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Výročná správa 
projekt HorebPET 

2016 
 
Profil projektu: 

Projekt HorebPET je projekt, ktorého cieľom je získavanie financií na podporu sociálne slabších 
a taktiež senzibilizovať spoločnosť na environmentálne a sociálne potreby jednotlivcov a skupín.  
Prostriedkom na napĺňanie tohto cieľa je zber plastových PET vrchnákov, ktoré sú následne 
odpredávané spoločnostiam na spracovanie plastov. Zisk z tohto predaja je venovaný ľuďom v 
núdzi ( v roku 2016 boli podporení Fabián Sekáč a Sabina Fajnorová ) a na náklady spojené s 
organizačným zabezpečením projektu. 
 
 
Zberné miesta: 

Aktuálne fungujú 4 nasledovné zberné miesta: 
 

Zberné miesto Adresa 

1) Saleziáni Don Bosca - Mamateyka Mamateyova 4, Bratislava 

2) Dom Quo Vadis 
 

Veterná 1, Bratislava 

3) Univerzitné pastoračné centrum sv. 
Jozefa Freinademetza 
 

Staré Grunty 36, Bratislava 

4) Stanica-Žilina, Záriečie Závodská cesta 3/2844, Žilina 
** nie je oficiálnym zberným miestom HorebPET, má 
vlastnú správu ( organizačnú aj finančnú ) 
 

Senec ** zberné miesto zrušené 

 
 
Zrealizované odvozy 

V roku 2016 boli zrealizované 2 odvozy (marec a september) pričom sa vyzbieralo 2520 kg PET 
vrchnákov.. 
 
 
Darované financie: 

V roku 2016 bolo darovaných spolu 821,53 € pre Fabiána Sekáča a Sabina Fajnorová. Obe 
deti - obdarovaní boli obdarovaní rovnakým dielom. 
 
 
Využitie peňazí: 

Sabina Fajnorová - financovaný pobyt v centre ADELI  
Fabián Sekáč  - financovaná kúpa kočíka 
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Organizačná štruktúra: 

 
V súčasnoti pracujú na projekte: 

Meno Oblasť 
Lukáš Murín koordinátor projektu 

Monika Hricáková zakladateľka projektu 

Eva Kubányi (nový člen) komunikácia s podporovateľmi + novými dobrovoľníkmi 
Mária Vidličková marketing, web stránka - nápady, video 

Paula Fuksová modlitbová podpora + odvoz vrchnákov, praktické veci 
Terézia Bučková aktualizácia kontakt listu, administratívna podpora projektu 

Dávid Pihulic (nový člen) koordinátor zberného miesta Košice 

Andrea Briesková (nový člen) koordinátorka zberného miesta Košice 

 
 
Finančná stránka projektu: 

 
(i) Súhrn financií za rok 2016 k 31.12.2016 v EUR 
Začiatočný stav k 01.01.2016     841.53 

z toho: 
- odvozy 2015    831.53 
- vklad pri zakladaní účtu    10.00 

 
Darované v 2016    -821.53 
Odvozy 2016     458.42 
Konečný stav k 31.12.2016     593.02  
 z toho: 

- na darovanie v 2017   468.42 
- na ďalší rozvoj projektu  124.60  (zahŕňa vklad pri zakladaní účtu) 

 
 
(ii) Model rozloženia peňazí:  
V roku 2016 sa dohodlo, že 80% z vyzbieraných financií bude poukázaných deťom a 20% sa 
použije na ďalší rozvoj projektu. 


