Нітрянський самоврядний край, Словацька Республіка

Населення
689,8 тис.осіб
Площа
6 344 км. кв.
Географічні дані
На півночі знаходяться Штявницькі гори, а на півдні природний кордон утворює
ріка Дунай. Межує з Угорською Республікою і словацькими Трнавським,
Тренчинським і Банскобистрицьким краями. Основні річки Словаччини Вах, Грон
і Нітра орошують родючі землі регіону.
Клімат
Клімат країни помірний, континентальний підтип. Зима холодна і суха; літо тепле
і вологе. Найбільша кількість опадів випадає в горах. У горах зима холодніша, а
літо прохолодніше.
Адміністративно-територіальний устрій
Край включає в себе 7 районів, 15 міст та 350 общин.
Короткі історичні відомості
Наприкінці V століття на територію краю приходять перші слов'яни. У VII столітті
територія була частиною імперії Само, потім тут виникло Нітрянське князівство,
згодом включене Моймиром до складу Великої Моравії. Після падіння Великої
Моравії край увійшов до складу Угорського королівства, де став центром жупи.
Зараз Нітрянський край - важливий промисловий центр у західній Словаччині.
Економічний потенціал
Нітрянський самоврядний край орієнтований на розвиток промисловості і
сільського господарства. Завдяки сприятливим географічним і кліматичним

умовам у минулому регіон орієнтувався переважно на розвиток сільського
господарства і виробництво комплементарних товарів. На даний час у регіоні
представлені майже всі сектори економіки, які розташовані в основних містах
регіону. Провідними галузями промисловості є машинобудування, електроніка,
фармацевтична, харчова та взуттєва промисловість.
У північній частині м. Нітра розташований один з провідних словацьких
індустріальних парків – Індустріальний парк "Nitra - North". який охоплює
територію площею 230 га. Наразі на території Індустріального парку "Nitra North" завершується будівництво автомобільного заводу марки "Jaguar Land
Rover" загальною площею 300 тис. кв. м. Словацький завод, стане передовим
виробником легко сплавних алюмінієвих кузовів та новатором в інженернотехнологічних напрацюваннях. У передмісті Нітри компанією "Jaguar Land Rover"
також планується створення навчальної академії площею 3 тис. кв. м для навчання
майбутніх працівників заводу за 6-ти рівневою навчальною системою.
Соціальна сфера
Розгалужена мережа початкових і середніх навчальних закладів Нітрянського
самоврядного краю включає в себе державні, приватні та церковно-парафіяльні
школи.
У центрі Нітрянського самоврядного краю у м.Нітра знаходяться одні з
найкращих університетів країни – це Словацький сільськогосподарський
університет (складається з 6 факультетів: Агроресурсів та продовольчих
продуктів, Біотехнології та харчової промисловості, Інженерії, Економіки та
Менеджменту, Садівництва та ландшафтної інженерії, Європейських наук та
регіонального розвитку) та Університет Костянтина Філософа (складається з 5
факультетів: Природознавство, Мистецтво, Соціальні науки та охорона здоров'я,
Педагогіка, Центральноєвропейські дослідження).
Історико-культурний потенціал
Метрополія краю Нітра культурний і економічний центр західної Словаччини.
Культурно-історичні пам'ятки найстарішого словацького міста Нітри доповнюють
старовинні церкви (Дражовце, Костоляни-під-Трибеч), замки (Гімеш, Грушів) і
садиби (Топольчанки). Нітрянська територія "Агрокомплекс" є постійним місцем
проведення міжнародних ярмарків і виставок. Пам'ятка околиць Левице унікальні скельні житла в Бргловці. На території краю безліч термальних
купалень, що діють круглий рік (Штурово, Комарно та Патінце).
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