾adní.  Tento rok 
pripravujeme model hradu Šomoška, ktorého súèas�ou bude aj model prírodného klenotu spod reálneho hradu – Kamenného 
èadièového vodopádu. Zaèali sme s prípravou podkladov k Bojnickému zámku a Trenèianskemu hradu, bol by najvyšší èas  zaplni� 
aj podložku pripravenú pre Bratislavský hrad.

Od roku 2013 máme samostatnú expozíciu stavieb z èias pôsobenia Cyrila a Metoda na Slovensku. Samostatný kút je venovaný 
hradom Alžbety Bátoriovej a jej manželovi Františkovi Nádaždymu. Na Slovensku sú však neoddelite¾nou súèas�ou nášho 
kultúrneho a národného dedièstva aj diela a èinnos� mnohých našich významných osobností. Na viacerých akoby sme zabúdali. 
Preto je úplnou novinkou na sezónu 2016  výstavba novej expozície – rodné domy našich významných osobností. Niektoré z nich 
sa reálne zachovali a dnes sú v nich muzeálne expozície alebo pamätné izby, niektoré sú v zanedbanom stave, mnohé z nich zanikli 
úplne. Dochovali sa nám z nich iba fotografie, obrázky a ma¾by v muzeálnych archívoch.

K Ve¾kej noci sme pripravili prvých 7 modelov rodných domov 8 osobností, expozíciu budeme postupne rozširova�. Prvým je 
prekrásny dom, v ktorom sa narodil známy slovenský spisovate¾ . Narodil sa v roku 1849 vo Vyšnom 
Kubíne. K jeho najznámejším dielam patrí román Hájnikova žena. Jeho dom už bohužia¾ dnes nestojí, vyhorel a bol zbúraný.             
Nám sa ho vïaka spolupráci  s Oravským múzeom P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne podarilo postavi�. 

je 

Pavol Országh Hviezdoslav
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To isté múzeum nám umožnilo zamera� rodný dom 
 v Jasenovej (narodil sa tu v roku 

1860), kde je dnes jeho muzeálna expozícia. 

Zamera� rodný dom velikána, významného zberate¾a 
slovenských rozprávok –  
sme museli vycestova� do dedinky Slavošovce ukrytej  
v lone gemerských hôr. Narodil sa v òom v roku 1828, 
dnes je v òom umiestnená malá muzeálna expozícia. 
Právom je prirovnávaný k Hansovi Christianovi  
Andersenovi.  

Ïalší slovenský spisovate¾ nám 
priniesol rozprávkové postavy a príbehy Smelého Zajka, 
Budkáèika a Dupkáèika, ale aj sokoliara Tomáša. Narodil 
sa pod Zvolenským zámkom a jeho rodný dom už dávno 
neexistuje. Oživili sme ho vïaka archívu Slovenskej 
národnej knižnice v Martine. 

Originálny objekt s múzeom dvoch osobností  je lokalizovaný v obci Uhrovec. V roku 1815 sa tu narodil  – 
najvýznamnejší predstavite¾ národného života, vedúca osobnos� slovenského národného obrodenia v polovici 19. storoèia a 
kodifikátor spisovného jazyka.  O 106 rokov neskôr, v roku 1921, sa v tom istom dome narodil  – významný 
èeskoslovenský politik a predstavite¾ Pražskej jari 1968. 

Ïalší rodný dom je spätý s významným slovenským etnografom a budite¾om . Narodil sa v roku 
1836 v dome ležiacom ved¾a evanjelickej fary v obci Lubina. Ve¾ká èas� jeho pôsobenia a rozsiahleho diela je spätá s neïalekou 
Bošáckou dolinou, kde skúmal flóru, život a obyèaje miestneho ¾udu. 

Najmenší model v expozícii je spojený s menom najväèšieho slovenského herca . V roku 1966 bol za film Obchod         
na korze ocenený Oscarom, jeho tvár je nám známa hlavne z predstavite¾ov Pacha Hybského Zbojníka, Sváka Ragana èi Martina 
Pichandu z filmu Tisícroèná vèela, hlas poznajú deti z dabingu valachov Ma�ka a Kubka. A preèo najmenší model? Málokto vie, že 
Jozef Króner sa narodil v roku 1924 v budove bývalej železniènej stanice v Staškove ako jedno z 12 detí.

Z ïalších plánovaných modelov máme pripravené podklady pre rodinné domy Milana Rastislava Štefánika, Jozefa Gregora 
Tajovského, Jána Bottu, Jána Kollára, Pavla Jozefa Šafárika a Michala Miloslava Hodžu. 

Nová expozícia prispeje 
od roku 2016 k zvýšeniu 
povedomia o našich 
národných velikánoch, 
rozšír i  obzor nielen 
jednotlivcom, ale aj 
ško lským zá jazdom,  
matièiarskym skupinám a 
skupinám seniorov. 

Martina Kukuèína

Pavla Emanuela Dobšinského

Jozef Cíger Hronský 

¼udovít Štúr

Alexander Dubèek

Jozefom ¼udovítom Holubym

Jozefa Krónera

Rodný dom 
Jozefa Krónera

Rodný dom 
Pavla Emanuela Dobšinského


