
ZVOLEN 

Názov Zvolen sa poriadne zaužíval až v roku 1920. V roku 1773 sa naše mesto označovalo až 

štyrmi názvami. Veterozolium, Zolyom, Altsoll a Zwolen.Od roku 1786 troma. Altsohl, 

Vetusolium, Zwolen. V roku 1808 sme názvov mali dokonca päť. Veterosolium, Vetusolium, 

Ó-Zólyom, Altsohl, Ztarý Zwolen. Názov sa prvýkrát ujednotil v roku 1877, kedy sme sa 

volali Ózólyom. Počas Rakúsko-Uhorska v období rokov 1882 – až 1913 sme boli Zólyom. 

Prvá zmienka o meste sa datuje do 13. storočia (1243), keď kráľ ____________ udelil Zvolenu 

štatút slobodného kráľovského mesta. Mesto zohralo významnú úlohu v histórii Slovenska, 

hlavne v období národnej obrody v 19. storočí a počas SNP v 2. svetovej vojne. 

V súčasnosti je Zvolen významným hospodárskym a dopravným centrom Stredného Slovenska 

s počtom obyvateľom ____________.  Nachádza sa tu najväčší drevospracujúci podnik v 

Strednej a východnej Európe ____________, Železničné opravovne a strojárne, stavebná firma 

Doprastav, ale aj množstvo ďalších, väčších či menších firiem. Vzhľadom ku svojej polohe je 

Zvolen dôležitým cestným a železničným dopravným uzlom.         

Významnou dominantou mesta je ____________ ____________, ktorý je národnou kultúrnou 

pamiatkou. Dnes sú jeho priestory využívané Slovenskou národnou galériou a exponátmi 

európskeho stredovekého a slovenského moderného umenia. Pozornosť návštevníkov Zvolena 

upúta gotický kostol svätej ____________, ktorý pochádza z obdobia druhej polovice 13. 

storočia, ku ktorému pribudol v 18.storočí aj evanjelický kostol. Na historickom námestí sa 

nachádzajú meštianske domy priechodového typu v rôznych stavebných slohoch.      

Najstaršími pamiatkami mesta sú pozostatky architektúry hradu v lokalite Pustý hrad z 12. 

storočia. Hrad mal rozlohu ____________ ha. Pri dobývaní hradu Janom Huňadym zničil 

hradné objekty požiar a odvtedy zostal Pustý hrad v ruinách.  

Každoročne sa vo Zvolene koná množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí, najznámejšie 

sú ____________ hry zvolenské, alebo prehliadka folklórnych súborov - ____________ 

Zvolen. Významné postavenie zaujíma Divadlo Jozefa Gregora Tajovského. Vo Zvolene má 

sídlo aj Lesnícke a ____________ múzeum.      

Dôležitú úlohu hrá Zvolen vo výchovno-vzdelávacom procese. Študenti si môžu vybrať z 

niekoľkých stredných škôl, a dokonca tu sídli aj ____________ univerzita. 

Zvolen ponúka výborné podmienky na rekreáciu a šport. V lete sú v prevádzke termálne 

kúpaliská v Kováčovej a na Sliači. V zime sú hojne navštevované lyžiarske strediská 

____________ a Sielnica-Brestová. 

V blízkosti mesta sa nachádzajú známe kúpele ____________, kde sa liečia srdcovocievne 

choroby a ____________, kde sa liečia choroby pohybového ústrojenstva.    

V rámci Slovenska Zvolen vyniká v niekoľkých športových odvetviach, hlavne však v hokeji, 

hokejbale a volejbale.  

 

 



Zvolenské rekordy:  

____________ ____________ - najrozľahlejší hradný komplex v Európe - rozloha 7,6 ha 

NÁMESTIE ____________-najrozsiahlejšie v strednej Európe 

____________ - jediná maketa pancierového vlaku - pripomína význam 3 pancierových vlakov 

Masaryk, Hurban a Štefánik v období SNP     

ÚSTEDNÝ VOJENSKÝ CINTORÍN - ústredný vojenský cintorín Červenej armády s 

pamätníkom pre viac ako 17 000 vojakov, ktorí padli v bojoch na strednom Slovensku  

- ústradný vojenský cintorín Rumunskej armády s pamätníkom pre viac ako 11 000 vojakov, 

ktorí padli na Slovensku v rokoch 1944/45 

____________ UNIVERZITA ZVOLEN - jediná vysoká škola na Slovensku zameraná na 

____________, drevárstvo a ekológiu  

ARBORÉTUM ____________ ____________- najväčšia zbierka ruží na Slovensku (660 

odrôd záhonových, sadových, popínavých a miniatúrnych ruží v počte viac ako 4 000 kríkov)  

- pracovisko Technickej Univerzity Zvolen  

 


