
K osemdesiatke G Top 
(Gymnázium v Topoľčanoch − 80. výročie založenia) 

 

     Možno pre školu, nielen všeobecnovzdelávaciu, ale aj spoločensko-výchovnú inštitúciu,  

od jej založenia, to nie je naozaj až tak veľa. Školské roky sa v 21. storočí prevaľujú akoby stále 

relatívne rýchlejšie a nezáväznejšie. Gymnázium v Topoľčanoch (1936−2016) si pripomenie, 

a možno aj oslávi, už osemdesiate výročie svojho založenia.  

     V roku 1936 bolo výmerom Ministerstva školstva a národnej 

osvety v Prahe č. 65.757/36-II/2 zo dňa 27. 5. 1936 zriadené 

Mestské československé reálne gymnázium v Topoľčanoch. 

V prvom školskom roku 1936/37 boli zriadené dve triedy (prvý 

a druhý ročník osemročného gymnázia) v budove mestského 

hostinca (kasína) na Streďanskej ulici (pozri obr.). Súčasná 

budova gymnázia bola postavená v rokoch 1941-1945. Prístavba 

na rozšírenie školskej budovy 

bola postavená v rokoch 1987-1988. Názvy školy sa v priebehu 

rokov menili. Od školského roku 1953/54 to bola  JSŠ – 
Jedenásťročná stredná škola, od 1959/60  DSŠ – Dvanásťročná 
stredná škola, od 1963/64  SVŠ –  Stredná všeobecno-
vzdelávacia škola a od školského roku 1969/70  Gymnázium.  

     Za výchovno-vzdelávaciu činnosť vyučujúcich v škole boli 

zodpovední títo riaditelia: Lukeš, J. (1936-1939), Cvacho, A. (1939-1945), Fraštia, J. (1945-

1946), Hudec, J. (1946-1950), Horňák, S. (1950-1950), Kováčik, J. (1950-1951), Dobrík, O. 
(1951-1953), Vencelík, J. (1953-1957), Rusko,Š. (1957-1977), Plaskoň, Š. (1977-1990), 

Jedinák, D. (1990-1991), Svitok, J. (1991-1997), Dzurejová, V. (1997- ). 

     Prví absolventi školy zmaturovali v školskom roku 1942/43. Odvtedy štúdium úspešne ukončilo 

už okolo 9000 študentov. Každý z nich si utvoril svoj vlastný obraz a pokiaľ ešte dýcha, môže 

tvorivo spomínať. 

     Z obsahu vydaných pamätníc (publikácií pri výročiach 50., 60., 70.,) je možné celkom dobre 

vytušiť, aká spoločenská atmosféra v spomínaných dobách panovala. Spomienky, napriek tomu, 

aké sú rôznorodé a závislé od ich tvorcov, zostanú vždy symbolickým základom, na ktorom sa 

udržiava i rastie duch školy. Nie budova, jej steny, miestnosti a zákutia, ale živý tvorivý prejav 

ľudského myslenia, duchovnej atmosféry a činorodej aktivity, ktorá formuje študentský život,  

je tým podstatným pre význam i zmysel školskej ustanovizne. Ak si na obetavých nezištných 

učiteľov spomínajú s vďakou naozaj zodpovední študenti, tak z toho sú vyživované nielen hlboké 

korene všeobecnej ľudskej civilizácie, ale aj jednoduché humanitné základy každého z nás. Niektorí 

návštevníci ústavu spomínali na predchádzajúcich stretávkach aj takto: Boli a aj neustále ste pre 

nás veľkou autoritou a osobnosťou, na ktorú sa nezabúda. A hoci sme mali pred Vami rešpekt, 

nikdy to nebol strach, pretože sme verili vo vašu spravodlivosť a tým ste boli pre nás obrovským 

svetlým bodom spomedzi ostatných profesorov. To čo ste nám odovzdali, nielen z matematiky, sme 

zúročili a zúročujeme dodnes. Takže ešte raz obrovská vďaka... Dnes sa Vám chcem vlastne po 

rokoch poďakovať za Vaše nevšedné nadšenie a zanietenosť  a zaželať Vám ešte veľa entuziazmu  

a tvorivých síl... Čas je zvláštny fenomén, naučí človeka všeličomu, aj pokore. Vlastne ďakujem  

aj za tie roky na gymnáziu. Už vo svojej dobe (na výročie lýcea roku1825) to básnicky 

charakterizoval A.S. Puškin (1799-1837): Učiteľom, čo striehli mladosť našu, živým i mŕtvym,  

čo nás mali viesť, zabudnúc na zlé, povznášame čašu, za všetko dobré vzdávame im česť.  

     Stretávky absolventov bývajú často bohato naplnené príhovormi, oceneniami i paradoxnými 

spomienkami. Výstava študentských tabiel a súdobých školských artefaktov vždy poteší tých 

zainteresovaných. Internetová webstránka topoľčianskeho gymnázia ponúka aj skenované prvé 

rukopisné stránky kroniky tejto školy. Z nich som si odpísal: Dňa 21. júna 1937 sa konala štvrtá 

klasifikačná porada. Na celom ústave bolo 16 žiakov s vyznamenaním (14,9 %), prospelo 58 žiakov 

(54,2 %), prospech nedostatočný a celkom nedostatočný malo 21 žiakov (19,6 %), opravné skúšky 



12 (11,2 %). Klasifikovaní boli všetci žiaci. Aký je stav podobnej problematiky v našich 

postmoderných časoch? Koľko a akých radostí alebo príčin smútku prináša školský systém tretieho 

tisícročia?  

     Tým, ktorí pokračujú v stredoškolskom štúdiu v topoľčianskom ústave – Gymnáziu, vyslovujem 

skromné nenáročné prianie: Využívajte každú príležitosť, aby ste sami zodpovedne premýšľali, 
uvažovali, porovnávali, vyhľadávali súvislosti i argumenty a tie aj triezvo logicky zdôvodňovali  
a spoločensky zohľadňovali. Harmonickým a tvorivým uplatňovaním svojich schopností a vlôh 
rozvíjajte sa na obetavé nezištné mravné osobnosti. Zušľachťujme sa... 
     Pokiaľ budem živý, zdravý a normálny, rád sa stretnem so svojimi študentmi, lebo hrdí a slušní 

absolventi nie sú nikdy bývalí, ale vždy aktuálni, i keď už s dlhším časovým odstupom od svojho 

zmaturovania v tradičnej, možno už dnes sprofanovanej, skúške dospelosti. Pri príležitosti 80. 

výročia od založenia nášho Gymnázia v Topoľčanoch, do ktorého som osobne pravidelne chodieval 

(ako študent, učiteľ i riaditeľ) 27 rokov, a dodnes už skoro 

25 rokov väčšinou len obchádzam túto budovu, si dovolím 

navrhnúť pre ďalšie „okrúhle“ výročia: prehľad 

absolventov našej školy, ktorí sa stali vysokoškolskými 

docentmi a profesormi, vydanie príležitostnej pamätnej 

medaily a usporiadanie slávnostného organového koncertu 

v miestnom chráme. Ďalšie prekvapenia už nech 

vymýšľajú k tomu povolanejší. Na symbolickom pôdoryse 

založenia školy sa bude vždy otvárať pamätnica Gymnázia v Topoľčanoch.   
 (emeritný učiteľ počtov a merby Dušan Jedinák)      
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Profesorský zbor Gymnázia v Topoľčanoch v rokoch 1990 - 1991 
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