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VEC: Predbežná a konečná správa o verejnej zbierke „Mary’s Meals 2019“ 
 
Občianske zduženie Mary’s Meals Slovensko vykonávalo od 20.6. 2019 do 31.12.2019 verejnú 
zbierku pod názvom „Mary’s Meals 2019“ zapísanú v registri verejných zbierok pod registrovým 
číslom 000-2019-020016 rozhodnutím MVSR o zápise zbierky zo dňa 12.6.2019. Po skončení 
verejnej zbierky podávame na základe bodov 8. a 9. rozhodnutia o zápise zbierky a v zmysle 
zákona 162/2014 o verejných zbierkach nasledovnú predbežnú a konečnú správu o verejnej 
zbierke:  
 
Účel zbierky:           Financovanie školského stravovacieho programu “Mary’s Meals”  
 
 
 
1. Prehľad vykonávania zbierky a prehľad hrubého výnosu zbierky 
 
V súlade s rozhodnutím o registrácii zbierky sme vykonávali zbierku nasledovnými spôsobmi 
a nasledovným hrubým výnosom podľa jednotlivých spôsobov vykonávania zbierky: 
 

 

Spôsob vykonávania zbierky 
 

Obdobie 
Hrubý výnos 
zbierky  

Zasielaním príspevkov na zbierkový účet  
(IBAN: SK24 8330 0000 0008 1560 1560) 

20.6. 2019 - 31.12.2019 42 009,67 € 

Zbieraním do stacionárnych pokladničiek 20.6. 2019 - 31.12.2019 6 209,23 € 
Predajom vstupeniek na kult./šport. podujatia 20.6. 2019 - 28.9.2019 2 496,00 € 
Zbieraním do prenosných pokladničiek nevykonávalo sa 0 
SPOLU 20.6. 2019 - 31.12.2019 50 714,90 € 

 
Hrubý výnos celej verejnej zbierky predstavoval sumu 50 714,90 €. 
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2. Prehľad nákladov zbierky  
 
Náklady na zbierku si neuplatňujeme. Celú sumu hrubého výnosu zbierky sme použili na účel 
zbierky.   
 
 
3. Prehľad použitia čistého výnosu zbierky 
 
100% z čistého výnosu zbierky v sume 50 714,90 € sme previedli na účet medzinárodnej 
charitatívnej organizácie Mary’s Meals International na účel financovania školského 
stravovacieho programu “Mary’s Meals”. 
 
Program školského stravovania poskytuje deťom v chudobných častiach sveta jedno jedlo  
denne v mieste vzdelávania. Program sa v roku 2019 poskytoval deťom v 18 krajinách  sveta  
(Malawi, Libéria, Zambia, Keňa, Haiti, India, Uganda, Južný Sudán, Benin, Zimbabwe, Thajsko,  
Myanmjarsko, Ekvádor, Libanon, Sýria, Etiópia, Madagaskar, Rumunsko). 
 
Školský stravovací program “Mary’s Meals” zabezpečuje medzinárodná charitatívna organizácia 
Mary’s Meals International Organisation  so sídlom v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a 
Severného Írska.  Organizácia Mary’s Meals International je registrovanou charitou 
podliehajúcou dozoru regulátora charitatívnych organizácií v Škótsku (registračné číslo charity 
SC045223, registračné číslo spoločnosti: SC488380) a transparentne publikuje svoje výročné 
správy a účtovné uzávierky overované audítorom na svojej webstránke www.marysmeals.org . 
 
Oficiálne potvrdenie od organizácie Mary’s Meals International o prijatí sumy 50 714,90 € a jej 
použití na školský stravovací program “Mary’s Meals” prikladáme Ministerstvu vnútra SR ako 
dobrovoľnú prílohu k záverečnej správe o verejnej zbierke.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy pre Ministerstvo vnútra SR:  
1. Potvrdenie od Mary’s Meals International o prijatí sumy 50 714,90 € a jej použití na školský 

stravovací program “Mary’s Meals”, vrátane prehľadu všetkých prijatých platieb 
2. Bankové výpisy z osobitného zbierkového účtu  
3. Doplňujúca informácia o krytí povinného minimálneho zostatku na zbierkovom účte  
 
 


