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členka Komisie MZ v Nitre pre dopravu, životné prostredie, 
verejnoprospešné služby a verejný poriadok

členka poslaneckého klubu NEKA - NOVA

Odpočet za rok 2016
15 vybraných opatrení za ďalších 12 mesiacov poslancovania 

Anny Šmehilovej
Nezabúdame, počúvame, čo nám hovoríte. Aj po voľbách.

1. Bezbariérový priechod pre chodcov pri MŠ Za Humnami na Ďurčanského ul.

Už tri roky rodičia detí z Materskej školy Za 
Humnami a seniori požadovali zrealizovať 
priechod pre chodcov na frekventovanej ulici 
Ďurčanského v Nitre, ktorú dennodenne 
prechádzajú bez priechodu len tak. Ohrozená 
bezpečnosť hrozila malým i veľkým. Poslankyni 
Anne Šmehi lovej sa spolu s kolegom 
poslancom Petrom Košťálom a pracovníkmi 
mesta Nitra na mieste na jar tohto roku stretli a 
spustili aj s ďalšími kolegami poslancami a 
mestom všetky potrebné procesy. Poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí prispeli k  tomu, že sa 
podarilo vybudovať nový a aj bezbariérový 
priechod pre chodcov v danej lokalite, ktorý sme 
zrealizovali vďaka podnetu od obyvateľov 
Chrenovej.



2. Parkovisko na Lesnej ul.

Parkovisko na Lesnej ul. v Nitre je konečne tu. 
Obyvatelia z Lesnej už v minulom volebnom 
období žiadali o nové parkovacie miesta, lebo pri 
ich bytovkách už nebolo kde parkovať.  Iniciatívy 
sa v minulom období chytil bývalý poslanec 
Marek Šesták. Poslankyňa MZ v  Nitre Anna 
Šmehilová sa osobne zúčastnila na stretnutí s 
obyvateľmi a mnohí z poslancov intenzívne 
komunikovali so zástupcami obyvateľov tejto 
ulice. Spoločne sa im to podarilo. Parkovisko na 
Lesnej ul. v Nitre je hotové. Ďakujeme za 
trpezlivosť a spoluprácu občanom. Oplatilo sa. 

3. Divadlo bez bariér v Nitre
V  jednu februárovú sobotu zavítalo do Starého 
divadla v Nitre viac ako 200 detí so zdravotným 
postihnutím, zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, z detských domovov, či zariadení 
sociálnych služieb, rodičov, vychovávateľov, či 
sociálnych pracovníkov. Mnohé z detí pre svoje 
postihnutie či znevýhodnenie v divadle ešte v 
živote neboli. Bol to ich prvý zážitok v divadle a 
to vďaka projektu "Divadla bez bariér", ktoré 
pripravila poslankyňa Anna Šmehilová spolu s 
europoslankyňou Jankou Žitňanskou. Vďaka za 
každý úsmev na detských tváričkách.

4. Lavička pri predajni pečiva na Výstavnej ul.

Na Výstavnej ulici v Nitre je rodinná predajňa 
vynikajúceho domáceho chlebíka. A tak naň 
každý deň od rána stoja v dlhom rade 
prevažne chrenovskí seniori, ktorí si počas 
čakania nemali kam sadnúť. Jedine na zničenú 
prízemnú kopu dreva. Vďaka poslankyni Anne 
Šmehilovej sa podarilo iniciovať výmenu 
nepoužiteľnej lavičky za použiteľnú. A to najmä 
vďaka Odboru komunálnych č inností a 
životného prostredia a Stredisku mestských 
služieb nášho mesta Nitra. Konečne si seniori 
pri čakaní na chlebík majú kam sadnúť.



5. Chodník na Wilermovej ul.

Na Willermovej ulici v Janíkovciach v Nitre bola 
síce cesta, ale chodník okrem obrubníkov tam 
dlho urobený nebol. Obyvatelia tejto ulice 
žiadali o jeho dokončenie. Anne Šmehilovej 
spolu so Štefanom Štefekom a ďalšími 
kolegami poslancami sa to podarilo presadiť a 
chodník mohol byť konečne dokončený. Keďže 
táto cesta sa stala oveľa frekventovanejšia ako 
bola v minulosti, je skvelé, že chodník bude 
slúžiť na zvýšenie bezpečnosti chodcov. Veľmi 
sa tomu tešíme. 

6. Ochranné prvky pri ZŠ Fatranská

Pri Základnej škole na Fatranskej ul. v Nitre 
boli konečne osadené zábrany voči parkovaniu 
na chodníku. Parkovacích miest nikdy nie je na 
sídliskách dosť a už vôbec nie v súčasnej 
dobe, keď každý člen domácnosti používa 
vlastné auto. Ale nie je možné, aby sa 
parkovalo všade a najmä nie na chodníku 
priamo pred základnou školou, kde je každé 
ráno dopravný frmol pri dopravovaní detí do 
školy. Je super, že sa to vďaka poslankyni 
Anne Šmehilovej spolu s  jej kolegami 
mestskými poslancami podarilo presadiť a 
Mestským službám Nitra zrealizovať. Aj takéto 
komunálne maličkosti potešia, že?



7. Riešenie bezdomovectva v Nitre

Deň 7. september 2016 bol pre riešenie 
bezdomovectva v meste Nitra veľký deň. 
Opäť sa mesto Nitra po schválení koncepcie 
r iešenia problematiky bezdomovectva 
posunulo vpred. Otvorili sa nové priestory pre 
poskytovanie sociálnych služieb "útulok pre 
bezdomovcov" a "nocľaháreň" našim mestom 
(aj keď je to sčasti kompetencia VUCky). 
Čakalo sa na to niekoľko rokov a doteraz sa 
s l u žb y p o s k y t o v a l i v p r o v i z ó r n y c h 
podmienkach. O koncepčné r iešenie 
problematiky ľudí bez domova sa poslankyňa 
Anna Šmehilová spolu s kolegami usilovala už 

pred pár mesiacmi, kedy už situácia bola a je neúnosná. Pokiaľ však terénni sociálni  pracovníci 
nepôjdu do ulíc medzi týchto ľudí, aj tieto novootvorené sociálne služby stačiť nebudú. Ale 
pos tupne sa posúvame. Sve t l o na konc i t une la sv ie t i . P r i es to ry už sú                                          
a teraz už len dostať sociálnych pracovníkov mesta aj do terénu medzi bezdomovcov. Snáď sa 
toho v Nitre raz dožijeme.

8. Detské ihrisko na Ďumbierskej ul.

Pred časom sa aj vďaka poslankyni Anny 
Šmehilovej  podarilo vynoviť detské ihrisko 
na Ďumbierskej ulici v Nitre spoločne s 
obyvateľmi. Podarilo sa doplniť dva nové 
hracie prvky a urobiť nové dopadové plochy. 
Avšak z dôvodu nedostatku financií mohlo 
mesto inštalovať len jednu strunovú 
hojdačku, na čo mnohí poukazovali, že len 
jednu? A tak sa naša trpezlivosť vyplatila a 
už tam stoja dvaja strunoví koníci, na 
ktorých sa deťúrence môžu spolu hojdať. A 
okrem toho sa tam podarilo s mestom Nitra 
odstrániť jednu starú kovovú konštrukciu 
nebezpečného kyvadlového hojdacieho 
koňa. Tak sa teším, že sa mi spolu s 
kolegami darí plniť, čo sme rodinám s deťmi 
z Ďumbierskej v Nitre sľúbili.  



9. Spojovací chodník medzi ulicami Ždiarska - Štiavnická - Gorazdova

Už dlhšiu dobu obyvatelia z Chrenovej v 
Nitre v okolí ulíc Ždiarska, Štiavnická a 
Gorazdova poukazoval i na rozbi tý 
s p o j o v a c í c h o d n í če k , p o k t o r o m 
každodenne chodia, či peši či s kočiarmi 
alebo na bicykli. Každopádne sa im 
chodníkom pohodlne veru neprechádzalo. 
A keďže to bol "len" spojovací chodníček, 
tak jeho oprave nebola prikladaná v 
minulosti veľká dôležitosť. Avšak všetci 
predsa radi chodíme skratkami, že? Tak 
poslankyňa Anna Šmehilová spolu s 
kolegami poslancami iniciovali jeho opravu. 

Trvalo to síce dlhšie, ale oplatilo sa. Tak všetkým príjemné kráčanie bez zakopnutia, 
kočíkovanie bez natriasania dieťatka a bicyklovanie bez hrkotania kolies.

10.Bezbariérový priechod pre chodcov za Fatranská - Ďumbierska - Ždiarska

Aj o takýchto počinoch je komunálna 
politika. Už dlhodobo bolo potrebné vytvoriť 
v Nitre na sídlisku Chrenová III. pre 
chodcov, najmä pre žiakov základnej školy, 
bezpečný priechod cez cestu, ktorý tam 
chýbal. Deti, či dospelí prechádzali cez 
cestu len tak. Bezbariérový priechod sa 
vďaka Anne Šmehilovej a  jej kolegom 
poslancom podarilo zrealizovať tento rok a 
bude slúžiť všetkým občanom - žiakom, 
m a m i č k á m s k o č í k m i , ľ uď o m s 
obmedzenou mobilitou, cyklistom a ďalším. 
Nebolo to však vôbec jednoduché, ako sa 
na prvý pohľad môže zdať. Bolo potrebné 
nájsť vhodné miesto s osvetlením, 
dobudovať chýbajúci kus chodníka, 
vyžiadať povolenie dopravnej polície, 
osadiť dopravné značenie a zrealizovať 
investíciu. A k tomu všetkému muselo dať 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre súhlas a 
prideliť potrebné financie (v tisícoch eur). 
Svet sa stáva lepším aj vďaka takýmto 
"maličkostiam". 



11. Zľava v MHD pre osoby so zdravotným postihnutím

Platba za MHD pre ŤZP v Nitre nezdražela. 
V Nitre tento rok hrozilo zvýšenie platby za 
cestovné v MHD pre ľudí so zdravotným 
postihnutím. Malo to byť jedno z opatrení, 
a k o z n í ž i ť v m e s t e s t r a t y z o 
zabezpečovania miestnej hromadnej 
dopravy. Nechápeme, prečo majú mestá v 
súčasnosti trend zvyšovať cestovné ľuďom, 
ktorí sú z hľadiska svojho zdravotného 

postihnutia aj tak už na pokraji chudoby. 
Preto sme radi, že prešiel pozmeňujúci návrh našej poslankyni Anne Šmehilovej na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Nitre, aby cestovné pre ľudí so ZŤP zostalo nezmenené. Celá 
Európa i celý vyspelý svet smeruje k zvyšovaniu úrovne kvality života ľudí, vrátane ľudí so 
zdravotným postihnutím. Štáty, samosprávy by nemali prijímať opatrenia, ktoré by túto kvalitu 
života, ktorú doteraz pre svojich občanov garantovali, znižovali, a to sa týka aj oblasti dopravy.

12.Diétne stravovanie na školách

Stravovanie pre deti a žiakov s celiakiou a 
diabetes je problematika, ktorú sa naša 
poslankyňa Anna Šmehilová snaží v meste 
Nitra aj s odborom školstva riešiť viac ako 
dva roky, a stále sa to mestu zabezpečiť na 
školách nejako nedarí. Detí a žiakov s 
potrebou diétneho stravovania v rámci 
nitrianskych materských a základných škôl 
ale máme. A podľa jej názoru by tiež mali 
mať nárok na zabezpečenie stravy v rámci 
školských jedální, nech zohrievaním v 
mikrovlnke nestráca ich z domu prinesená 

strava na nutričnej hodnote. Potreba tu 
určite je a určite to nie je neriešiteľná situácia pre krajské mesto, ako je Nitra. Preto spolu s 
kolegom mestským poslancom dali ešte v apríli návrh na uznesenie, aby diétne stravovanie 
vedenie mesta zabezpečilo už od nasledujúceho školského roka. Ich návrh však väčšina v 
zastupiteľstve nepodporila. Smutné. Ale nedáme sa predsa odradiť a bojujeme ďalej. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc1rTrovePQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc1rTrovePQ


13.Podpora štrajkujúcich učiteľov

"Som učiteľ. Som učiteľka. Bez nás to 
ne jde . My nekonč íme, my l en 
začíname. Vydržíme. Radšej by sme 
učili." To boli heslá živej siete štrajku 
učiteľov v Nitre. Prišlo viac ako 600 
učiteľov, rodičov, žiakov, študentov a 
podporovateľov tejto iniciatívy. Kolegov 
učiteľov prišla podporiť aj poslankyňa 
Anna Šmehilová. Pozrite si aj vy 
výplatnú pásku jedného učiteľa s 
titulom Mgr. PhD. Jedine investícia do 
vzdelania je investícia trvalá, tú našim 
deťom nikto nikdy nevezme. Školstvo 
by malo byť dôležité a prioritou aj pre 
našu krajinu. Na jednom mimoriadnom 
zastupiteľstve sa prejednával aj "Návrh 
úprav v rozpočtoch 3 základných škôl 

(Topoľová, Beethovenova, Kniežaťa 
Pribinu) na rok 2016, z dôvodu účasti na štrajku pedagogických zamestnancov. Finančné 
prostriedky za mzdy a odvody týchto zamestnancov počas štrajku boli odvedené na účet 
mesta s tým, že tieto budú použité na prevádzkové výdavky týchto škôl, nakoľko sa jedná 
o finančné prostriedky z prenesených kompetencií, teda prostriedkov zo ŠR." Ktoré školy 
štrajkovali, šup peniažky na ušlé mzdy im mesto chcelo zobrať a dať na prevádzku. Zo 
zákona síce nemôžu byť použité na mzdy štrajkujúcich učiteľov, ale na mzdy ostatných 
učiteľov áno. Tak sme zabojovali, aby peniaze na mzdy mohli použiť školy na odmeny 
iným učiteľom. Väčšina poslancov tento návrh však nepodporila. Učitelia štrajkovali, tak 
majú ich školy v Nitre smolu. Smutné! 



14.Oprava zábradlia chodníka na Dlhej ul.

Naša poslankyňa Anna Šmehilová s 
kolegami poslancami pred nedávnom riešila 
podnet osadenia zábradlia pri schodoch na 
Dlhej ul., aby sa ľahšie ľuďom po nich 
chodilo. Čo tým asi jeho pôvodný tvorca 
chcel povedať? Tak to spoločnými silami dali 
do poriadku. Aj takto vedia pobaviť 
komunálni škriatkovia

15.Chrenovský most v purpurovej

„Svetový deň predčasne narodených detí“ si 
od roku 2012 pripomíname aj na Slovensku. 
Záštitu nad týmto dátumom u nás prevzalo 
OZ Malíček, ktoré sa venuje pomoci 
predčasne narodeným deťom, snaží sa 
z v y šo v a ť p o v e d o m i e v e r e j n o s t i o 
predčasných pôrodoch a s nimi spojených 
problémoch. Jednou z aktivít, ktorými si svet 
tento deň 17. november pripomína, je 
nasvecovanie významných objektov, budov, 
pamiatok na purpurovo. V tento deň môžeme 

na Slovensku vidieť aj purpurový Bratislavský hrad. Tentokrát sa pridali aj mestá Nitra a Martin. 
Poďakovanie patrí mestu Nitra aj príslušným odborom, ktoré na podnet našej poslankyni Anny 
Šmehilovej zariadili nasvietenie a aj informovanie verejnosti o tomto počine nášho mesta.



“Za posledných 12 mesiacov som riešila desiatky vašich podnetov, ktoré sa týkali kosenia zelene na 
sídliskách či v areáloch škôl, opráv výtlkov a chodníkov v meste, odstraňovania bariér na 
chodníkoch, opráv hracích prvkov na detských ihriskách, realizácie dopadových plôch, 
umiestňovania vysoko-objemných odpadových nádob, opilovania stromov či kríkov, čistenia 
sídliska, nahlasovania vrakov áut, opráv zlomených lavičiek, údržby a doplňovaniu lavičiek a 
mnohým ďalším a ďalším podnetom, ktoré ste iniciovali vy občania nášho mesta Nitry. Za vašu 
dôveru, s ktorou sa na mňa obraciate, vám zo srdca ďakujem. Som vašou poslankyňou, na ktorú sa 
môžete kedykoľvek obrátiť. Nezabúdam, počúvam, čo mi hovoríte. Aj po voľbách. Ďakujem.”

Anna Šmehilová

anna.smehilova@nitra.sk / 0905/161 326
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