
Údaje z histórie mesta 
(v otázkach a odpovediach) 

 
   Ak chceme patriť naozaj medzi kultúrnych obyvateľov nášho 
mesta, potrebujeme vedieť aspoň základné údaje z dejín lokality, 
v ktorej žijeme. Položíme si niekoľko zaujímavých otázok 
z histórie mesta Topoľčany a v závere príspevku sa dozvieme aj 
možné správne odpovede.  
 

 

Otázky 
 

1. Z ktorých rokov pochádza prvá nepriama nedoložená písomná zmienka o sídle   
Tupulchan ?  

2. Z ktorého roku je prvá priama doložená písomná zmienka o existencii 
Topoľčian a kde sa nachádza? 

3. Z ktorého roku a v akej listine sa nachádza prvá písomná zmienka  
o topoľčianskom kostole? 

4. Kedy sa spomínajú Topoľčany v listinách ako „civitas“ a kedy ako „regia 
civitas“? 

5. Ako sa menoval topoľčiansky richtár z roku 1347? 
6. V ktorom roku sa v Topoľčanoch uskutočnilo stretnutie časti uhorskej šľachty 

nespokojnej s vládou kráľa Žigmunda? 
7. V ktorých rokoch ovládali topoľčianske panstvo husiti? 
8. Koľko domov mali Topoľčany v roku 1598? 
9. V ktorom roku prijal cech topoľčianskych obuvníkov svoje artikuly? 
10. Kedy bol vysvätený kostol stavaný v Topoľčanoch od roku 1731? 
11. Od ktorého roku sú na námestí štyri sochy (Trojica, Florián, Immaculata, 

Nepomucký)? 
12. V ktorom roku sa stali Topoľčany sídlom slúžnovského okresu Nitrianskej 

župy? 
13. Kedy bol otvorený železničný úsek trate Nitra – Topoľčany? 
14. Kedy bola daná do užívania verejná župná nemocnica, postavená zásluhou 

Augusta Stummera? 
15. Odkedy majú Topoľčany vydláždené námestie? 
16. Odkedy je v užívaní súčasný mestský dom – radnica? 
17. Koľko obyvateľov mali Topoľčany v roku 1920? 
18. Kedy bol zmenený názov mesta Veľké Topoľčany na Topoľčany? 
19. Kedy bola veľká kultúrno-hospodárska výstava v Topoľčanoch, ktorú  navštívil 

aj prezident T.G. Masaryk? 
20. Kedy otvorili v meste prvú strednú školu – gymnázium? 
21. Od ktorého roku je v Topoľčanoch stála vojenská posádka? 
22. Kto bol starostom Topoľčian v rokoch 1924-1928 a 1932-1938, ktorý zozbieral 

historické informácie o meste a vlastnoručne písal mestskú kroniku v rokoch 
1921 až 1934? 



 
Odpovede  
 

1.  z obdobia medzi rokmi 1173 až 1196; 
2.  z roku 1235 a listina je uložená v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti; 
3.  najstaršia písomná zmienka o topoľčianskom katolíckom kostole je v listine  

ostrihomského arcibiskupstva z roku 1285; 
4.  v písomných záznamoch z rokov 1333 – 1335;  
      v dekréte uhorského kráľa Karola Róberta z roku 1342; 
5.  Peceň; 
6.  v roku 1401; 
7.  v rokoch 1431 až 1434; 
8.  124; 
9.  v roku 1609; 
10.   v roku 1740; 
11.   od roku 1780; 
12.   v roku 1871; 
13.   v roku 1882; 
14.   v roku 1886; 
15.   od roku 1890; 
16.   od roku 1912; 
17.   7023 obyvateľov; 
18.   v roku 1921; 
19.   v roku 1930; 
20.   v roku 1936; 
21.   od roku 1938; 
22.   Ignác Žák (1884–1971); 
 

Možno sme sa niečo nové a zaujímavé o histórii nášho mesta aj dozvedeli.           (dmj) 
 
 


