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V  závere minuloročného leta sa na svojom špeciálnom bicykli vybral naprieč Slovenskom muž s  dia-
gnostikovanou mozgovou obrnou Peter Káčer.

Jednu zo zastávok si v  sprievode nášho fotoaparátu 
urobil aj pred budovou Slovenskej pošty na Partizánskej 
ulici v Banskej Bystrici, ako sme o tom napokon písali v prí-
spevku na stránkach Poštových zvestí. Odvážny a  zdra-
vo tvrdohlavý športovec, ktorý výkonom i motiváciou in-
špiruje druhých, zasadne do sedla opäť, aby v rámci ďal-
šieho ročníka vlastného projektu Káčer na bicykli prešiel 
trasu z  Bratislavy do Tatranskej Polianky. Správca Nadá-
cie TA3 chce tak ako vlani osloviť čo najviac súcitných ľudí 

a počas týždňovej jazdy vyzbierať dostatok peňazí, tento 
raz určených Petrovi Čičmancovi z Nitrianskeho Rud-
na (mladý muž, ktorý skončil na vozíku po úraze na mo-
torke), DFNsP na bratislavských Kramároch (príspevok 
na budovanie intenzívnej a operačnej jednotky pre pa-
tologických novorodencov z celého Slovenska), Detský 
mobilný hospic Svetielko nádeje v  Košiciach (pod-
pora a materiálové vybavenie), Norberta Bartóka z Ko-
šíc (mladý muž s diagnózou DMO) a Mišku Chovanovú 
zo Zvolena (štvorročné dievčatko, narodené v 24. týždni 
tehotenstva, s mnohými diagnózami).

Pomôžete aj vy a vyhrajte!
Ak sa rozhodnete podporiť projekt Petra Káčera, mô-

žete sa uchádzať o nasledujúce ceny:
1. cena – zájazd pre dve osoby do Turecka s CK Hydrotour,
2. cena – relaxačný pobyt pre dve osoby v hoteli Aphro-

dite Palace, Rajecké Teplice,
3. cena – notebook Lenovo od spoločnosti Marsann IT,
4. cena – víkendový pobyt pre dve osoby vo Wellness 

Hoteli Borovica, Štrbské Pleso,
5. cena – horský bicykel od KELLYS BICYCLES.
(Viac informácií nájdete na www.ta3.com.)

Medzi strategické zámery Slovenskej pošty, a. s., patrí predovšetkým jej transformá-
cia z poštového na národného operátora, poskytujúceho okrem poštových aj komplex-
né asistované služby štátu. Prvé dve pilotné prevádzky integrovaných obslužných miest 
spustila Slovenská pošta v roku 2012. Tieto si rýchlo získali sympatie 
občanov najmä vďaka tomu, že ich prostredníctvom si môžu po-
hodlne a rýchlo „pod jednou strechou“ vybaviť výpis či odpis z 
registra trestov, výpis z obchodného registra, ako aj výpis z listu 

vlastníctva. Od 2. júla 2015 je týchto 300 pôšt rozoznateľných prostredníctvom 
novej značky IOMO – Integrované obslužné miesto občana. Ďalších 973 praco-
vísk IOMO bude postupne uvedených do prevádzky na matričných úradoch. 
Takmer 80 pracovísk IOMO bude tiež súčasťou klientskych centier Ministerstva vnút-
ra SR. Oznámili to na spoločnej tlačovej konferencii zástupcovia ministerstva fi nan-
cií a Slovenskej pošty.

Petra Káčera na bicykli možno pod-
poriť zaslaním SMS na číslo 832 zo 
sietí všetkých mobilných operáto-
rov. SMS v hodnote 1 € možno posie-
lať od 13. júla do 9. augusta 2015.


