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Aj tento rok sme podporili charitatívne 
podujatie Nadácie TA3 „Káčer na bicykli“
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Najväčšiu zásluhu má na tom správca 
Nadácie TA3 Peter Káčer, ktorému ani 
hendikep nezabránil v tom, aby pomá-

hal aj iným. V sprievode známych osobností, 
primátorov, starostov a ďalších priaznivcov bi-
cykloval východným Slovenskom sedem dní, 
nakoniec úspešne dorazili do cieľa na Štrb-
skom plese. A  Slovenská pošta bola pritom. 
Ďakujeme našim kolegom Milanovi Kračúnovi, 
Norbertovi Polievkovi, Ľubomírovi Náterovi, 
Stanislavovi Čárskemu a  Jozefovi Vrábľovi, 
že nasadli na bicykel, obliekli si žlté poštárske 
tričká a prejazdili spolu s Petrom Káčerom zá-
verečnú verejnú cyklistickú etapu z Popradu na 
Štrbské pleso. Tam už všetkých cyklistov vítali 
stovky ľudí, ktorí ich prišli podporiť. 

Keďže Slovenská pošta podporuje charita-
tívne aktivity, ktoré sú zamerané na zlepšenie 
kultúrnych či sociálno-spoločenských podmie-
nok na Slovensku, pomohla aj tejto akcii. Gene-
rálny riaditeľ Slovenskej pošty, a. s. Róbert Gá-
lik odovzdal v cieli Petrovi Káčerovi darčekový 
šek vo výške 15  000 EUR. „Podporu Petrovi 
Káčerovi, Nadácii TA3 i každému, pre koho 
sú tieto peniaze určené, chceme vyjadriť 
aj týmto šekom. Pevne verím, že s rovnako 
pozitívnymi pocitmi sa v  cieli spolu s  Pet-
rom Káčerom a  jeho priaznivcami stretne-
me i o rok,“ povedal generálny riaditeľ. V rámci 
stratégie spoločenskej zodpovednosti pod ná-
zvom Pošta ľuďom podporila SP už množstvo 
rozličných projektov a organizácií, ktoré pomá-
hajú zdravotne postihnutým občanom, soci-
álne znevýhodneným obyvateľom, ľuďom bez 
domova či talentovaným deťom. „Na podporu 
takýchto charitatívnych aktivít poukazuje-
me aj 2 percentá zo zaplatených daní Slo-

venskej pošty. Nakoľ ko má Slovenská po-
šta celoslovenské pokrytie, myslím si, že 
je dokonca aj našou povinnosťou pomáhať 
druhým,“ doplnil Róbert Gálik. 

Petra Káčera a jeho myšlienku podporoval aj 
bývalý generálny riaditeľ Slovenskej pošty a dnes 
minister zdravotníctva Slovenskej republiky To-
máš Drucker, ktorý prišiel Petra aj tento rok osob-
ne povzbudiť na Štrbské Pleso. 

Petrova myšlienka - zbierať financie pre ľudí 
odkázaných na pomoc iných prostredníctvom 
jazdy na bicykli dala opäť dokopy celé Slovensko. 
Peter Káčer bol v cieli veľmi dojatý a vyjadril sa, že 
jeho pocity sú neopísateľné. Veríme, že aj o rok sa 
opäť nájde veľa ľudí dobrej vôle, ktorí budú ochotní 
Petrovi Káčerovi v jeho úsilí pomôcť.  

Vďaka veľkej charitatívnej akcii Káčer na bicykli 2016 sa podarilo vyzbierať viac ako 
55-tisíc EUR, čo bolo za tri ostatné roky najviac. Tieto peniaze sú určené pre zdravotne 
znevýhodnených ale aj sociálne slabších občanov, ktorí pomoc potrebujú, no sami si ju 
z finančného hľadiska nemôžu dovoliť. Peniaze sa použijú napr. na nákup špeciálnych 
pomôcok, na rehabilitácie, na zabezpečenie špeciálnych a prispôsobených telocviční, 
na špecializované operácie ale sú určené aj pre deti s rakovinou. 


