
„Veci a činy, ak nie sú napísané, 

zahalí tma a padnú do hrobu zabudnutia. 

Napísané však, akoby znovu ožili...“ 

 Ivan Bunin (1870 – 1953) 

 

Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch bolo založené  1. septembra 1996 

Arcibiskupským úradom v Trnave na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky zo dňa 24. novembra 1995. Týmto dátumom sa zároveň stalo súčasťou siete 

stredných škôl. K jeho vzniku aktívne prispelo vedenie Strednej zdravotníckej školy sv. 

Vincenta de Paul v  Topoľčanoch, na pôde ktorej nové gymnázium vzniklo a 

Rímskokatolícky farský úrad v Topoľčanoch. V súvislosti s reorganizáciou Nitrianskej 

diecézy sa s  účinnosťou od 1. januára 2009 novým zriaďovateľom školy stala 

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra. 

Podľa slov riaditeľa SZŠ sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch Mgr. Jozefa Brezu bolo 

cieľom zriadenia katolíckeho gymnázia  dať žiakom základných cirkevných škôl možnosť 

pokračovať v štúdiu na katolíckej strednej škole.  

Začiatok činnosti Gymnázia sv. Vincenta de Paul je neodmysliteľne spojený s menom 

kanonika ThDr. Ladislava Dorušáka (1923 – 1997), ktorý stál i  pri transformácii 

zdravotníckej školy na katolícku strednú školu. 

Gymnázium poskytovalo štvorročné denné štúdium všeobecného zamerania a 

vzhľadom na priestorové možnosti – o budovu sa delilo so zdravotníckou školou – bola 

v každom ročníku vytvorená jedna trieda. Od zdravotníckej školy prevzalo gymnázium aj 

svojho patróna, sv. Vincenta de Paul (1581 – 1660). 

Vo vedení školy postupne pôsobili Mgr. Jozef Breza (1996 – 2009), Mgr. Mária 

Píšťanská (2010), Mgr. Mária Kováčiková (2010 - 2016) a  PhDr. Fabiola Medová (2016 – 

2018). 

Počas prvého školského roka  pedagogický zbor pracoval v tomto zložení: 

Riaditeľ školy: Mgr. Jozef Breza 

Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Marta Marková 

Kňaz delegovaný arcibiskupským úradom k duchovnému vedeniu školy:  

Mgr. Miloš Krasňanský (katolícke náboženstvo) 

Interní učitelia:  



Mgr. Helena Gočová  (telesná a športová výchova) 

PhDr. Fabiola Medová (slovenský jazyk a literatúra) 

Mgr. Margita Nemcová (anglický jazyk) 

Mgr. Iveta Schoberová (matematika) 

Mgr. Dagmar Ševčíková (nemecký jazyk) 

Externí učitelia: 

Mgr. Helena Kopecká (dejepis) 

RNDr. Ľubica Tkadlecová (chémia) 

Mgr. Štefan Plaskoň (geografia) 

RNDr. Pavel Valach (fyzika) 

Do prvého ročníka gymnázia nastúpilo  33 žiakov. Ich triednou profesorkou sa stala Mgr. 

Dagmar Ševčíková. Prví absolventi opustili brány gymnázia v máji 2000.  

V  školskom roku 1997/1998 škola vo svojich priestoroch vybudovala kaplnku, ktorú 

vysvätil pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Dominik Tóth (1925 – 2015). 

Kaplnka je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii.  

 V tomto školskom roku začali žiaci gymnázia pod vedením šéfredaktorky Miroslavy 

Juríkovej vydávať školský časopis  s názvom A na tretiu. Časopis vychádzal takmer do zániku 

školy. Jeho vydávanie zastrešoval publicistický krúžok, ku ktorého aktivitám onedlho 

pribudla  príprava rozhlasových relácií k významným výročiam a sviatkom. 

Žiaci gymnázia sa zapájali do rôznych školských i  mimoškolských aktivít. 

S mimoriadnym úspechom v očiach verejnosti sa stretli  pašiové hry, ktoré predviedli 

v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch  a  v  Kostole sv. Ladislava a Gorazda 

v Topoľčanoch počas veľkonočných sviatkov. S pozitívnym ohlasom sa stretol i vianočný 

program s dramatizovanou podobou príbehu o narodení Božieho syna ako aj živý betlehem na 

topoľčianskom námestí.  

K ďalším aktivitám patrili návštevy zariadení sociálnej starostlivosti (Mesiac úcty 

k starším), návštevy materských škôl (Mikulášska nádielka) či zapájanie sa do rôznych 

charitatívnych akcií (Biela pastelka, Modrý gombík, Deň narcisov, Dni nezábudiek, Svetový 

deň boja proti hladu, Topoľčianska kvapka krvi) či účasť na prezentačných vzdelávacích 

podujatiach (veľtrh vzdelávania, prezentácia stredných škôl). 

V roku 2008 sa žiaci gymnázia a zdravotníckej školy pod vedením Mgr. Svetlany 

Čepčekovej zapojili do projektu Adopcia afrických detí na diaľku a vďaka celoškolskej 

zbierke umožnili osemročnému africkému dievčatku  navštevovať školu a získať vzdelanie. 



O jeho vzdelávacích výsledkoch boli obe naše školy pravidelne informované. V roku 2011 sa 

škola zapojila do medzinárodného projektu Anna Franková – odkaz dejín dnešku.  

Z krúžkovej činnosti možno vyzdvihnúť fotografický krúžok, ktorý sa pod vedením 

Mgr. Jozefa Krajča predstavil obyvateľom  Topoľčian viacerými autorskými výstavami. 

Významné úspechy v oblasti športu (plávanie, vodné pólo) dosiahol učiteľ Mgr. Igor 

Vestenický. 

Spomedzi externých vyučujúcich na škole najdlhšie pôsobil PaedDr. Dušan Jedinák, ktorý sa 

venoval najmä práci s nadanými žiakmi v oblasti matematiky. 

Školu počas jej existencie navštívili viaceré osobnosti politického, spoločenského 

a kultúrneho života: podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic (2003), 

poslanec NR SR za KDH František Mikloško (2003), poslanec NR SR a podpredseda 

poslaneckého klubu KDH Pavol Abrhan (2003), spisovateľ Drahoslav Machala (2004), 

bývalý veľvyslanec SR v Rumunsku Peter Kopecký (2007), europoslanec Miroslav Mikolášik 

(2009) ako aj viacerí  predstavitelia rehoľných spoločenstiev (Kongregácia sestier Božského 

Vykupiteľa, Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa). 

Žiaci pravidelne získavali popredné miesta či čestné uznania v rôznych súťažiach. 

K tým najvýznamnejším patrili  recitačné súťaže Hviezdoslavov Kubín, A slovo bolo u  Boha, 

Beniakove Chynorany, Esej Jána Johanidesa, olympiáda cudzích jazykov,  biblická 

olympiáda, olympiáda ľudských práv, chemická olympiáda, biologická olympiáda, dejepisná 

olympiáda, európska humanitárna olympiáda, matematické súťaže  - najmä Klokan a Pangea, 

súťaže z informatiky, stredoškolská odborná činnosť, Mladý Európan či Stredoškolské 

kultúrne a športové hry o pohár primátora mesta Topoľčany. 

V recitačných súťažiach najväčšie úspechy dosiahli  Hanka  a  Janka Chotárové. 

V súťažiach z matematiky a z informatiky dosiahol mimoriadne úspechy Šimon Varga, za 

ktoré bol ocenený ministrom školstva. 

Žiaci našej školy Milan Medo, Martin Medo, Tomáš Klobučník, Norbert Neuwirth a 

Pavol Jelenák sa vypracovali medzi slovenskú  plaveckú špičku. Milan Medo a Tomáš 

Klobučník vytvorili nové slovenské rekordy. Tomáš Klobučník sa zúčastnil v roku 2012 OH 

v Londýne a v roku 2016 OH v Rio de Janeiro. Milan Medo získal v roku 2012 v talianskom 

Lignane titul vicemajstra Európy v plutvovom plávaní. 

Komorný duch a rodinná atmosféra školy prispeli k tomu, že štúdium na nej si zvolila 

aj slovenská paralympionička z Londýna 2012 Simona Matičková. 

Pedagogický zbor sa pravidelne stretával na duchovných cvičeniach v priestoroch 

školy a v čase letných prázdnin na duchovných cvičeniach v Exercičnom dome v Piešťanoch. 



Po dvadsiatich dvoch rokoch pôsobenia bola škola pre nedostatočný počet žiakov k 

30. júnu 2018 zrušená  a vyradená zo siete škôl. 

 

Text: PhDr. Katarína Beňová 

Jazyková úprava: PhDr. Fabiola Medová 


