Nitranský samosprávný kraj
Základní údaje o kraji
Nitranský samosprávný kraj leží na jihu Slovenské republiky, na hranicích s Maďarskou
republikou.
Kraj se skládá ze 7 okresů - Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté
Moravce.
Celkem je v kraji 354 obcí a 15 měst.
Celková rozloha kraje je 6 343 km2 (12% z celkové rozlohy Slovenska)
Počet obyvatel kraje je 677 900 (k 1. 1. 2021, Sčítání obyvatel, domů a bytů 2021)
Hustota osídlení je 106 obyv./km² (2021, Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Nezaměstnanost je 5,2 % (2021, Štatistický úrad Slovenskej republiky).
Předsedou kraje je od roku 2001 pan Doc. Ing. Milan Belica, PhD. (v současnosti 5. volební
období).
Hlavním městem kraje je Nitra s počtem 76 932 obyvatel (2021), která je v současnosti šestým
největším městem na Slovensku.
Základní historické údaje
Území Nitranského kraje bylo osídlené již v dávných dobách. Počátky osídlení sahají až do
pravěku a již před 30 000 lety byla Nitra hustě osídleným územím. Ve 4. Století před naším
letopočtem se zde na delší dobu usadili Keltové a koncem 5. Století sem začali přicházet první
Slované. Bylo vytvořeno Nitrianské knížectví pod vládou knížete Pribiny, které po sjednocení
s Moravským knížectvím, kterému vládl kníže Mojmír, utvořilo ranně feudální stát Velkomoravskou říši. V době vlády knížete Pribiny byl v letech 826 – 828 vysvěcen také první
kostel. Jednou z nejvýznamnějších událostí v období Velké Moravy byl rok 863, kdy sem za
vlády knížete Rastislava přišli byzantští věrozvěstové Konstantin (Cyril) a Metoděj, kteří
vytvořili první slovanské písmo hlaholiku a šířili křesťanství
Základní geografické údaje
Nitranský kraj leží na jihu země, v oblasti mezi řekami Váh a Ipeľ. Kraj patří k nejteplejším a
nejproduktivnějším zemědělským oblastem Slovenské republiky. Nadmořská výška se
pohybuje od 138 do 587 metrů nad mořem.
Reliéf kraje je převážně rovinatý a nížinný, přerušovaný pahorkatinami. Většina jeho území
spadá do Podunajské nížiny, jen severní a severovýchodní část jeho území je hornatá. Na
severu se táhne pohoří Tríbeč, severovýchod je lemován výběžky Štiavnických vrchů a z části
Pohronským Inovcom. Nejvýznamnějšími řekami jsou Nitra a Hron.
Zejména jižní oblasti kraje jsou bohaté na výskyt vodních a termálních pramenů.
Základní ekonomické údaje
Nitranský kraj patří do kategorie průmyslově-zemědělských regionů Slovenské republiky.
Významně je zastoupen průmysl strojírenský, potravinářský, chemický, elektrotechnický,
papírenský a obuvnický. Důležité postavení z hlediska výroby elektrické energie má jaderná
elektrárna Mochovce.
Nerostné bohatství kraje tvoří zejména nerostné suroviny – uhlí a rašelina. Bohaté jsou ložiska
stavebního a dekoračního kamene a také cihlářských hlín.
Přímé zahraniční investice
Nitranský samosprávný kraj zaznamenává vysoký nárůst přímých zahraničních investic. Podle
Slovenské agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) do NSK investovali zahraniční
investoři v roce 2008 1 399.1 mil. Eur a kraj se tak stal nejúspěšnějším ze všech slovenských
krajů. Vděčí za to své poloze a dobré infrastruktuře. V letech 2002 až 2008 do kraje přišlo 56
investorů.

Další informace
Nitranský kraj a jeho metropole, starobylé město Nitra, sehrály v dějinách formování
slovenského národa, Slovenska, jeho kultury a vzdělanosti, významnou úlohu.
Město Nitra je centrem kraje, nachází se zde mnoho významných institucí, jako např.
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa, Slovenské
poľnohospodárske muzeum, výzkumné ústavy a výstavní areál Agrokomplex. Zastoupeno je
mnoho odvětví průmyslu, nejvíce ale potravinářský, zejména díky zemědělskému charakteru
okolní krajiny.

Turistické zajímavosti v Nitranském samosprávném kraji
Arboretum Mlyňany.
Arboretum Mlyňany představuje největší sbírku cizokrajných dřevin na Slovensku a jednu z
nejbohatších sbírek ve střední Evropě.

Zdroj: www.travelguide.sk
Nádvoří Evropy, Komárno.
Na jednom z historických náměstí města Komárna se uskutečnil originální počin, když se v
roce 2000 veřejnosti slavnostně představilo nově postavené Nádvoří Evropy. Na tomto místě
si mohou návštěvníci prohlédnout zhruba 40 budov, které reprezentují architekturu a stavební
slohy typické pro různé oblasti Evropy.

Zdroj: www.travelguide.sk
Národní hřebčín Topoľčianky.
V sotva třítisícovém městečku Topoľčianky se nachází Národní hřebčín, který je celosvětově
známý díky chovu a šlechtění plemene lipičánů. Hřebčín Topoľčianky je ve světě velmi
uznávaný a Slováci jej považují za své národní dědictví. Zajímavostí je, že v místních
maštalích je ustájen i lipicánský kůň, který patří britské královně Alžbětě II.

Nitra, socha „Corgoň“.
Corgoň je jednou z legendárních postav města Nitra. Tato socha představuje kováře, který
pracoval v nitranském Horním městě a vynikal velkou sílou, zejména mohutně vyvinutými svaly
na rukou. Proslavil se v průběhu obléhání města Turky.
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