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PREŠOVSKÝ ŽUPAN PETER CHUDíK NESÚHLASí S NÁVRHMI DOPRAVNÝCH ANALYrIKOV:
"Nie je pravda. ie v Prešove budeme mať najdrahšiu dialinicu··

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter
Chudík už viackrát apeloval na nevyhnutnosť vý-
stavby obchvatu Prešov. Po návšteve ministra do-
pravy Árpáda Érseka priamo na Úrade PSK v októ-
bri minulého roku sa horúca téma opäť vrátila na
pôdu krajskej samosprávy. Na februárovej tlačovej
besede župan opäť obhajoval výstavbu diaľnice Dl
Prešov. západ - Prešov. juh i rýchlostnej cesty R4.
Reagoval tak na analýzu ministerstva financií. po-
dl'a ktorej je plánovaný dial'ničný úsek predražený.

Spochybňovanie výstavby
obchvatu považuje predseda PSK
Peter Chudík za hazard. čísla
analytikov sú podľa neho skres-
lené a celý rozruch okolo ob-
chvatu zbytočný.

"TÍto analytici majú, bohu-
žial; len nejaké právo a nemajú
žiadnu zodpovednosť. Som to-
ho názoru, že je to velíni
zvláštne, že tento návrh ana-
lytici nekonzultovali s odbor-
nikmi na cestnú dopravu. Ich
výstupy sú čarbanie prstom na
mape, "uviedol P.chudík.

Podľa analýzy ministerstva
financií sa mal stavať len južný

obchvat a štvorprúdová cesta
I/68 cez krajské mesto Prešov.
A to aj napriek tomu, že pozem-
ky na obchvat Dl mesta Prešov
sú vykúpené a je vysúťažená sta-
vebná firma.

"Keby sme zastavili vý-
stavbu Dl západ - juh a išli va-
riantom ministerstva, je to
stopka pre mesto Prešov mini-
málne na 10 rokov," uviedol
Chudík. Župan má vážne výhra-
dy aj k finančným prepočtom
nákladov výstavby. Vysúťažený
juhozápadný obchvat spolu s
rýchlostnou cestou má stáť tak-
mer 900 miliónov eur, náklady

pri východnom obchvate spolu
so štvorprúdovou cestou sa od-
hadujú na 430 miliónov eur. Je
to však len naoko lacnejšie rie-
šenie. "K cene juhozápadného
obchvatu je potrebné zarátať
okrem ôsmich kilometrov dá-
lších 11 km ciest a vetiev po-
stavených v meste Prešov. Ce-

na za kilometer klesne zo 45 na
18,5 milióna a je lacnejšia ako
v súčasnosti stavané obchva-
ty, "dodal chudík.

Stanovisko župana na tlačo-
vej besede podporila aj pri-
mátorka Prešova Andrea Turča-
nová.

Podľa jej slov na diaľnicu Dl

Kraj vyhlásil novú grantová výzw
NA PODPORU KULTÚRY A ŠPORTU PÔJDE 330000 EUR

Prešovský samosprávny
kraj prerozdelí z vlast-
ných príjmov v rámci
dotácií 330-tisíc eur.
O grantové peniaze sa
môžu uchádzať mestá
a obce. občianske zdru-
ženia i právnické osoby.
ktoré poskytujú verej-
noprospešné služby. ako
aj podnikatelia a fyzické
osoby. Žiadosť o fina-
nčnú podporu je po-
trebné predložiť do 13.
apríla.

Novú grantovú výzvu sch-
válili krajskí poslanci na svojom
februárovom zasadnutí. odsú-
hlasili zároveň aj nové pravidlá
všeobecne záväzného nariade-
nia o poskytnutí dotácií z vlast-
ných príjmov Prešovského sa-
mosprávneho kraja.

"Nové nariadenie sme
prispôsobili najmä zmenám
v legislatíve a spresneniam
v dotačnej schéme. Korektúr
je viacero, sú obšírnejšie, ale
nie sú zásadné a skutočne len
korešpondujú s aplikačnou
praxou, ktorá bola zaužívaná
medzi poslancami zastupite-
Isrva PSK pri rozdeľoveni do-
tácií, " uviedla Mária Holíková,
vedúca odboru financií PSK.

Ako uviedla, výzva na pred-
kladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie je tentoraz zameraná na
podporu dvoch programov -
šport a kultúra Oproti predchád-

zajúcim rokom výzva neobsahu-
je program sociálneho zabezpe-
čenia, aj keď žiadatelia pre túto
oblasť sa môžu pri splnení pod-
mienok rovnako uchádzať o do-
tačné peniaze v rámci týchto
dvoch programov.

Priority - kultúra a šport
Cieľom programu Šport je roz-
šíriť a skvalitniť športovú činno-
sť, zlepšiť technický stava vyba-
venie športových ihrísk. Dotačné
peniaze by mohli ísť aj do orga-
nizovania športových podujatí
pre všetkých na území Prešov-
ského kraja.

Cieľom programu Kultúra je
príprava dokumentácie a reali-
zácia projektov na obnovu, re-
konštrukciu a modernizáciu
kultúrnych pamiatok, pamäti-
hodností, kultúrnych domov
a priestranstiev na konanie kul-
túrnych podujatí, ktorých vlast-
níkom je obec alebo mesto, alebo
ktoré sú v správe obce alebo

mesta, podpora prezentácie a vy-
užitia kultúrnych pamiatok
v súlade s ich pamiatkovými
hodnotami. V rámci programu je
to tiež podpora festivalov a preh-
liadok umenia všetkých druhov
vrátane gastronómie, tvorivých
dielní a výstav, sympózií a semi-
nárov, uchovávanie a osvojenie
tradičných zručností vrátane
podpory edičnej činnosti vy-
dávanie publikácií, ako naprí-
klad vydávanie publikácií, CD
nosičova podobne.

Prerozdelia nO-tisíc eur
Na projekty realizované v rámci
programov šport a kultúra po-
slanci krajského parlamentu vy-
členili z rozpočtu sumu 330 000
eur. Na rozdiel od predchádza-
júcich výziev, kde 10% z celkovej
čiastky mal k dispozícii predse-
da PSK,je po novom alokácia pre
Zastupiteľstvo PSKstopercentná.

Dotácie z rozpočtu krajskej
samosprávy pôjdu na zabezpeče-

nie verejnoprospešných služieb,
na podporu podnikania a zamest-
nanosti. Podmienkou je sídlo ale-
bo trvalý pobyt na území samosp-
rávneho kraja alebo pôsobnosť,
resp. vykonávanie činnosti na
území PSK. Minimálny objem
podpory predstavuje pritom
1 000 eur, maximálny 5 000 eur,
pri programe 1, podprograme 1.4
(Športový reprezentant) je horná
hranica 15tisíc eur.

"Pri tomto podprograme
by som chcela zvlášť upozorniť
reprezentantov, účastníkov
nadnárodných - európskych či
svetových podujatí, aby žia-
dosti o poskytnutie dotácie
predkladali v stanovenej leho-
te. Ak ju nedodržia apritom do
vyššej súťaže postúpia, spätne
sa už nebudú môcť prideliť ži-
adne peniaze," konkretizovala
M. Holíková.

Uzávierka do 13. apn1a
Záujemcovia, ktorí chcú získať

Prešovčania čakajú už desiatky
rokov. Riešenie v podobe
východného obchvatu navrho-
vané ministerstvom financií po-
važuje za nereálne. "Veď tam
ani len čiary v mapách nie sú.
Treba zmeniť územné plány,
treba všetko nakresliť, vykúpiť
pozemky. Takto sa vrátime na
východe Slovenska do bodu
nula, "uviedla primátorka Vpro-
spech juhozápadného obchvatu
hovorí aj fakt, že na jeho výstav-
bu je už všetko pripravené.

Alternatívy navrhované ana-
lytickým tímom rezortu financií
razantne odmietol aj minister
dopravy a výstavby SR
Árpád Érsek.Ten krátko po brífin-
gu P.Chudíka na tlačovej besede v
Bratislave potvrdil, že neexistujú
relevantné dôvody, pre ktoré by
sa celý projekt mal odložiť.
"Chcem sa zodpovedne posta-
viť ku kritickej dopravnej situ-
ácii v Prešove a súčasne chrániť
verejné financie. Procespripra-

vy Prešov, západ - Prešov, juh
trval približne osem rokova do
prípravy sa už investovalo tak-
mer 50 miliónov eur.
Východnému obchvatu, ktorý
navrhuje tím ministerstva fi-
nancií chýba kompletná prí-
prava, potrebné povolenia,
vrátane výkupu pozemkov. Je
vysoko pravdepodobné, že pri-
prava východného obchvatu by
trvala rovnaký čas a napokon aj
rovnaké peniaze, "uviedol Érsek.
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Podľa posledných informácií
projekt juhozápadného obchva-
tu Prešova by sa mal stavať po-
dľa pôvodných plánov. Otázny
ostáva naďalej severný obchvat
mesta Prešov na rýchlostnej ces-
te R4, teda na ceste smerom od
Prešova na Poľsko. Otvorená je
totiž diskusia o lacnejšom rieše-
ní obchvatu, ktorú zrejme uza-
tvoria až aktualizované do-
pravné prieskumy ministerstva
dopravy. Výsledky by mali byť
známe už v marci tohto roku.

v rámci programu Šport
sú zadefinované štyri podprogramy

~ Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a
ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.

~ Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným
majetkom neinvestičného charakteru.

~ Šport pre všetkých - usporiadanie masových telo-
výchovných a športových akcií.

~ Športový reprezentant - reprezentácia PSK účasťou na
oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového
charakteru.

v rámci programu Kultúra
sú zadefinované tri podprogramy:

~ Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy kultúr-
nych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, kultúrnych do-
mova priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vy-
bavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.

~ Oprava a údržba kultúrnych pamiatok a pamätihod-
ností obce/mesta, kultúrnych domova priestranstiev na kona-
nie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným majetkom
neinvestičného charakteru.

~ Nehmotné kultúrne dedičstvo - podpora usporiadania
kultúrnych podujatí a edičná činnosť (vydávanie publikácií,
CD nosičova podobne).

financie pre svoju aktivitu v ob-
lasti športu alebo kultúry, musia
predložiť svoje žiadosti na Úrad
PSK v Prešove do 13. apríla. Do-
tácie pre jednotlivých žiadateľov
(s výnimkou programu 1, pod-
programu 1.4 ) budú prideľovať
komisie zložené z poslancov,
ktoré kopírujú jednotlivé vo-
lebné obvody, respektíve okresy
kraja. Zastupiteľstvo prerozde-
lené peniaze a úspešných žiada-
teľov schváli do konca júna. Kaž-
dý podporený projekt musí byť
zrealizovaný s finančnou spolu-
účasťou žiadateľa a ukončený do
30.novembra 2017.

"Principiálne neposkytu-
jeme dotáciu vopred, poskytu-
jeme maximálne 80 % z celko-
vej čiastky určenej na aktivi-
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tu, minimálne 20 % z celkové-
ho rozpočtu projektu musí do-
ložiť žiadateľz vlastných zdro-
jov. Kedže v rámci výzvy ak-
ceptujeme aktivity realizo-
vané od 1.1.2017, žiadateľmusí
všetko prefinancovať sám. Do-
tácia z kraja je vlastne refun-
dácia vopred vynaložených
výdavkov, len tak máme aj ga-
ranciu, že sa podporená akti-
vita aj skutočne zrealizovala, "
dodala M. Holíková.

Aktuálna výzva na predkla-
danie žiadostí o poskytnutie do-
tácie je zverejnená na webovom
portáli krajskej samosprávy -
www.po-kraj.sk. Záujemcovia
tam nájdu všetky potrebné in-
formácie, tlačivá i zoznam po-
trebných príloh.
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http://www.po-kraj.sk.
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Deväť prijemcov si prevzalo 9 000 eur
DESIA1Y ROČNíK BENEFiČNÉHO BOWLINGOVÉHO TURNAJA OPÄŤ POMÁHAL
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Benefičný bowlingový turnaj o Putovný pohár predsedu Prešovského samo-
správneho kraja má po utorku 21. februára za sebou svoj jubilejný desiaty
ročník. Podujatie malo aj tentoraz charitatívne poslanie. Pomohlo totiž preroz-
deliť 9 000 eur medzi deväť príjemcov. ktorí bojujú s nepriazňou osudu.
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Hlavným motívom podujatia
bola aj tentoraz nezištná pomoc
jednotlivcom i rodinám, ktoré sa
ocitli v zložitých životných situ-
áciách.

• CieIom turnaja je pom&:t
tým, Jmní sú na pomoc odltázanf.
~ je ich z mh na role viac. Nie
vždy je v našich silách pfsat
príbehy so Mastným 1concom, ale
je určite v našich mož-DOstiach
wmät~ooamýnwttum
slcúšaným ňrďom a zmiernit ne-
priazeň osudu, • uviedol predseda
PSKPeter Chudík.

Na turnaji sa podarilo na
štartovnom vyzbierať 9 000 eur,
ktoré sa prerozdelili medzi devia-
tich konkrétnych príjemcov, na-
jmä deti a mladých ludí z rôznych
kútov regiónu. Prijímatelia, všetci
s ťažkými zdravotnými kompli-
káciami, si prevzali po 1000 eur.

Darované peniaze pomôžu
Adamkovi a Miškovi Šutajovcom
zVranova nad Topľou,ktorí potre-
bujú senzor na snímanie glyké-
mie

I

a úhradu nákladov na dopravu do
špeciálnej škôlky.Kamilke Ungra-
dyovej zo záborského, ktorá trpí
nevyliečiteľným Dravetovej synd-
rómom a fotosenzitivitou, pro-
spejú špeciálne dioptrické slne-
čné okuliare. Súrodenci Imko
a Ellka Marcinoví zo Sabinova,
ktorí majú detskú mozgovú obr-
nu, sú odkázaní na schodolez
a kyslíkový koncentrátor. Špe-
ciálny polohovatelný kočiar veľmi
pomôže Matúškovi a Lukáškovi
Burdovcom zo Šarišských Micha-
lian, ktorým genetická porucha
neumožňuje vyvijať sa ako zdravé
deti. Liečebné procedúry si bude
môcť zaplatiť Tánička Pavelčáko-
vá z Lukova, špeciálny pobyt
v Adeli Medical Centre v Piešťa-
noch Nellka Gavalová z Jasenova
a rehabilitačný pobyt v Neurore-
habiltiačnom centre v maďarskej
Šoproni bude môcť absolvovať
Samko Gacik z Ľubotíc. Sponzor-
ský príspevok využije rodina Va-
nessky Matej ovej z Prešova, ktorá
od narodenia žije s protézami, na

kúpu auta a tisíc eur pôjde aj na
úhradu nákladov na súťaže doma
i v zahraničí pre talentovaného
imobilného športovca Janíka Ha-
šula zo Sniny .

Podujatia s charitatívnym
podtextom sa zúčastnili desiatky
známych osobností verejného,
spoločenského života, ale aj podni-
kateľskej verejnosti nielen
z Prešova, ale z celého kraja.
V prešovskom Bowlingu Pri trati
pre dobrú vec zápolilo dovedna
24 družstiev. okrem Prešovského
samosprávneho kraja sa predviedli
tímy za mestá Prešov, Stará Ľubo-
vňa, Humenné, Svidník, ale i Pre-
šovská univerzita a novinári. Hrali
aj viaceré súkromné spoločnosti,
ako napríklad Movyrob, Unistav,
Ibeg, GMTProjekt, Ikaro, Double
Tiffany, Rakystav, Metrostav i mi-
nuloročnývíťaz turnaja Tampex.

Benefičný bowlingový turnaj
predsedu PSKpomáhal už po de-
siatykrát. Doteraz sa na ňom pre-
rozdelilo spolu 48-tisíc eur pre
42 príjemcov.

Kraj a mesto Prešov chcú vytvoriť
regionálne Kreatívne centrum

Prešovský samosprávny kraj a Mesto Prešov budú
spolupracovať pri príprave regionálneho Kreatívne-
ho centra. Podpisom Memoranda o spolupráci v uto-
rok minulý týždeň to potvrdili predseda Prešovské-
ho samosprávneho kraja Peter Chudík a primátorka
Andrea Turčanová.
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Memorandum je vyjadrením
spoločného záujmu spolupraco-
vať na príprave štúdie uskutočni-
teľnosti Kreatívneho centra,
v ktorej budú uvedené možnosti
služieb, infraštruktúry, ako aj or-
ganizačné, technické, personálne
i finančné náklady na vytvorenie
i fungovanie centra. obe strany sa
pritom budú tiež podieľať na prí-
prave projektového zámeru a ná-
sledne na príprave a predložení
žiadosti o nenávratný finančný

I

príspevok v zmysle podmienok
stanovených riadiacou dokumen-
táciou P03 IROP.

Podľa predsedu PSK Petra
Chudíka je v rámci Integrované-
ho operačného programu na roz-
voj kreatívneho priemyslu vyčle-
nených približne 22miliónov eur,
z toho polovica na potrebnú in-
fraštruktúru, v ktorej je zahrnutá
aj rekonštrukcia priestorov, či na
ich vybavenie. Konkrétne nákla-
dy na vznik prešovského Kreatív-

neho centra budú známe až po
spracovaní projektu, ktorý chcú
partneri predstaviť na Minister-
stve kultúry SRdo konca júna.

Vrámci zámeru by prešovské
Kreatívne centrum malo vyvijať
svoju činnosť na viacerých mies-
tach. Zrekonštruované by tak
mohli byť budovy bývalého do-
pravného učilišťa a kino Scala.
Podporené zostanú profesie vob-
lasti kultúry a kreatívneho prie-
myslu, ako je hudba, vizuálne
a scénické umenie, architektúra
či dizajn. Vyčlenený by mal byť aj
priestor pre vznik tzv. inkubáto-
rov a akcelerátorov zameraných
na umelecké profesie, čím sa pod-
porí vytváranie pracovných
miest v daných a príbuzných
oblastiach.

Informačno-poradenské centrá majú zabezpečiť
efektívne čerpanie európskych fondov

V Prešovskom kraji vzniklo Informačno-poradenské
centrum pre európske štrukturálne a investičné fon-
dy (IPC ESIF). Stalo sa tak ešte koncom minulého ro-
ka v rámci integrovanej siete šiestich takýchto cen-
tier na Slovensku. Vyškolení odborníci pomáhajú ši-
rokému spektru žiadatel'ov.
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Projektový tím IPC funguje
na Úrade PSKod októbra 2016a v
databáze má už 130 subjektov,
ktoré sa pravidelne informujú o
jednotlivých vyhlásených výz-
vach v rámci jednotlivých opera-
čných programov. "záujem o po-
slcytovanie 1conzult1icif eviduje-
me zo všet1cých se1ctorov - ve-
~~~ nens~ho ~
súlaomného. Požiadav1cy sú pri-
tom r6zneb.o chamlcteru. od vše-
obecných, alcými sú podmien1cy
pos1cytnutia prfspevlcu, 1cri~riá

I

oprávnenosti a memteIné u1cazo-
vateJe, až po 1con1:retne, Jctore je
potrebné leonzultovat s príslu-
šnými riadiacimi, pripadne
sprostredlcovareIslcými. orgánmi, •
uviedla Adriána Bezdeňová z In-
formačno-poradenského centra
pri PSK.

Najčastejším okruhom zá-
ujmu boli možnosti čerpania eu-
rofondov, napríklad k výzvam na
zvýšenie kapacít materských škôl
alebo aj na podporu začínajúcich
a existujúcich podnikov, ku kto-

rým IPC zorganizovalo infor-
mačný seminár. Zúčastnila sa ho
približne stovka záujemcov, a to
nielen z Prešovského kraja.
"Plánujeme dá1šie takéto infor-
mačné stretnutia k atraktívnym
výzvam, ktoré sa budú konať
v priestoroch Úradu PSKalebo aj
priamo v jednotlivých okresoch
kraja. chceme byť širokej verej-
nosti s informáciami o využíva-
ní pomoci nástrojov Európskej
únie čo najbližšie, "dodala A.Bez-
deňová.

Informačno-poradenské cent-
rum pre PSKbolo zriadené Cent-
rálnym koordinačným orgánom
v rámci projektu podporeného
operačným programom Technic-
ká pomoc 2014 - 2020 a podlieha
priamo Úradu podpredsedu vlády
SRpre investície a informatizáciu.

PriJell1coviavýťažku 10. ročníka benefičného bowIingového turnaja
o putovný pohár predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Adamko a Miško Šutajovi. Vranov nad Toplou
účel: Zakúpenie senzorov na snímanie glykémie a úhrada nákladov na dopraw do špeciálnej škôlky
Osemročný Adarnko má ťažkú formu cukrovky, inzulín si pichá päťkrát denne. Aj napriek tomu je
výborným žiakom športovej futbalovej triedy. Malý talentovaný futbalista má mladšieho 4-ročného
brata Miška s Downovým syndrómom, ktorý tiež potrebuje špeciálnu starostlivosť a lieky.

Tatiana Pavelčáková. Lukov
Účel: 'Ohradanákladov na liečebné procedÚIy
Osemnásťročná Tánička má detskú mozgovú obrnu, je na vozíku. Musí postúpiť závažnú operáciu
na stimuláciu blúdivého nervu na zníženie počtu a zmiernenie epileptických záchvatov. Otec
zomrel v roku 2011, mamka je invalidná dôchodkyňa, ktorá vlani prekonala mozgovú príhodu.
Má ešte mladšieho brata, stredoškoláka Stanka. Po rodinných zdravotných komplikáciách deťom
hrozilo umiestnenie v detskom domove.

Samuel Ciecik. [ubotice
účel: Rehabilitačný pobyt v NeurorehabilitaČDom centre v šoproni. (Maďarsko)
20-ročný Samuel utrpel pred štyrmi rokmi na vodnej nádrži Domaša vážny úraz a poškodil si
miechu. Ostal paralyzovaný od hrudníka dole, vrátane rúk. Aj napriek rýchlej pomoci, niekolko-
násobným operáciám (napr. aj V Pekingu - Číne) je Samko na invalidnom vozíku, neschopný po-
hybu a odkázaný na 100%-nú pomoc. Rehabilitácie pre Samka sú veľmi dôležité pre udržanie sva-
lovej hmoty a pohyblivosti klbov,

Kamilka Ungradyová. Záborské
účel: Zakúpenie špeciálnych dioptrickfch slnečných okuliarov
Takmer 3-ročná Kamilka od svojich štyroch mesiacov trpí veľkými bolesťami, má Dravetovej synd-
róm. Ochorenie je závažné, celoživotné, nevylíečiteľné. Patrí medzi 10 detí na Slovensku s touto
diagnózou a je jediná na východnom slovensku. Trpí tiež ataxiou chôdze, hypotoniou a nechu-
tenstvom. Spúšťačom Kamilkiných záchvatov je teplo - akékoľvek, telesné aj vonkajšie. No naj-
väčšou prekážkou, ktorú musia riešiť vždy a všade, je fotosenzitivita (citlivosť na svetlo).

Nellka Ciavaľová. Jasenov
účel: Liečebný pobyt v Adeli Medical Centre, Pieštany
Nellka spolu so svojou sestričkou, dvojičkou Emkou, sa narodila predčasne. Má detskú mozgovú
obrnu. Nedokáže sama chodiť, stáť, ani sedieť. Jej rodičia sa napriek ťažkému osudu nevzdávajú
a pre svoju dcérku robia maximum. Liečba, ako aj celá starostlivosť o Nellku je veľmi náročná.

Ján Hašuľ. Snina
Účel: 'Ohradanákladov na sútaže doma a v zahraničí
22-ročný Janík sa narodil s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. Lekári ho odpísali ako stratený
prípad. Rodina sa nevzdala, vďaka odhodlaniu je dnes Janík úspešným športovcom, majstrom
slovenska, ktorý reprezentuje krajinu vo vrhu guľou. Jeho najväčším snom je dostať sa na para-
lympiádu. Prekonal 14náročných operácií chrbtice, hlavy či nôh a aj napriek tomu externe štu-
duje na strojníckej fakulte v Košiciach.

Imko a Ellka Marcinovi. Sabinov
Účel: Zakúpenie schodolezu a kyslíkového koncentrátora
Trinásťročný Imko a jeho štvorročná sestrička Ellka majú detskú mozgovú obrnu. Imko sa narodil
v 33. týždni tehotenstva. Ellka prišla na svet v 29. týždni tehotenstva, merala len 39 centimetrov
a vážila ani nie tisíc gramov. Imko má veľmi rád ľudovky, veľmi si túži zaspievať s Kandráčovcami.
Obaja súrodenci potrebujú denne špeciálne rehabilitácie.

Matúško a Lukáško Burelovi. šariiské Michaľany
účel: Zakúpenie špeciálneho polohovateIného kočiara
Deväťročný Matúško trpí vážnou genetickou poruchou. Prvé epileptické záchvaty prežil, keď mal
len štyri mesiace. Sedí, nechodí, nerozpráva a má poškodený zrak. Mladší dvojročný brat Lukáško
je taktiež chorý. Jeho diagnóza mu neumožňuje vyvíjať sa ako zdravé deti a podobne ako jeho sta-
rší brat si vyžaduje špeciálnu starostlivosť.

Vanesska Matejová. Prešov
účel: Prlspevok na kúpu auta
Dnes už deväťročná Vanesska sa narodila bez jednej rúčky a oboch nožičiek. Dievčatko rástlo a mu-
selo sa naučiť žiť s protézami na nohách a na jednej ruke. Dnes chodí do tretieho ročníka a aj na-
priek svojmu ochoreniu vie krásne a rýchlo písať, maľovať a chce byť učiteľkou,
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