
Ubehlo 150 rokov od čias, kedy sa 

v Martine otvorili brány jedného 

z prvých troch slovenských gymná-

zií. Sme veľmi hrdí, že môžeme byť 

gymnáziom, ktoré nesie v sebe krás-

ny odkaz odhodlania  a predsavzatia 

svojich zakladateľov. Vážime si nie-

len patróna nášho gymnázia Viliama 

Paulinyho-Tótha, ale všetkých tých, 

ktorí prispievali k tomu, že naše 

gymnázium sa pre celé generácie Turčanov 

stalo ich školou. 

 Za 150 rokov sa zmenilo mnoho. 

Žiaci majú väčšiu možnosť voliť si svoje 

zameranie, škola má k dispozícii najmoder-

nejšiu didaktickú techniku, učíme v iných 

priestoroch. Predsa však sme presvedčení, že 

podstatné veci ostávajú nezmenené. Priateľ-

stvá. Láska k vzdelaniu. Dosahovanie osob-

ných ambícií.  

 Gymnázium Viliama Paulinyho-

Tótha sa nevzdáva svojej bohatej tradície. Je 

to košatý strom skúseností, zápasov, elánu 

a nadšenia. Práve toto je žriedlom našej neu-

stálej chuti robiť niečo nové. Hľadať iné 

možnosti. Aktívne vstupovať do vzdelávacie-

ho procesu.  

 Stopäťdesiat rokov je pre školu krás-

ny vek, možno jej len popriať do života 

mnoho ďalších skvelých pedagógov a štu-

dentov, ktorí ju v kondícii udržia aj 

v budúcich rokoch.  
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Názvy školy 

 

Názvy školy sa počas jej existencie menili:  

 

1867 – Evanjelické a. v. gymnasium v T. S. Martine 

1919 – Československé štátne reformné reálne 

gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v  Turčian-

skom Svätom Martine 

1936 – Štátne československé reálne gymnázium 

Viliama Paulinyho-Tótha v Turčianskom Svätom 

Martine 

1939 – Štátne slovenské gymnázium 

v Turčianskom Svätom Martine 

1945 – Štátne gymnázium v Turčianskom Svätom 

Martine 

1949 – Gymnázium v Turčianskom Svätom Marti-

ne 

1953 – Jedenásťročná stredná škola v Martine 

1959 – Dvanásťročná stredná škola v Martine 

1961 – Stredná všeobecnovzdelávacia škola v 

Martine 

1967 – Stredná všeobecnovzdelávacia škola Vilia-

ma Paulinyho-Tótha v Martine 

1969 – Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v 

Martine 

Zrealizované aktivity  

Fyzikálny experiment od Vás: konferencia určená žia-

kom a učiteľom   30. 1. 2017 

Geografická konferencia žiakov a pozvaných hostí                                                                                                   

    28. 3. 2017 

Fyzikálny experiment pre Vás: fyzikálne pokusy určené 

žiakom základných škôl             24. 3. 2017 

Deň Zeme: aktivity pre prvákov od ich starších spolužia-

kov    20. 4. 2017 

RoboCup: celoslovenské kolo robotickej súťaže           

    6.- 8. 4. 2017  

Python Day: IT konferencia a workshopy pre stredoško-

lákov    1. 6. 2017 

Čo vieš o našej škole, regióne Turiec, Slovensku: me-

dzitriedny kvíz    2. 6. 2017 

Paulinyho Turiec: 20. ročník celoslovenskej literárnej 

súťaže pre žiakov základných a stredných škôl                             

    7. 6. 2017 

Spoznávajme Slovensko: projekt o geografických 

skvostoch jednotlivých regiónov Slovenska       

    máj-jún 

Beseda pre cestovateľov: beseda s bývalým žiakom o 

cestovaní po svete  6. 6. 2017 

 

Naj experimenty: publikácia s najpopulárnejšími fyzi-

kálnymi experimentmi   júl 2017 

 

Vanovičove dni: 40. ročník odbornej konferencie pre 

učiteľov fyziky    28.- 31. 8. 2017 
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Plánované aktivity 

Slávnostná akadémia k 150. výročiu školy 

    19. 10. 2017 

Položenie kvetov na hrob V. Paulinymu-Tóthovi  

    18. 10. 2017 

Osobnosti martinského gymnázia: výstava osobností mar-

tinského gymnázia  apríl-október 

Športujme spoločne: medziškolský 5-balový turnaj pre 

žiakov gymnázií z Turca  24.10.2017 

 

Iný kraj, iná chuť: ochutnávka jedál medzinárodnej kuchy-

ne    október 2017 

 

Naša škola v rokoch minulých: školská dejepisná súťaž 

venovaná histórii školy  september-december 2017 

 

Mozaika dejín martinského gymnázia: študentská deje-

pisná konferencia   24. 10.  2017 

 

Jedna škola, mnoho osudov: beseda s bývalým študentmi 

školy    16. 11. 2017 

 

Čo vieš o Turci?: geografická súťaž o regióne Turiec 

    29. 9. 2017  

 

Gymboj: tradičná matematická súťaž pre tímy základných 

škôl    november 2017 

 

Chemická a biologická konferencia: odborná konferencia 

pre žiakov a učiteľov  16. 11. 2017 

 

G ROBOT: celoslovenská súťaž v robotike pre žiakov zá-

kladných škôl   27. 10. 2017 



 

 

 

 

 


