História a súčasnosť
Mesto Nitra - miesto, na ktorom sa naši dávnovekí predkovia rozhodli usadiť, bolo zo
strategického hľadiska ideálne. Vďaka dobrým geografickým a klimatickým podmienkam
poskytovalo priestor nielen na rozvoj rodových či kmeňových usadlostí, ale aj na ich
účinnú obranu.
Dejiny jeho kultúrnotvorného osídľovania sa preto vinú do doby kamennej, čo dokladajú
a potvrdzujú mnohé archeologické nálezy, archívne dokumenty a historické správy.
Strediskom európskeho významu sa Nitra stala najmä v 9. storočí, a to v súvislosti
s formovaním sa Veľkej Moravy (Pribina, Svätopluk a iní) a s misijným pôsobením
solúnskych bratov Cyrila a Metoda.
Od roku 1880 je Nitra takmer nepretržite sídlom biskupa a po vyhnaní Metodových
žiakov a zničení všetkých veľkomoravských pamiatok (886 - 891) bola celé stáročia
hlavným šíriteľom a predstaviteľom latinskej kultúry na Slovensku. Nitru v priebehu dejín
postihli a poznamenali rôzne udalosti. Striedali sa v nej obdobia rozmachu aj stagnácie.
Za záchranu kráľovskej družiny pred Tatármi udelil panovník Bela IV. v roku 1248 Nitre
mestské práva, ktoré podstatným spôsobom ovplyvnili jej rozvoj v stredoveku.
Dnes je Nitra moderným mestom. Je sídlom okresných i krajských štátnych orgánov. Je
významným hospodárskym centrom s prosperujúcim priemyslom a s tradične dobre
rozvinutým poľnohospodárstvom a potravinárstvom.
Mesto sa môže popýšiť najväčším výstavným areálom na Slovensku. Výstavisko
Agrokomplex pripraví ročne celý rad medzinárodných kontraktačných výstav. V Nitre
pôsobí Slovenská poľnohospodárska univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa, viaceré
knižnice, odborné stredné školy a gymnáziá. Popredné miesto tu zaujímajú aj významné
vedeckovýskumné pracoviská, ako napríklad Národné poľnohospodárske a potravinárske
centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby alebo Archeologický ústav SAV.
Kultúrne ustanovizne v meste: Ponitrianske múzeum, Slovenské poľnohospodárske
múzeum, Synagóga, Mestské múzeum historických vozidiel, Misijné múzeum, Nitrianska
galéria, Divadlo Andreja Bagara, Staré divadlo Karola Spišáka a iné. V meste sa koná
nemálo kultúrnych podujatí (Cyrilo-metodské slávnosti), divadelných (Divadelná Nitra)
a hudobných festivalov (Nitrianska hudobná jar). Nitra ako študentské mesto je centrom
turistického ruchu.
Samosprávnym orgánom mesta je Mestský úrad Nitra, Štefánikova tr. 60, tel: 037/650 21
11, fax: 037/650 23 31, www.msunitra.sk, www.nitra.sk
Mesto Nitra je aj správnym centrom Nitrianskeho kraja, ktorý tvoria okresy Nitra,
Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce. V Nitre sídli taktiež
Krajský úrad a Nitriansky samosprávny kraj (www.unsk.sk). Nitra je okres s najväčším
počtom obyvateľov.

Podnebie: Nitra sa nachádza v miernom klimatickom pásme s priemernou ročnou
teplotou + 10 stupňov C. Letá bývajú teplé s priemernou teplotou +25 stupňov C, jesene
suché a zimy mierne s nízkou snehovou pokrývkou a priemernou teplotou -2 stupne C.
Celý región je veľmi náveterný. Mesto a okolie patria medzi oblasti Slovenska s najvyšším
slnečným svitom ročne - 2090 hodín.
Počet obyvateľov: 78 559 (k 1.1.2019)
Rozloha mesta: 100,5 km2
Nadmorská výška: 167 m n.m.
Prímestské časti: Dolné Krškany, Horné Krškany, Staré Mesto, Čermáň, Klokočina, Diely,
Párovské Háje, Kynek, Mlynárce, Zobor, Dražovce, Chrenová, Janíkovce
GPS: S48˚ 18´ 25´´, V 18˚ 5´ 11´´
Čas: stredoeurópsky
Mena: Euro ( € ) od 1. 1. 2009
Zmenárne v rámci cestovných kancelárií a bánk sú otvorené len v pracovných dňoch, a to
do 17. 00 h., v nákupných centrách Mlyny, Max, N-Centro do 20.00 h

