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Nezabúdame, počúvame, čo nám hovoríte. 
Aj po voľbách. Vybrané opatrenia za ďalších 
12 mesiacov poslancovania. 

Odpočet za rok 2017 �1

Anna Šmehilová 

poslankyňa Mestského 
zastupiteľstva v Nitre 

podpredsedníčka Výboru 
mestskej časti č. 7  

Chrenová, Janíkovce 

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

verejný poriadok 

členka poslaneckého klubu 
NEKA - NOVA 

ODPOČET 2017 
 ZA ROK 2017



PhDr. Anna Šmehilová PhD.
autizmom, pre ktorých nám v Nitre chýba 
dostatočná sieť služieb. Určite sa budem osobne 
zasadzovať za ich dostupnosť. 

Slovník pojmov o zdravotnom 
postihnutí 
……………………………………………………………… 

Nebojme sa používať pojem “zdravotné 
postihnutie”. V súčasnosti sa totiž čoraz častejšie 
stretávame s používaním pojmu „zdravotné 
znevýhodnenie“, lebo sa domnievame, že tým 
citlivejšie označíme tých, ktorí majú nejaké 
zdravotné postihnutie. To je však omyl. 
“Znevýhodnenie” či „handicap“ označujú 
obmedzenia, ktoré môže mať ktokoľvek z nás pri 
realizácii alebo vykonávaní aktivít, či pri zapojení 
sa do rôznych životných situácií, bez ohľadu na 
to, či máme alebo nemáme zdravotné 
postihnutie. Samozrejme, zo zdravotného 
postihnutia následne vyplýva zdravotné 
znevýhodnenie, ale primárnym pojmom na 
pomenovanie týchto ľudí zostáva predsa len 
“zdravotné postihnutie”. Lebo “zdravotne 
znevýhodnený” môže byť každý, kto trpí 
nádchou či kašlom, kvôli čomu sa mu zle dýcha, 
ale ten kvôli tomu nie je predsa zdravotne 
postihnutý. Taktiež používajme slovné spojenie 
“osoba so zdravotným postihnutím” a nie 
“zdravotne postihnutá osoba”, ak je to možné. 
Tým zdôrazníme na prvom mieste osobu, 
človeka či občana, a až následne jeho zdravotné 
postihnutie. Poďme si teda spoločne osvojiť 
vhodné pojmy a snažiť sa obmedziť používanie 
nevhodných pojmov súvisiacich so zdravotným 
postihnutím. Viac info tu: www.janazitnanska.sk 
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Zabíjačka v Janíkovciach 

Rok sme odštartovali februárovou zabíjačkou. 
Spolu s kolegom poslancom Štefanom Štefekom 
sme pripravili tradičnú janíkovskú zabíjačku so 
všetkým, čo k tomu patrí, aby aj malí aj veľkí si 
prišli na svoje. Tí, ktorí to ešte nezažili, si mohli 
pozrieť celý proces prípravy zabíjačkových 
špecialít počnúc výberom prasiatka, až po jeho 
celkové spracovanie. Na večer nasledovala 
zábava v kultúrnom dome. Nesmierne vysoká 
účasť ľudí svedčila o tom, že sa nám prvá verejná 
janíkovská zabíjačka podarila. Ďakujeme 
všetkým, ktorí pomohli a ďakujeme za výbornú 
náladu. 

Podpora ľudí s autizmom 

Som nesmierne hrdá, že aj mesto Nitra si aj 
tento rok pripomenulo Svetový deň povedomia 
o autizme. Mestá po celom svete sa pripájali 
vysvietením významných objektov na modro, 
aby vyjadrili solidaritu a podporu ľuďom s 
autizmom. V Nitre sa rozsvietil namodro 
Chrenovský most. Som rada, že aj týmto 
môžeme vyjadriť solidaritu a podporu ľuďom s 

http://www.janazitnanska.sk
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novovybudovaného chodníka. Preto sme spolu s 
kolegami poslancami požiadali o konkrétne 
opatrenia. Podarilo sa nám presadiť pravidelné 
čistenie cesty a chodníka Strediskom mestských 
služieb a kontroly dopravy Mestskou políciou. 
Pokiaľ by sa tak na danej ulici nedialo, dajte nám 
o tom vedieť. Ďakujeme. Plne si uvedomujeme 
vážnosť tejto situácie a preto sme neodbitní 
smerom na kompetentných v našom meste. 

Stravovanie pre celiatikov na školách 
sa konečne spúšťa 
……………………………………………………………… 

Konečne po niekoľkých rokoch sa mi podarilo 
presadiť varenie pre deti s celiakiou, ktoré 
navštevujú mestké školy a škôlky v Nitre. Od 
tohto školského roka bude aj Nitra 
zabezpečovať špeciálne diétne stravovanie 
prostredníctvom novozrekonštruovanej školskej 
jedálne na ZŠ Krčméryho a rozvoz jedla na školy 
zabezpečí deťom tiež mesto. Ďakujem kolegom 
poslancom za schválenie môjho návrhu na 
zastupiteľstve a odboru školstva za zrealizovanie 
tejto úlohy. Stačí sa už len prihlásiť u riaditeľa/ky 
na svojej nitrianskej škole. Veľmi sa z toho teším. 
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Zábradlie k schodom 

Ešte v zime ma oslovila jedna pani, že by bolo 
dobré urobiť niečo so schodmi pred barákom na 
Dlhej pri Papuči. Ľuďom, ktorým sa horšie chodí 
alebo majú barlu, sa ťažko po nich dostanú k 
smetným nádobám alebo na parkovisko. A 
keďže na nové schody by peniažky len tak skoro 
neboli, tak sme so Strediskom mestských služieb 
vymysleli zatiaľ dočasné riešenie - zábradlie ako 
oporu pri schádzaní a vychádzaní po schodoch. 
Niektorým mladším okoloidúcim sa to síce 
nepáčilo, že na čo sa míňajú verejné financie, že 
pre koho to zábradlie bude, ale verím, že bude 
zábradlie dobre slúžiť všetkým, ktorý ho teraz 
potrebujú. Nech sa ľuďom ľahšie kráča. 

Podnety na Willermovej 

Dlhodobo dostávame od občanov ulice 
Willermova v Janíkovciach v Nitre podnety 
ohľadom neznesiteľnej dopravnej situácii 
vysokej frekvencie prejazdu ťažkých vozidiel a 
vysokého znečistenia a poškodenia cesty a 
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Dobrovoľníčili sme 

V septembri Nitrianske centrum 
dobrovoľníctva zrealizovalo kampaň "Týždeň 
dobrovoľníctva". S kolegom Štefanom 
Štefekom a ďalšími rodičmi detí sme pridali 
ruku k dielu v Materskej škole na Okružnej v 
Janíkovciach v Nitre. Poupratovali sme 
novovybudované priestory škôlky po 
realizácii stavby. Nech sa detičky dobre v 
škôlke cítia. 

Vynovený priestor pred Lipou 

Viem, že sa nám námestíčko pred Lipou na 
Chrenovej v Nitre podarilo zrekonštrovať až 
trošku skôr. Ale i napriek tomu sa tomu veľmi 
teším. Avšak pri jeho rekonštrukcii sa 
pozabudlo na opravu chodníka hneď vedľa, 
ktorý bol plný dier a rozpadnutého asfaltu. A 
keďže sa nám podarilo opraviť aj to, tak sa 
teším, že spoločnými silami máme opäť o 
čosi krajšie prostredie pred bývalým kinom  
Lipa. Prietor pred obchodom zo strany 
parkoviska nie je však vo vlastníctve mesta.

Nitra bez bariér 

"Samospráva a Slovensko bez bariér" boli 
témy októbrového seminára v meste Nitra. 
Ten v spolupráci s mestom zorganizovala 
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých 
občanov v SR (AOZPO) pod gesciou Márie 
Orgonášovej, dlhoročnej bojovníčky za práva 
ľudí so zdravotným postihnutím. Som rada, že 
som mohla ako mestská poslankyňa byť pri 
tom a informovať účastníkov o tom, čo sa nám 
v Nitre v oblasti odstraňovania fyzických a 
sociálnych bariér podarilo a v čom máme ešte 
veľké rezervy. Zdôraznila som, že vytváranie 
prístupného prostredia a zabezpečenie 
dostupných služieb a podpory pre ľudí so 
zdravotným postihnutím musí byť v dnešnej 
dobe a vo vyspelom meste vnímané nie ako 
nadštandard ale už ako ŠTANDARD! 

Úcta k starším 

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života 
a práve október je Mesiacom úcty k starším. 
Jesenný mesiac a jeseň života – dve paralely, 
ktoré spolu súvisia. V tento čas sme spolu s 
kolegami poslancami navštívili a vzdali úctu 
seniorom na Chrenovej a v Janíkovciach a v 
nitrianskom Zariadení pre seniorov. Na 
prejavovanie úcty a lásky ľuďom so striebrom 
vo vlasoch by nemal zabudnúť nikto z nás. A 
nielen v októbri a nielen v zariadeniach. Veď 
aj my raz budeme starí. A tak nás všetkých 
rozveselili nestarnúce hity.
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Kino bez bariér opäť v Nitre 

Podujatie pod záštitou Jany Žitňanskej a Anny 
Šmehilovej sa uskutočnilo v Nitre v rámci 
projektu Kino bez bariér, inšpirovaného 
Francúzskom, kde sa vo viacerých mestách 
pravidelne konajú filmové projekcie pre deti 
so zdravotným postihnutím, špecificky 
prispôsobené ich potrebám. V Nitre tak 
nebolo po prvýkrát. Každý detský úsmev je 
taká úžasná vec. Keď sa na vás deti usmejú, 
nemáte žiadnu pochybnosť o tom, či robíte 
správnu vec. Tých detských úsmevov bolo 
veľmi veľa aj vďaka tohtoročnému kinu bez 
bariér, ktoré sme pre deti so zdravotným 
postihnutím a ich rodiny a pre deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia pripravili. Detská 
radosť je najviac. Ďakujeme za vaše úsmevy. 

Seniori v múzeu holokaustu v 
Seredi 

Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v 
priestoroch bývalého pracovného a 

koncentračného tábora v Seredi. Počas druhej 
svetovej vojny boli z neho deportovaní 
slovenskí Židia, ktorí putovali do nacistických 
koncentračných a vyhladzovacích táborov, 
zriadených na okupovanom území Poľska. 
Túto smutnú históriu Slovenska sme si na 
jeseň pripomenuli spoločne aj s našími 
chrenovskými seniormi z Jednoty dôchodcov 
Slovenska z Mestskej organizácie č. 1 v Nitre. 
Aj mráz nám chodil po tele, čoho boli a sú 
ľudia schopní urobiť iným ľuďom len preto, že 
boli Židia, či zdravotne postihnutí alebo 
Rómovia. 

So seniormi v Janíkovciach 

Aj so striebrom vo vlasoch sa dá žiť 
plnohodnotne, mať mnoho krásnych zážitkov, 
stretávať sa s novými priateľmi a tešiť sa zo 
života. Čas strávený so seniormi v 
Janíkovciach v Nitre ma opäť v tom utvrdil. 
Stretlo sa tam niekoľko folklórnych skupín z 
nášho okresu, viac ako stovka aktívnych 
seniorov. Som nesmierne rada, že som mohla 
stáť pred dvoma rokmi pri zrode našej 
Janíkovskej studničky, ktorá sa predviedla na 
tomto stretnutí v novom tradičnom 
janíkovskom šate. 
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Podpora predčasniatkam v Nitre 

Som hrdá, že aj Nitra prispela k zvýšeniu 
povedomia o predčasne narodených deťoch. 
17. novembra sme si pripomenuli Svetový 
deň predčasne narodených detí. Na 
Slovensku sa ročne narodí okolo 55 tisíc detí, 
pričom každé 10. dieťa príde na svet 
predčasne. Dlhodobé zdravotné následky sa 
práve u predčasniatok vyskytujú 10-krát 
častejšie ako u donosených detí a v celej 
Európe nedonosené deti predstavujú 
najväčšiu skupinu detských pacientov. Za 
posledných 15 rokov vzrástol počet 
predčasne narodených detí na Slovensku o 
takmer tretinu. Starostlivosť o predčasne 
narodené deti je náročná a preto rodiny s 
predčasniatkami potrebujú našu pomoc a 
podporu. Aj v Nitre sme svietili na 
Chrenovskom moste na purpurovo. 

Stretnutie s Mariánom Kuffom 

Úžasný človek a kňaz. Spolu s kolegyňami 
som mala tú česť a dostala som ten dar 
osobne sa stretnúť, porozprávať a pomodliť sa 
s Mariánom Kuffom. Prežiaril nielen upršaný a 
zamračený novembrový deň ale aj moje 
srdce. Ďakujem.

Prístupnosť v Nitre pre všetkých 

“Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti 
pre všetkých.” To je cieľom projektu, ktorý aj v 
meste Nitra realizuje Únia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska. V decembri sme sa 
na pôde mestského úradu stretli zástupcovia 
inštitúcií, ktoré napomáhajú ľuďom s rôznym 
druhom zdravotného postihnutia a diskutovali 
sme o špecigických potrebách fyzickej aj 
sociálnej prístupnosti. Som veľmi rada, že na 
tomto workshope boli prítomní zástupcovia 
nielen mimovládiek, ale aj samosprávy, štátnej 
správy a iných verejných inštitúcií. Som 
zvedavá na výsledok a najmä konkrétne kroky 
sprístupňovania prostredia pre ľudí so 
zdravotným postihnutím. Pamätajme, že 
prístupnosť prostredia sa netýka len 
zdravotne postihnutých, ale aj seniorov, 
rodičov s kočíkmi, či cyklistov. 

Sprievodca sociálnymi službami 

SPRIEVODCA SOCIÁLNYMI SLUŽBAMI v 
meste NITRA je NA SVETE! Ide o súhrn 
služieb v sociálnej oblasti, pomôcku pri 
hľadaní pomoci v meste Nitra. Má slúžiť ako 
prostriedkom pre efektívnejšiu komunikáciu 
medzi inštitúciami, organizáciami tak ako vo 
verejnom i neverejnom sektore, spolu s 
občanmi. Ak hľadáte pomoc, vďaka tejto 
brožúrke sa ľahšie zorientujete, kam volať, 
kam ísť, kto môže pomôcť v sociálnej oblasti v 
meste Nitra. Som hrdá najmä preto, že s touto 
myšlienkou a realizáciou pred rokmi na 
mestskom úrade v Nitre prišla ešte moja 
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“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 
k t o r ú s a m ôže t e ke d y ko ľv e k o b rá t i ť . 
Nezabúdam, počúvam, čo mi hovoríte. Aj po 
voľbách. Ďakujem.” 

Anna Šmehilová - Vaša poslankyňa 
anna.smehilova@nitra.sk 0905/161 326 
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mamička Anna Šmehilová st. Pokiaľ by ste mali 
záujem o aktualizovanú brožúrku z roku 2017, 
kontaktujete Odbor sociálnych služieb na 
Mestskom úrade v Nitre. Už je aj na webe 
mesta. Veľmi sa tomu teším. 

Vaša krajská poslankyňa 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že 
budem riadne plniť svoje povinnosti, 
ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, 
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, 
ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne 
záväzné právne predpisy a pri výkone svojej 
funkcie poslanca ich budem uplatňovať podľa 
svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
Ďakujem vám z celého srdca za dôveru, ktorú 
ste mi prejavili vo voľbách do Zastupiteľstva 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Som 
vďačná za každý jeden hlas. Veľmi si to vážim.

mailto:anna.smehilova@nitra.sk

