


SITUO
GPS: S 48˚ 18´ 25´´, V 18˚ 5´ 11´´ 
areo de la urbo: 108 km2 
supermara alteco: 167 m 
loĝantaro: 80 920 (je 2013-11-26)

TranSpOrTa alIreblO
 Bratislavo (90 km)  1h
 Vieno (140 km)  2h
 Budapeŝto (160 km)  2,5h
 Prago (430 km)  4 h
 Varsovio (640 km)  7 h

SIdejO de la memrega 
regIOnO de nITra
areo: 6 343 km2 
loĝantaro: 713 422 
municipoj: 350 
municipoj kun la statuso de urbo: 15 
distriktoj: 7

geOgrafIO kaj TranSpOrTa alIreblO

Vieno

Varsovio

prago

Budapeŝto



kVartaloj

Čermáň (2,9 km2), dOlné krškany (11,1 km2), 
DražoVce (11,1 km2), HOrné krškany (5,8 km2), 
janíkoVce (18,5 km2), kynek (5,1 km2), mlynárce 
(3,8 km2), PároVSké Háje (3,4 km2), STaré 
meSTO (6,6 km2), ZObOr (8,9 km2)

13 kVartaloj - 11 kataStraj teritorioj - 7 elektaj reGionoj



la urBo nitra - orGaniza Strukturo

VicurbestroVicurbestro

urba fajrobrigado

Urba 
reprezentantaro 

31 membroj

oficejo de la 
urbestro

Sekcio de la 
ĉefkontrolanto 

de la urbo

oficejo de la estro

Sekcio de la ĉefa 
arkitekturisto

Fako de posedaĵo

Fako de socialaj 
servoj

Fako de oficaj servoj

Sekcio pri 
komunikado kaj 

transporto

Fako de kulturo

Fako de investado 
kaj disvolviĝo

Fako de komuna 
agado kaj vivmedio

Fako de edukado, 
junularo kaj sporto

Fako de konstruado

Fako de ekonomiko 
kaj buĝeto

Fako de urbaj 
impostoj kaj pagoj

UrbeSTrO

estro de msÚ



nIa UrbO

sidejo 
de 

diocezo  

880 urbo 
de historio

patrino de 
slovakaj 

urboj

urbo 
de industrio  

218 ha 
da industriaj 

parkoj

urbo de 

5 
muzeoj  

arkeologia, misia, 
agrokultura, dioceza, 

juda

urbo 
de kulturo 

festivaloj, 
eventoj, 

koncertoj

urbo de 
ekspozicioj 

143 ha 
en la ekspoziciejo 

agrokomplex

urbo 
de studentoj 

ĉ. 20 000  
studentoj de  
ukF kaj SPu

urbo 
de sporto 

21 
sportejoj 

en la urbo



HISTOrIO

• 30 000 – 25 000 a.k. – komenco de setlado 
(arkeologiaj malkovroj el kastela groto)

• 828 p.k. – unua sanktigita kristana 
preĝejo sub rego de la princo Pribina

• 863 – alveno de la tesalonikaj 
religiuloj konstanteno kaj metodo

• 871-873 – dokumento Pri konverto 
de bavaroj kaj karintianoj – unua 
skriba mencio pri nitra

• 880 – episkopujo fondita en nitra 
• 1111 kaj 1113 – zoboraj aktoj 

(ekspoziciataj en la Dioceza muzeo) 
• komenco de la 12-a jarcento – kreo de la plej 

malnova monaĥejo kaj lernejo en Slovakio 
– benedikta monaĥejo de sankta Hipolito

• 1248-9-2 – kiel dankon pro protektado 
en batalo kontraŭ tataroj, la regnestro 
Belo la 4-a donis privilegiojn de urbo

• mezo de la 18-jarcento – fondo 
de piarista gimnazio, teologia 
lernejo kaj pastra seminario

• 19-a jarcento – disvolviĝo de industrio 
(vapormuelilo, bierfarejo kaj maltejo, 
sukerfabriko, gasejo, brikfarejo...)

• 1918  – naskiĝo de la unua 
Ĉeĥoslovaka respubliko

• 1933 – okazis la unua ciril-
metoda festo en nitra

• 1939 – naskiĝo de la unua slovaka ŝtato
• 1945 – fino de la Dua mondmilito, 

dum kiu nitra estis bombita dufoje
• 1952 – malfermo de la Slovaka 

agrokultura universitato kun agronomia 
kaj bestoteknika katedroj

• 1965 – komenco de instruado de 
la universitato de konstanteno 
Filozofo en nova konstruaĵo

• 1974 – tutlanda agrokultura ekspozicio 
unuafoje en agrokomplex

• 1993 – naskiĝo de la sendependa 
Slovaka respubliko

• 1995 – vizito de johano Paŭlo la 2-a
• 2013 – 1150-a datreveno de la veno de 

sanktaj cirilo kaj metodo en nia teritorio

nitra estas la 
plej malnova urbo 

en Slovakio, la unuaj 
konfirmitaj historiaj 

mencioj datiĝas 
de 828

valora freslo el la dua duono de la 14-a jarcento malkovrita en 
2012 en la katedralo de sankta emeramo en la nitra kastelo



edUkadO

fakOj de
meZlernejOj 
maŝinuzado, konstruado, 
elektrotekniko, mekaniko, 

aŭtomekaniko, nutrado, kuracado, 
vendado, agroentreprenado, 
bestokuracado, kelnerado, 

kosmetiko

14  
baZlernejOj 

administrataj
de la urbo

• infanvartejoj kaj san-centroj 
por antaŭlernejaj infanoj 3 

• infanlernejoj  25
• bazlernejoj  18
• fakaj mezlernejoj  14
• gimnazioj 5
• altlernejoj, universitatoj 3



muzeoj, Galerioj kaj teatroj

mUZeOj
• Slovaka agrokultura muzeo – historio de 

agrokulturo en Slovakio.
• muzeo de Ponitrie – 2200 unikaj 

arkeologiaj malkovraĵoj.
• misia muzeo – objektoj portitaj de 

misiistoj el la tuta mondo.
• muzeo de juda kulturo en la sinagogo: 

daŭra ekspozicio Destinoj de slovakaj 
judoj.

• Dioceza muzeo de la nitra episkopujo – 
ekleziaj kaj artaj memoraĵoj kaj juvelejo 
kun katedrala liturgia trezoro.

galerIOj 
• nitra galerio – fondita en 1965, gastas 

en la konstruaĵ de la Distrikta domo

• Galerio Foyer – parto de la malnova 
teatro ekde marto 2009

• Sinagogo – ekspozicia kaj koncerta halo 
de nitra

• Forumo de junuloj – roklernejo, 
fotoklubo, zumbo, aerobiko...

TeaTrOj 
• teatro de andrej Bagar – granda halo 

kun 578 seĝoj, studio kun 143 seĝoj

• malnova teatro de karol Spišák en 
nitra – granda halo kun 309 seĝoj, 
studio kun 150 seĝoj

la urbo 
subtenas 

sporton, kulturon 
kaj renovigo de 
monumentoj per 

subvencioj



eVentoj, ekSPozicioj kaj Foiroj

regUlaj 
kulturaj eVentoj 

urba homhelpa balo; nitra karnavalo; nitra muzika 
printempo; Printempaj kutimoj; internacia orgena 

festivalo ars organi; nitraj universitataj tagoj; nokto de 
muzeoj kaj kasteloj; nokto de preĝejoj; zoboraj festoj de 
sankta urbano; Festivalo Stretnutie, setkání, spotkanie, 
találkozás; internacia festivalo de sankta muziko musica 

sacra; nitra kultura somero; nitra, kara nitra... ciril-
metodaj festoj; akademia nitra; chrenovské stánky; 

Bazaro de klokočina; Fenikso de janíkovce; Subzobora 
rikoltfesto; tagoj de eŭropa kultura heredaĵo; 

teatra nitra; nitra muzika aŭtuno; Festivalo de 
kantistaroj Ĥoroj de la urbo; kristnaska nitra

Plej GraVaj 
ekSPozicioj en 
la ekSPoziciejo 
agrOkOmplex
mebloj kaj loĝado (marto)  

Gardenia (aprilo)  
internacia maŝina foiro (máj) 

agrokomplex (aŭgusto) 
autosalono (oktobro) 



IndUSTrIaj parkOj kaj InfraSTrUkTUrO

industria parko de nitra – 
Sever, Dolné Hony, nitra 
areo de 210 ha, el kiuj estas 
liberaj 120 ha 
• Gu SloVenSko, s. r. o.  – farado de 

fenestraj kaj pordaj metalaĵoj (Germanio)

• Visteon interiors Slovakia s.r.o. – aŭtomobilaj 
partoj (usono + Francio)

• ryoka Global europe s.r.o.  – farado de 
plastaj kadroj por ekranoj – subliveranto por 
Foxconn (japanio) 

• FarGuell nitra, s.r.o. – farado de 
metalaj skeletoj por lcD-televidiloj 
(Hispanio)

• meiki Slovakia, s.r.o. – farado de plastaj 
partoj por elektronika industrio (japanio)

• Giesecke & Devrient Slovakia, s.r.o. – farado 
de plastaj blataj kartoj (Germanio)

• SteeP PlaSt Slovakia, s.r.o. – plastaj 
komponaĵoj por aŭta industrio (Francio)

• ernst keller Slovakia, s.r.o. - farado de 
metalaj komponaĵoj por aŭtoj (Germanio)

• marel Slovakia s.r.o. – farado kaj riparado de 
maŝinoj por nutra industrio (islando)

• icS industrial cables Slovakia, spol. s r.o. – 
farado de alttensiaj kabloj (aŭstrio)

• Foxconn Slovakia, s. r.o. (Sony) – farado 
kaj riparado de konsumelektronikaĵoj 
(Singapuro + Britio)

industria parko nitra - 
juH, areo de 8 ha
industria zono por malgrandaj kaj mezgrandaj 
entreprenoj (3 ha) 
• empiria Piešťany – hejtado, akvo, gaso, 

sano

• enipro s.r.o. – kontraŭfajra sekurigo de 
konstruaĵoj

• Sl tecH s.r.o. – farato de eksperimentaj 
teknikaj aparatoj

• muehlbauer technologies (5 ha) – scienco-
teknika parko, maŝinoj kaj aparatoj por 
produktado de plastaj kartoj (Germanio)



eVoluo De la urBo 2011-2013

• nitra centro de volontulado – starigo 

• maljunulejo zoBor 

• loĝdomegoj oS nitra Diely iV, BD a,B,c,D 

• loĝdomego Senior – 53 loĝejoj

• loka sociala laboro en orechov 
dvor kaj Dražovce 

• Polikliniko chrenová – rekonstruo  

• Polikliniko klokočina – rekonstruo 

• rubejoj

• rekonstruo de bushaltejoj

• alirvojoj

• Parkejoj

• infanludejo

• Placo de reĝa trankvilo 

• Bazarejo chrenová

• kazernoj ĉe zobor

• Ponto de chrenová

• Placo malantaŭ la urbodomo – rekonstruo

• Distrikta placo – rekonstruo

• rekonstruo de kanaletaro: janíkovce, 
Dražovce, Dolné krškany, kynek, 
Párovské Háje, mlynárce

• rapidvojo r1 Pribina (oktobro 2011)



TrafIkO

malkovru la lokon, spertu la historion

nitra informa 
sistemo - niSyS 
apero en 1993 

membro de aiceS

Sekcio pri 
komunikado kaj 

transporto nitra 
organizaĵo de trafiko 

nocr

• informoj
• gvida agado (10 piediraj 

turismaj vojoj)
• faksado, kopiado
• senpaga interreto
• algluado de afiŝoj
• biletvendejo 
• memoriloj
• www.nisys.sk

•  novaj informiloj en 3 lingvaj versioj
•  prezentaj libro kaj DVD pri nitra
• Planado de evoluo de trafiko 

en nitra (2011)
•  realigo de la projekto Subteno de 

transportaj agadoj en nitra (2011-2013)
• kunlaboro kaj realigo de projektoj 

kun partneraj urboj
• kunlaboro de privata kaj 

publika sektoroj (PPP)
• klerigado pri trafiko, regiona edukado
• retejoj www.nitra.sk, 

     www.facebook.com/nitramesto

• loka agentejo por turismo kreita en 2012
• subteno de trafiko kaj de kunlaboro de la 

loka registaro kun entreprenistoj
• allogaj loĝaj kaj spertaj pakaĵoj por 

turistoj
• unika elektronika informa tuŝpanelo
• kampanjo Fraga nitra kaj kaŝtanaj 

semajnfinoj
• retejo 

www.visitnitra.sk

informado pri 
transporto

informado 
pri 

komunikado kaj 
redaktado

http://www.facebook.com/nitramesto
http://www.visitnitra.sk


lIberTempa SpOrTO kaj SpOrTejOj

• urba naĝejo, kúpeľná 4
• Somera naĝejo, jesenského 1
• Vintra stadiono, jesenského 2
• Piedpilka stadiono, jesenského 4
• tenisejoj, jesenského 4
• Gimnastikejo, Parkové nábrežie 27
• atleta stadiono, tr. a. Hlinku 55 
• telocvičňa, Hlboká 32
• Piedpilka stadiono (janikovce, krškany, 

Dražovce, kynek)
• urba sportejo, Dolnočermánska 105
• tenisejo chrenová, Ďumbierska 2
• Plurfunkciaj ludejoj (chrenová, 

janíkovce, Párovské Háje, kynek, 
mlynárce, Horné krškany) 

• Sportejo olympia – plurfunkcia 
ludejo, gimnastikejo, trejnejo

• Sportejo SPu – ludejo, baseno, 
trejnejo, movostudio

• rultabulejo – plurfunkcia ludejo, 
rultabula vojo, rultabula baseno

• Bicikejoj: 11 km en nitre + 
biciklobuso somere

• aerklubo nitra – senmotora kaj motora 
flugado, paraŝutado, fluglernejo

• olimpiuloj el nitra: zuzana Štefečeková, 
matej tóth, mária czaková, marcel lomnický

regUlaj 
SPortaj eVentoj 

nitracaching, nitraj urbaj kuradoj, 
tagoj de sporto, urba lerneja 
ligo, Vespera kurado laŭ nitra, 
kurado por vivo, olimpiado de 
infanlernejoj, Ĉampionadoj de 

senmotora flugado

1-a ligo je 
korbopilko, 

hokeo, piedpilko, 
manpilko, 
retpilko...

rekonstruo de 
la stadiono 
Fc nitra

urba sportejo 
– instalado de 

ŝoveblaj tribunoj

rUlTabUlejO 

Biciklaj kaj 
glitkuraj vojoj



VerDaj oazoj kaj naturaj intereSaĵoj

• naturaj oazoj: kalvária, monto 
Hradný, monto Šibeničný,dolomita 
romploko de nitra, zobor

• naturrezervejo zobora arbarstepo (ekde 
1952) – areo de 23,1 ha, 14 specioj de 
protektataj kreskaĵoj, inter bestoj estas 
stepa ortoptero, manto, buntaj papilioj...

• urba parko – areo de 20 ha, la plej 
malnova norda parto de la parko nomiĝas 
Sihoť, fondita meze de la 19-a jarcento. 

• Botanika ĝardeno de SPu en nitra 
– založená fondita en1982 + eta 
bestoĝardno kaj universitata vivario. 

• Slovaka monerherbo – blankflora 
planteto videbla nur en zoboraj montoj 
kaj Slovaka karsto. Vi trovos ĝin en 
neniu alia loko en la mondo,

• zobor (587 m) estas la dua plej alta 
monto de zoboraj montoj. 14,7 km  longa 
instrua vojo por vizitantoj iras de la 
kuraca instituto ĝis la pinto de zobor. 

• la groto de Svorad troviĝas 355 m 
super marnivelo. Super la groto staras 
400-jara forĝita kruco, kiu ornamis la 
turon de la paroĥa preĝejo de sankta 
jakubo en nitra, firmigita en 1932.

• la minejo de rolfes estas geologia 
unikaĵo, la griza dolomito kaj kalkŝtono 
aĝas pli ol 200 milionojn da jaroj. Ĝi 
estas natura monumento ekde 1982. 
Ĝi etendiĝas sur 12 599 m2.nitra 

estas fondita sur 
sep montetoj (zobor, 

Hradný kopec, kalvária, 
Čermáň, Borina, Vŕšok, 

martinský vrch) 



parTneraj UrbOj

• kroměříž (Ĉeĥio) – ekde 1972 

• Gosford (aŭstralio) – ekde 1988

• zielona Góra (Pollando) – ekde 1992

• naperville (usono) – ekde 1993

• České Budějovice (Ĉeĥio) – ekde 1994

• zoetermeer (nederlando) – ekde 1994

• osijek (kroatio) – ekde 1997

• Báčki Petrovac (Serbio) – ekde 1998

• Spišská nová Ves (Slovakio) – ekde 1999

• Vesprém (Hungario) – ekde 2012

• Gyeongiu (Suda koreio) – ekde 2014

11 
partneraj urboj





www.nitra.skDankon Pro Via atento

urbo nitra
Štefánikova trieda 60
950 06 nitra
tel.: 037/65 02 111, 0911/990 256        
www.nitra.sk, www.nisys.sk  
retpoŝto:  info@nitra.sk 
msunitra@msunitra.sk 


