
O histórii mesta, v ktorom ste zmaturovali 
 

Minulosť a súčasnosť 
Ľudská kultúra je neodmysliteľne spojená 

s pamäťou a tým aj s históriou. Poeta A. S. 

Puškin (17991837) pôsobivo upozornil 

na význam dejín: Úcta k  minulosti –  

to je vlastnosť, ktorá odlišuje vzdelanca  

od divocha. Ak si budeme pripomínať 

informácie a klebety o vašich študentských 

časoch, môžeme debatovať aj o tom,  

čo viete alebo neviete z histórie mesta, 

v ktorom ste navštevovali miestne 

gymnázium. Možno som o tom s vami na 

hodinách matematiky asi vôbec nehovoril. 

Mnohí z nás už vedia, že Kto sa obmedzuje 

len na súčasné, bez vedomostí o minulom, ten nikdy 

súvislosti nepochopí (G.W. Leibniz, 16461716).  

Na doplnenie ponúkam informácie, ktoré som spracoval 

z dostupnej literatúry.    

 

Sídlo a mesto 
Lokalita dnešných Topoľčian (18°10´východnej zemepisnej dĺžky  

a 48°34´ severnej zemepisnej šírky; 174 metrov nad morom) patriaca  

do Nitrianskej kotliny je spojená s osídlením už od praveku. Z mladšej 

doby bronzovej (1250800 pred n. l.) sa na starom cintoríne našla 

bronzová ružicová spona a v časti Nad palandou aj náznak žiarového 

obetiska. V období 4. stor. až 2. stor. pred n. l. tu žili Kelti aj Germáni. 

Slovanské kmene do týchto miest prišli asi v 6. storočí. Osídlenie 

v priestore súčasného mestského jadra dokladajú nálezy veľkomoravskej 

keramiky. Prvá nepriama nedoložená písomná zmienka o sídle 

Tupulchan  možno pochádza z rokov 1173 až 1196, 

lebo sa zachovala len darovacia listina z roku 1235 

(uložená v Maďarskom krajinskom archíve 

v Budapešti) uhorského kráľa Bela IV. (panoval 

12351270), ktorou daroval Topoľčany spolu 

s Tovarníkmi a zaniknutou osadou Ilúš (Ílovec) 

svojmu vernému dvoranovi (správcovi kráľovských 

stajní) Dionýzovi synovi Dionýza. V listine sa okrem 

iného uvádza, že už Belov starý otec kráľ Belo III. 

(panoval 1173–1196) daroval Topoľčany šľachticom 

Seudovi a Martinovi. Nespomína sa však, kedy 

presne k tomu došlo a či o tomto akte bola vydaná aj donačná listina. Prvá priama doložená 
písomná zmienka o existencii Topoľčian teda pochádza z roku 
1235 a nepriama zmienka niekedy z rokov 11731196. Topoľčany  

sa spomínajú ako „civitas“ v záznamoch z rokov 1333–1335 a ako 

„regia civitas“ v dekréte uhorského kráľa Karola Róberta z roku 1342. 

Panovník Ľudovít I. potvrdil roku 1347 pre richtára (vtedy ním bol 

v Topoľčanoch mešťan s menom Peceň) a mestskú radu súdnu 

právomoc (regia privilegialis civitas). Avšak presne sa nevie, kedy 

Topoľčany získali mestské privilégiá. 

 



Hrad a kaštieľ   
Z archeologicko-historických úvah sa usudzuje,  

že Topoľčiansky hrad vybudovali Čákovci v rokoch 1283  

až 1318. Sečéniovci, ktorým patril hrad od roku 1389, urobili 

zásadnú prestavbu dostavaním trojpodlažného paláca. 

Topoľčianske panstvo získal (1601) Žigmund Forgáč a dal 

postaviť aj pôvodne štvorkrídlovú pevnosť v Tovarníkoch, 

dobudovanú po roku 1620. 

Peter Beréni získal panstvo 

v roku 1711, jeho dcéra nechala prestavať (17301752) pevnosť 

na barokový kaštieľ. Ten užívali Erdödyovci do roku 1868, 

kedy ho získali Stummerovci. 
 

Z dejín chrámu 
Z niektorých záznamov (listina ostrihomského arcibiskupstva 

z roku 1285) možno usúdiť, že kresťanský kostol v tejto 

lokalite bol možno už v 11. storočí. V spisoch z rokov 1559–

1613 sa uvádza, že topoľčiansky kostol bol zasvätený sv. 

Ondrejovi. V zázname vizitácie topoľčianskej farnosti z roku 

1696 sa uvádza, že kostol je zasvätený Nanebovzatiu Panny 

Márie. Prestavaný barokový kostol bol vysvätený roku 1740. 

Terajšia podoba chrámu je zo zásadnej prestavby v rokoch 

1792–1802 a úpravy z roku 1859. 

 

20. storočie 
V roku 1905 bol do Topoľčian zavedený 

telefón, v roku 1912 dostavali trojpodlažnú 

budovu secesnej radnice s uzatvoreným 

nádvorím. Pri sčítaní obyvateľov roku 1920 

malo mesto 7023 obyvateľov. Názov mesta 

Veľké Topoľčany na Topoľčany bol 

zmenený v roku 1921. V decembri 1929 

vyšlo prvé číslo Topoľčianskych novín. Veľkú kultúrnohospodársku 

výstavu v Topoľčanoch v roku 1930 navštívil aj československý prezident 

T.G. Masaryk. Prvú strednú školu – gymnázium v meste otvorili roku 

1936. Od roku 1938 je tu aj stála vojenská posádka. Prvého apríla 1945 

prišli do mesta vojaci 1. rumunskej armády. 

  

Ďalšie informácie si už hľadajte sami.                                                                        
(Dušan Jedinák) 

 

http://www.topolcany.sk/  
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