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Orgány združenia
Podľa stanov občianskeho združenia Mary’s Meals Sloven-
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orgánom združenia Rada, členovia ktorej sú volení Valným 
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Viktor Porubský (právnik)
„Akú máme spravodlivosť na svete, keď väčšina ľudstva stráda 
a toľkí hladujú, zatiaľ čo my si robíme starosti so schudnutím? 
Musíme sa odvážiť, aby sme to zmenili. Iný svet je možný“, 
hovorieval mi môj priateľ Augustín Vrecko (dlhoročný misionár na 
Haiti), keď som mu pomáhal počas môjho pôsobenia v Bruseli. 
Neskôr som na vlastnej koži s manželkou zažil silu dobrovoľníctva 
medzi sestrami Matky Terezy v indickej Kalkate, ktoré sa tam 
starali o „najchudobnejších z chudobných“. Keď som sa potom 
dozvedel o Mary’s Meals a o tom, ako funguje a pomáha, 
jednoducho som nenašiel výhovorku na to, aby som sa do tohto 
projektu nezapojil. Možností na konanie dobra okolo nás je veľa. 
Ja sa teším z toho, že u nás máme vďaka Mary’s Meals Slovensko 
o jednu krásnu možnosť viac. 

Elena Tuková (starostka)
Som rada, že sa nám podarilo na Slovensku vybudovať organizáciu, 
ktorej hybnou silou je nadšenie pomáhať tým najzraniteľnejším – 
deťom žijúcom v extrémnej chudobe. Som nadšená o to viac, 
lebo viem, že poskytnutá pomoc je efektívna a skutočne 
pomáha. Ďakujem všetkým na Slovensku, ktorých malé skutky 
lásky menia týmto deťom svet. 

Tomáš Kapičák (zakladateľ a majiteľ IT firmy)
Je to obrovská radosť pracovať s dobrovoľníkmi, ktorí majú jeden 
cieľ - nakŕmiť hladné deti a dať im lepšie vzdelanie. Tento tím 
ľudí mi pripomína, že na svete sú dobrí ľudia a že láska existuje. 
Ďakujem všetkým, s ktorými môžem prežívať toto naplnenie 
z práce na diele Mary’s Meals. Verím, že spolu dokážeme plniť 
našu víziu, aby každé dieťa malo aspoň jedno jedlo denne 
a mohlo chodiť do školy.

Stanislav Novosad (živnostník)
O tom že Mary’s Meals je úžasné dielo a jedinečný projekt už 
všetci vieme. Je mi cťou a zároveň pociťujem vďaku že môžem 
byť jeho súčasťou a členom tejto veľkej rodiny Mary’s Meals. To že 
rastie a umožňuje sýtiť stále viac a viac detí je zásluhou všetkých 
Vás. Ďakujeme  

Robert John Main (Mary’s Meals International)
I am delighted to see the very positive progress made by Mary’s 
Meals Slovakia over the last year, particularly given the very 
difficult circumstances arising from the Covid-19 pandemic.  The
organisation is becoming an increasingly important member of 
the Mary’s Meals global family, and I look forward with confidence 
to continued growth in support of our vision.

Úvodné slová členov rady Poslanie Mary’s Meals
Mary’s Meals Slovensko je súčasť medzinárodného charitatívneho 
hnutia Mary’s Meals, ktoré účinne bojuje proti hladu vo svete 
zavádzaním svojpomocného školského stravovania v najchudobnejších 
komunitách na svete. 

Naša vízia
Snažíme sa o to, aby každé dieťa dostalo jedno jedlo 
denne v mieste svojho vzdelávania a aby sa tí, ktorí majú 
viac ako potrebujú, delili s tými, ktorým sa nedostáva ani tých 
najzákladnejších potrieb. 

Čo robíme 
Mary’s Meals podporuje deti v najchudobnejších častiach 
sveta, trpiace nedostatkom pravidelnej a kvalitnej výživy a s tým 
súvisiacim nedostatočným prístupom k vzdelaniu. Poskytujeme 
deťom jedno jednoduché, ale výživné jedlo denne priamo v mieste 
ich vzdelávania, aby deti mali možnosť spoločne s jedlom získať 
i vzdelanie, ktoré im pomáha otvárať cestu von z chudoby. 

Naše poslanie
Naším poslaním je umožniť ľuďom, aby ponúkli kúsok zo seba, 
každý podľa svojich možností – svoje zručnosti, čas, financie, veci, 
priazeň alebo modlitby, a týmto všetkým poskytli najefektívnejšiu 
pomoc tým, korí trpia následkami extrémnej chudoby v tých 
najchudobnejších oblastiach sveta.

Naše hodnoty
Medzinárodné hnutie Mary’s Meals je založené na rešpekte a spája 
ľudí všetkých vierovyznaní i ateistov. Našimi základnými hodnotami 
sú:  

Dôvera v prirodzenú a vrodenú dobrotu 
ľudí, najmä ich ochotu pomôcť tým, ktorí trpia hladom 
a extrémnou chudobou. Veríme v dobrú vôľu ľudí poskytnúť svoju 
podporu, sympatie a modlitby a dobrovoľne ponúknuť pomoc vo 
forme financií, vecí, svojich zručností a času v dobrovoľnej službe, 
aby tak pomohli núdznym. 

Rešpekt v ľudskú dôstojnosť a ľudské 
práva každého človeka a dieťaťa, vrátane 
jeho práva na súkromie a na rodinný život. Sme presvedčení 
o nutnosti pomáhať tým, čo to skutočne potrebujú, bez ohľadu na 
ich presvedčenie, vierovyznanie alebo minulosť. 

Nutnosť dobrého a efektívneho 
spravovania nám zverených prostriedkov, 
vrátane transparentnosti,  snahy o minimálne prevádzkové náklady 
a maximálne využitie prostriedkov priamo pre tých, ktorým sú 
určené. Veríme v silu dobrovoľníctva a spoliehame sa na nezištnú 
pomoc dobrovoľníkov.
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Mary’s Meals vo svete 
Vznik Mary’s Meals

Charitatívnu organizáciu Mary’s Meals založil v roku 2002 
Magnus MacFarlane-Barrow, mladý muž zo Škótska. Keď 
navštívil hladomorom sužované Malawi vo východnej Afrike, 
stretol tam matku šiestich detí, umierajúcu na AIDS. Keď sa jej 
najstaršieho 14-ročného syna Edwarda spýtal na jeho životné 
ambície, Edward mu odpovedal jednoducho: 
„chcel by som mať dostatok jedla a jedného dňa chodiť do 
školy.“

Tieto slová dieťaťa sa stali inšpiráciou pre založenie Mary’s 
Meals, ktoré začalo ako spontánna pomoc pre 200 detí 
v Malawi. Z „garážovej charity“ sa s pomocou profesionálov 
i úžasného nasadenia desiatok tisícov dobrovoľníkov stala 
svetovo rešpektovaná charitatívna organizácia, ktorá mení 
osudy státisícov detí. 

Zakladateľ Mary’s Meals 
Magnus MacFarlane-Barrow 
sa od svojich 24 rokov venoval 
charitatívnej a humanitárnej 
práci. Počas vojny na Balkáne 
v 90-tych rokoch opustil prácu 
na rybej farme a predal svoj 
dom, aby mohol so zakúpeným 
ojazdeným kamiónom voziť zo 
Škótska humanitárnu p o m o c 
do utečeneckých táborov 
v Bosne, ktorú poznal zo svojich 
predchádzajúcich návštev 
Medžugoria. Neskôr začal 
pomáhať deťom v Afrike a založil 

dielo Mary’s Meals, ktoré dnes denne sýti státisíce detí žijúcich 
v extrémnej chudobe. Dodnes stojí na čele organizácie, ktorá 
si oficiálne sídlo ponechala v jeho záhradnej kôlni, v škótskej 
dedinke Dalmally, odkiaľ začínal svoju pomoc s rodinou 
a známymi organizovať. 

Ako hovorí Magnus: „Nikdy som si nepredstavoval, že by naša 
pomoc vyrástla do takýchto rozmerov. Myslím že táto veľmi 
jednoduchá vec, ktorú robíme – poskytovanie jedného dobrého 
jedla denne v mieste vzdelávania pre najchudobnejšie deti 
sveta – jednoducho funguje. Napĺňa deťom ich bezprostrednú 

potrebu jedla a dostáva ich do školy, kde môžu získať vzdelanie. 
Túto našu veľmi jednoduchú misiu začínajú podporovať ľudia 
z celého sveta.“

Ako Mary’s Meals funguje

Mary’s Meals poskytuje dnes jedno jedlo denne viac ako 1,8 
miliónom deťom v 19 najchudobnejších krajinách sveta, 
a to v mieste ich vzdelávania.  Dostávame tak do školy deti, 
z ktorých by mnohé pre chudobu museli inak pracovať alebo 
žobrať. 

Myšlienka pomoci je jednoduchá a funguje:
● aby sme deťom ohrozeným extrémnou chudobou 
zabezpečili potrebnú výživu a zároveň ich dostali do školy, 
poskytujeme im jedno jedlo denne v mieste ich vzdelávania 
● jedlo pripravujú a podávajú dobrovoľníci z miestnych 
komunít (väčšinou rodičia  detí), vo svete je vyše 80 000 
takýchto dobrovoľníkov
● nejde teda o tradičnú pomoc zvonku, kde sú miestni 
ľudia prijímateľmi pomoci, ale projekt je plne v rukách miestnych 
ľudí, ktorí sú jeho kľúčovou súčasťou a považujú ho za svoj
● my im dodávame potraviny, palivo a náčinie na varenie  
– všade, kde to je možné, dodávame lokálne vypestované 
potraviny od miestnych farmárov, čím podporujeme miestnu 
ekonomiku
● v miestach, kde funguje program Mary’s Meals, môže 
chodiť do školy viac detí: zvyšuje sa počet detí zapísaných do 
škôl a zlepšuje sa ich dochádzka, sústredenosť na vyučovaní, 
školské výsledky, zlepšuje sa výživa detí a ubúda chronický 
hlad a stres u detí
● vzdelanie otvára deťom cestu von z chudoby, pomáha 
im postaviť sa na vlastné nohy a meniť osud svojich komunít

Po jednom roku od zavedenia programu 
Mary’s Meals na školách sa:

Zdroj: Prieskum dopadu zavedenia školského stravovacieho programu Mary‘s Meals z Malawi, Zambie a Libérie. Prieskum porovnáva situáciu 
detí v školách s Mary’s Meals s deťmi navštevujúce školy, na ktorých program Mary’s Meals ešte nebol zavedený.  Prieskum bol uskutočnený 
na základe viac ako 12 000 dotazovaní  žiakov, učiteľov, rodičov alebo zákonných zástupcov a dobrovoľníkov, pričom jeho výsledky boli 
verifikované nezávislou externou spoločnosťou INTRAC špecializujúcou sa na prieskumy. 

znížil počet detí, ktoré uviedli 
že často pociťujú hlad 

v škole o 71 %.

zvýšil počet 
detí zapísaných 

do škôl o 

2O percent.
znížil počet detí, ktoré sa 
nevedeli na hodine sústrediť

o 52 percent.

90 % učiteľov 
uviedlo, že sa
zlepšila dochádzka žiakov.

učiteľov 
uviedlo, že 

známky detí sa 
zlepšili.

91 %

zvýšil počet detí, ktoré majú 
energiu na konci vyučovania 

z 28 % na 87 %.
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Vďaka nízkonákladovému modelu 
a zapojenia množstva dobrovoľníkov sme 
boli schopní v roku 2020 nasýtiť jedno 
dieťa v škole za priemernú sumu 9 centov 
na deň, čo prestavuje sumu 18,30 EUR na 
celý školský rok.

Samotný  projekt školského stravovania Mary’s Meals 
zabezpečuje medzinárodná charitatívna organizácia Mary’s 
Meals International Organisation  so sídlom vo Veľkej Británii. 
Organizácia 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. Viac informácii na 
www.marysmeals.org .

Mary’s Meals je dnes širokým celosvetovým hnutím 
s podporou v 22 darcovských krajinách rozvinutého sveta 
v Európe, severnej Amerike a Austrálii. V roku 2019 sa jeho 
novou súčasťou stalo združenie Mary’s Meals Slovensko ako 
nová medzinárodná podporovateľská skupina. Občianske 
Združenie Mary’s Meals Slovensko má ako nezávislé 
občianske združenie podpísanú dohodu o spolupráci 
(Common declaration of cooperation) s organizáciou Mary’s 
Meals International, na základe ktorej Mary’s Meals Slovensko 
poskytuje organizácii finančnú podporu na projekt školského 
stravovacieho programu Mary’s Meals.  

Školský stravovací program 
počas pandémie 

Počas krízy spôsobenej pandémiou Covid-19 sa v mnohých 
krajinách sveta zavreli školy, čo predstavovalo veľkú výzvu pre 

fungovanie školského stravovacieho programu Mary’s Meals 
a potreby detí ohrozených extrémnou chudobou. V krajinách, 
kde pôsobíme, zároveň pandémia zo sebou priniesla zvýšené 
riziko rozšírenia chudoby a hladu, na čo upozorňovala aj OSN. 
Mnoho detí dostávalo aj pred krízou pravidelnú výživu práve 
vďaka stravovacieho programu v škole. V dôsledku zatvorenia 
škôl boli tieto deti obzvlášť ohrozené a pre Mary’s Meals bolo 
prioritou, aby sa jedlo k nim dostalo aj počas pandémie. 

Vďaka obrovskému nasadeniu miestnych pracovníkov 
a dobrovoľníkov z komunít sa v spolupráci s miestnymi úradmi 
podarilo zorganizovať distribúciu potravín priamo do rodín 
zapojených do programu. Ich domovy sa stali počas pandémie 
dočasným miestom vzdelávania detí.
 
Jedlo sa počas pandémie a nej spôsobeným zavretím škôl 
deťom podávalo formou distribúcie surovinových balíčkov 
s potravinami priamo ich rodičom, ktorí jedlo mohli uvariť deťom 
doma. Rodičia si balíčky prišli vyzdvihnúť do distribučných miest 
buď v areáli školy alebo v miestach na to špeciálne vytvorených. 
Súčasne s poskytovaním jedla deťom pokračujeme aj v našej 
podpore lokálnych komunít odoberaním surovín na prípravu 
jedla z miestnej produkcie.

Balíčky zo surovinami distribuovali miestni dobrovoľníci, ktorí 
na mieste pomoc zabezpečovali za prísnych hygienických 
opatrení. V distribučných miestach sa povinne dodržiaval 
požadovaný sociálny odstup, povinne bolo nosenie rúška 
a dbalo sa na hygienu rúk. Mary’s Meals  spolu s potravinami 
do rodín distribuovalo mydlo a pomáhalo im osvojiť si zásady 
umývania rúk a hygieny počas pandémie. Výživné jedlo 
a hygiena v rodine tak prispievali silnejšej imunite detí a ochrane 
pred šírením nákazy.

Pomoc sa novým spôsobom poskytovala podľa lokálnych 
podmienok v tej-ktorej krajine. Napríklad na Haiti miestni 
dobrovoľníci distribuovali rodičom ryžu a fazuľu v špeciálnych 

stánkoch.  V Etiópii si rodičia v školách vyzdvihli balíčky 
s hrachom a kukuricou, v Indii rodiny dostanú pšeničnú múku 
na prípravu indického chleba – roti, v Malawi  prideľovali 
dobrovoľníci rodičom vo viac ako 1000 dedinách kukuričnú 
zmes na výrobu kaše. 

Prostredníctvom distribúcie potravinových balíčkov 
a základných hygienických potrieb v komunitách sa dokázalo 
Mary’s Meals počas pandémie dostať takmer ku každému 
dieťaťu zapojeného do školského stravovacieho programu. 
Vďaka štedrej podpore darcov a obrovskému úsiliu našich 
tímov sa počas pandemického roku 2020 dokonca podarilo 
zvýšil počet sýtených detí na 1 838 859. 
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Chief Executive’s Report

73%
redukciu obáv 
o jedlo, po 
distribúcii 
jedla domov.

domácností sa zdôverilo, že 

počas donášania balíčkov jedla 

domov sa zredukoval ich hlad.

95%

domácností tvrdí, 
že školské jedlo bolo 
dôležitým faktorom 
k rozhodnutiu poslať 
deti do školy po ich 
znovuotvorení.

V Malawi

93% 

„OSN uznáva školské stravovacie programy ako integrálnu 
súčasť posilňovania odolnosti vzdelávacích systémov a ako 
prispievajúce k spravodlivej obnove po pandémii Covid-19“ 
OSN, august 2020  

V Malawi sme 
spozorovali

Zdroj: 
Výsledky krátkeho prieskumu v reprezentatívnej vzorke škôl v Malawi na zhodnotenie úspešnosti nových spôsobov distribúcie jedla počas 
zavretia škôl v dôsledku covid-19. Prieskum v Malawi pozostávajúci z 588 odpovedí v 50 školách v 14 okresoch.  

Program školského stravovania Mary’s Meals poskytuje 
deťom v chudobných častiach sveta jedno jedlo denne 
v mieste vzdelávania. Program sa v roku 2020 poskytoval 
deťom v 19 krajinách  sveta: Malawi, Libéria, Zambia, Keňa, 
Haiti, India, Uganda, Južný Sudán, Benin, Zimbabwe, 
Thajsko, Mjanmarsko, Niger, Ekvádor, Libanon, Sýria, Etiópia, 
Madagaskar, Rumunsko1.

Mary’s Meals v číslach 
v roku 2020 
Ku koncu roku 2020 dosiahol počet sýtených detí 1 838 859. 
Napriek globálnej pandémii COVID-19 sme v priebehu roku 
2020 sme do rodiny Mary’s Meals privítali ďalších 171 792 
detí, čo je nárast  počtu detí o 10 % v porovnaní s minulým 
rokom. 

Kde pôsobí Mary’s Meals Krajina Počet detí Školy/ miesta 
vzdelávania

Benin 2 894 4

Ekvádor 330 1

Etiópia 24320 36

Haiti 99 328 293

India 42 914 102

Keňa 78 723 451

Libéria 157 439 625

Libanon 1 600 3

Madagaskar 25 687 181

Malawi 1 044 834 993

Mjanmarsko 1 554 18

Niger 182 3

Rumunsko1 13 1

Južný Sudán 46 537 80

Sýria 4 158 13

Thajsko 368 4

Uganda 11 356 12

Zambia 248 914 499

Zimbabwe 47 708 96

SPOLU 1 838 859 3 415

1. Mary’s Meals sýti deti v centre Iona House pre opustené deti choré na AIDS v Rumunsku. Toto centrum v deväťdesiatych 
rokoch pomáhal vybudovať zakladateľ Mary’s Meals Magnus MacFarlane-Barrow, a deti naďalej podporuje aj po založení 
organizácie Mary’s Meals. Stravovací program Mary’s Meals inak plošne v Rumunsku nepôsobí.
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18, 30 €  I  náklady na stravovanie dieťaťa 
na celý školský rok

9 centov  I  náklady na jednu porciu jedla

1 838 859  I  počet sýtených detí

10 %  I  ročný nárast v počte sýtených detí

3 415  I  škôl a miest vzdelávania

19  I  počet krajín, kde sa podáva jedlo

22  I  počet darcovských krajín vrátane 
Slovenska

viac ako 80 000  I  počet dobrovoľníkov
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Uznania a ocenenia vo svete
Mary’s Meals a jeho zakladateľ Magnus MacFarlane-Barrow dostali 
niekoľko významných ocenení a Magnusovu charitatívnu prácu pre 
najchudobnejšie deti sveta podporili viaceré svetové osobnosti. 

Magnusa osobne podporil na súkromnej audiencii pápež František, kde 
ho do ďalšej práce povzbudil slovami „vpred, vpred, vpred!“. 

Dostalo sa mu uznania aj od anglickej kráľovnej Alžbety II a Magnus bol 
americkou televíziou CNN vyhlásený za jedného z desiatich svetových 
„hrdinov“ v tichosti meniacich svet a bola mu udelená cena CNN Hero. 
Časopis Time ho zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta Time 100. 

Do verejnej podpory Mary’s Meals sa osobne zapojili i umelci ako Céline 
Dion, Annie Lennox a Gerard Butler. 

Pôsobenie Mary’s Meals na Slovensku 
v roku 2020 
Založenie Mary’s Meals 
na Slovensku
Mary’s Meals Slovensko vzniklo ako spontánna iniciatíva 
skupiny jednotlivcov, ktorí sa rozhodli šíriť myšlienku podpory 
Mary’s Meals na Slovensku vo svojom voľnom čase, na svoje 
náklady a bez nároku na odmenu. 

Na jeseň 2018 sa sformovalo jadro dobrovoľníckej skupiny, 
z ktorej sa viacerí nezávisle od seba o Mary’s Meals predtým 
dozvedeli v zahraničí (najmä v bosnianskom Medžugorí, kde 
má projekt svoje korene) a ponúkli sa rozbehnúť Mary’s Meals 
u nás. Po pravidelných kontaktoch medzi sebou zástupcovia 
dobrovoľníckej skupiny navštívili v novembri 2018 centrálu 
Mary’s Meals International v Škótsku ako i pobočky v susedných 
krajinách, kde čerpali inšpirácie. V januári 2019 navštívili 
zodpovední ľudia z Mary’s Meals International Bratislavu, kde na 
stretnutí so zakladajúcou skupinou dobrovoľníkov vyjadrili plnú 
podporu pri zakladaní občianskeho združenia na Slovensku.

V apríli 2019 bolo na Ministerstve vnútra SR oficiálne 
zaregistrované občianske združenie Mary’s Meals Slovensko. 
Koncom júna bola Ministerstvom vnútra SR  schválená prvá 
verejná zbierka, ktorú združenie vyhlásilo na finančnú podporu 
školského stravovacieho projektu Mary’s Meals. Verejná 
zbierka podlieha kontrole Ministerstva vnútra a jej každoročné 
vyúčtovanie je transparentne zverejňované. 

Ako fungujeme
Mary’s Meals Slovensko začalo fungovať výlučne na báze 
dobrovoľníctva a takto funguje doteraz. Všetci členovia 
združenia, členovia štatutárneho orgánu ako i ostatní 
dobrovoľníci pracujú bez nároku na odmenu. 

Náklady na prevádzku združenia a financovanie aktivít na 
Slovensku (napr. tlač letákov, propagačných materiálov a pod.) 
sú tiež financované svojpomocne - z dobrovoľných členských 
príspevkov členov združenia a darov našich podporovateľov, 
ktorí sa rozhodli prispieť špecificky na náklady združenia. 
Združenie nemá klasickú kamennú kanceláriu a neplatí za 
nájom kancelárskych priestorov. Kanceláriami sú domovy 
dobrovoľníkov, ktorí pracujú zo svojich vlastných počítačov a telefónov, 
pričom aj v roku 2020 si osobné náklady (komunikácia, cesty 
atď.) hradili z vlastných prostriedkov.

Združenie disponuje dobrovoľníkmi, ktorí dokážu svojpomocne 
profesionálne zabezpečiť odborné činnosti – sú medzi nami 
IT špecialisti, ktorí rozvíjajú slovenskú webstránku Mary’s 
Meals, právnik, zabezpečujúci celú právnu agendu združenia 
a komunikáciu s úradmi, účtovníci, starajúci sa o bezchybné 
dokumentovanie a nakladanie s financiami, talenty na 
fundraisingové kampane, sociálne siete, grafické činnosti, 
písanie textov.

Obrovským prínosom pre rozvoj podpory Mary’s Meals sú 
dobrovoľníci v teréne, individuálni podporovatelia a kolektívy, 
ktorí sa – často neformálnym spôsobom - spontánne pridávajú 
k podpore a častokrát i sami iniciatívne organizujú lokálne 
charitatívne akcie alebo súkromné zbierky na podporu Mary’s 
Meals.  Do aktivít v prospech združenia tak prispievajú ľudia 
dobrej vôle na Slovensku stovkami hodín dobrovoľníckej 
práce. 

Mary’s Meals je založené na rešpekte a spája ľudí všetkých 
vierovyznaní i ateistov. Zároveň je však dielom, ktoré by nevzniklo 
a nemohlo fungovať bez intenzívnej modlitby jej zakladateľov 
a mnohých podporovateľov. Mnoho našich podporovateľov sa 
modlí za deti, ktorým pomáhame, ako i za tie, ktoré len čakajú na 
svoju porciu jedla. Modlitbovú podporu si vážime rovnako ako 
iné formy podpory.

Rozvoj dobrovoľníctva
Dobrovoľníctvo je jeden zo zásadných pilierov Mary’s Meals. 
Množstvo dobrovoľníkov po celom svete je zapojených nielen 
do prípravy a podávania jedál v programových krajinách, ale 
aj do šírenia povedomia v darcovských krajinách. To je jedna 
z príčin, prečo je organizácia nízkonákladová. Našim cieľom je 
prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti ponúknuť pomoc tým, 
ktorí ju potrebujú a zmysluplnú aktivitu tým, ktorí pomáhajú. 
Naši dobrovoľníci sa tak stávajú ambasádormi projektu Mary’s 
Meals vo svojom okolí.

Do dobrovoľníckej činnosti pre Mary’s Meals sa môže zapojiť 
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Foodblogerky varili pre Mary’s 
Meals na Deň kaše 

● V októbri na svetový deň kaše sa štyri slovenské food- 
bloggerky podporili Mary’s Meals online kampaňou, v ktorej 
svojimi chutnými receptami na kašu predstavovali na sociálnych 
sieťach Mary’s Meals 
 

Vydanie knihy Neobyčajný príbeh 
Mary’s Meals 

● V lete 2020 sa podarilo vydať slovenský preklad inšpiratívnej 
knihy zakladateľa Mary’s Meals Magnusa MacFarlane-
Barrowa, opisujúcej jeho strhujúci osobný príbeh vedúci 
k vzniku celosvetového hnutia 
● Knihu vydalo renomované vydavateľstvo Spolok Sv. Vojtecha 
ako členskú (podielovú) knihu. Spolok distribuoval vyše 80 
000 kusov kníh svojim členom v rámci ich ročného členského 
balíčka na rok 2021. Kniha mala u čitateľov veľmi pozitívny ohlas.  
● Vďaka sponzorskému príspevku sme nakúpili ďalších 10 
000 kusov kníh, ktoré môžeme rozširovať medzi našimi 
podporovateľmi, a ktoré je taktiež možné v ponúkať v rámci 
verejnej zbierky na podporu programu školského stravovania 
Mary’s Meals. 

Vianočný stôl 

● V decembri sme spustili on-line kampaň Vianočný stôl 
(www.vianocnystol.sk), pri ktorej mohol každý symbolicky 
prestrieť prázdny tanier pri tradičnom slovenskom vianočnom 
stole pre dieťa v núdzi a zaplatiť mu tak jedlo v škole na celý 
školský rok. 
● Vďaka veľmi úspešnému video-spotu, aktivitám na sociálnych 
sieťach a v médiách sa o akcii dozvedelo množstvo ľudí, ktorí 
spolu prestrelo taniere pre 1284 detí.
● Akcia sa konala v 10 pobočkách Mary’s Meals na svete, 

pričom v roku 2020 sa  na Slovensku vyzbieral tretí najvyšší 
počet príspevkov po Veľkej Británii a Spojených Štátoch.

Šíriť povedomie o Mary’s Meals sa darilo aj prostredníctvom 
článkov a reportáží v médiách. 
Najväčšiu mediálnu pozornosť upútal charitatívny beh, o ktorom 
sa články objavili v denníkoch  Postoj, Nový Čas, Hospodárske 
Noviny/RunGo a na viacerých spravodajských serveroch. 
Články o Mary’s Meals boli uverejnené  v Katolíckych Novinách, 
časopise Slovoplus, a naši dobrobvoľníci boli pozvaní do relácií 
Televízie LUX a Rádia Lumen, ktoré odvysielala aj viaceré 
reportáže z charitatívnych akcií. 

ktokoľvek, či už jednotlivci alebo skupiny – študenti, ľudia 
v produktívnom veku i seniori či zdravotne postihnutí. Dôležité 
je, aby sa každý dobrovoľník cítil motivovaný a zapájal sa 
s vedomím, že jeho snaha je skutočnou a dlhodobou pomocou 
najchudobnejším deťom sveta a ich rodinám. 

Konkrétnych možností ako sa zapojiť je mnoho. Naši 
dobrovoľníci sú napríklad rečníkmi na rôznorodých 
prezentáciách (farnosti, školy, rôzne kolektívy) alebo sa 
zúčastňujú na akciách s prezentačným stánkom pri rôznych 
príležitostiach – festivaly, púte, trhy, jarmoky, školské oslavy. Tam 
rozdávajú letáky a iné propagačné predmety a pozývajú ľudí 
pridať sa k dielu. Dobrovoľníci tiež aktívne organizujú benefičné 
akcie a píšu články do miestnych časopisov.  

Dobrovoľníkom zabezpečujeme maximálnu možnú podporu 
- propagačné materiály, prezentácie, filmy, požičiavame 
im bannery/roll-upy a propagačné stánky na akcie. Naši 
dobrovoľníci od nás dostanú bledomodré tričko Mary’s Meals, 
s ktorým sa prezentujú na verejnosti. Dobrovoľníkov koordinuje 
náš koordinátor dobrovoľníkov. 
 

Aktivity na Slovensku v roku 2020
Mary’s Meals Slovensko sa zameriava na šírenie povedomia 
o probléme chudoby a hladu vo svete a o možnosti pomoci 
deťom prostredníctvom projektu Mary’s Meals. 

Po vypuknutí pandémie na Slovensku v marci 2020 sme museli 
škálu našich aktivít flexibilne adaptovať. V predchádzajúcom 
roku bolo ťažiskom našich aktivít účasť v informačných stánkoch 
s letákmi na festivaloch a púťach, verejné prednášky, akcie na 
školách, charitatívne koncerty a podobne. Pandemická situácia 
hromadné akcie nedovoľovala uskutočniť buď vôbec alebo 
len vo veľmi obmedzenom rozsahu.  

Aj vďaka tejto výzve sme sa oveľa viac zamerali na online 
priestor, kde sme počas roka 2020 zrealizovali viacero veľmi 

úspešných kampaní, vďaka ktorým sa o Mary’s Meals dozvedelo 
množstvo ľudí, z ktorých mnohí sa pridali aj k finančnej či inej 
podpore projektu:  

Film o Mary’s Meals s Gerardom 
Butlerom: Láska dosiahne všade
● V júni 2020 sme do online priestoru vypustili nový film 
s holywoodskou hviezdou Gerardom Butlerom, v ktorom s Mary’s 
Meals podnikol cestu do Libérie a na Haiti. 
● Dojímavý dokumentárny film zdieľaný na sociálnych 
sieťach, v ktorom herec spoznáva tamojšie miestne komunity 
a zapája sa do práce Mary’s Meals pri pomoci deťom si získal 
srdcia tisícov ľudí na Slovensku. 

Charitatívny beh Mary’s Meals 
(september 2020) 

● Druhý ročník sa popri klasickom behu v Tatranskej Lomnici 
s obmedzeným počtom účastníkov konal najmä vo virtuálnej 
podobe: bežci z celého Slovenska i zahraničia sa mohli online 
prihlásiť na beh vo zvolenej dĺžke a odbehnúť si ho kdekoľvek. 
● Svojim štartovným 18,30 EUR každý bežec zaplatil jednému 
dieťaťu jedlo v škole počas celého školského roka.  
● 529 bežcov zabezpečilo prostriedky na vyše 100 tisíc porcií 
školských obedov pre deti. Vďaka tomu bude mať jedlo počas 
celého školského roka 529 detí. 
● Hlavnou tvárou virtuálneho behu bol šprintérsky rekordér 
Ján Volko, ktorého inšpiratívny video spot pozývajúci na beh si 
na internete pozrelo množstvo ľudí. 
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Trustees’ annual report / strategic report

Mary’s Meals Slovensko začalo v rámci programu „sponzoruj 
školu“ finančne podporovať podávanie jedál v konkrétnej 
škole, ktorú sa rozhodli Slováci celú dlhodobo sýtiť. Škola sa 
nachádza v dedinke Kipkaren v Keni (región Eldoret) 
a študuje tam 858 žiakov. Vďaka príspevkom zo Slovenska 
budú môcť školáci v tejto chudobnej oblasti dostávať jedno 
jedlo denne priamo v ich škole. Školáci so svojimi učiteľmi 
umiestnili na budovy školy tabuľku, ktorá oznamuje, že školské 
stravovanie v škole je sponzorované štedrými darcami zo 
Slovenska, pričom na tabuľu umiestnili po slovensky odkaz 
„ĎAKUJEME SLOVENSKO!“. 

Program „sponzoruj školu“ umožňuje získať priamu spätnú 
väzbu z konkrétnej školy, vrátane fotografií a vyjadrení 
učiteľov, žiakov a dobrovoľníkov zapojených do prípravy 
jedál. Pravidelné reporty zo školy tak dávajú podporovateľom 
plastickú predstavu o ich pomoci prostredníctvom Mary’s 
Meals. Ďalšie školy v rámci programu „sponzoruj školu“ 
by sme chceli v budúcnosti odporučiť predovšetkým 
kolektívnym alebo inštitucionalizovaným podporovateľom 
(napr. firma, farnosť, škola, spoločenstvo), ktorí by sa chceli 
dlhodobejšie podieľať na sýtení celej školy a boli pripravení 
poskytnúť dostatočné množstvo prostriedkov (na sýtenie 
cca. 500 – 1 000 žiakov) počas niekoľkých rokov za sebou. 
 
Kipkaren Primary School, Keňa
Typ školy: základná škola (od 1. po 8. triedu) 
Podávané jedlo: Githeri (kukurica s fazuľou) 
Počet žiakov: 858 (chlapcov: 440, dievčat: 418) 

„Pracujem v škole ako učiteľka matematiky a prírodných 
vied, ale robím i dobrovoľnú službu ako učiteľka zodpovedná 
za školské stravovanie. Robím to, lebo rada vidím, keď deti 
vyrastajú zdravo a sú v podnetnom prostredí. Obed podávaný 
v škole deťom pomohol k pravidelnej dochádzke školy, lebo 
sú si istí, že tu dostanú jedlo. Úroveň sústredenia v škole sa 
takisto zlepšila, pretože deti už neostávajú v škole hladné“ - 
Gladys Maina, učiteľka zodpovedná za školské stravovanie 

„Niektorí žiaci doma nemajú raňajky, a preto je pre nich 
obed v škole nádejou na jedlo. Ďakujem, Mary’s Meals za 
túto iniciatívu, lebo mi dala príležitosť pomôcť malou službou 
mojej komunite“ – Said Nafula, dobrovoľná kuchárka    

„Vďaka obedom v našich školách chodíme radi do školy, lebo 
doma nie je dosť jedla pre mojich súrodencov a pre mňa. Keď 
som začala chodiť do tejto školy, moje známky sa zlepšili, 
lebo do školy chodím každý deň a pretože som vďaka obedu 
viac pozorná v triede...“  Naomi, žiačka šiesteho ročníka 

Slovenská škola v Kipkaren (Keňa)
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Výsledky verejnej zbierky v roku 2020 
Občianske zduženie Mary’s Meals Slovensko v roku 2020 vykonávalo na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra 
SR o zápise zbierky zo dňa 13.11.2019 verejnú zbierku pod názvom „Mary’s Meals 2020“ zapísanú v registri verejných zbierok 
pod registrovým číslom 000-2019-035393. 

Verejná zbierka je uskutočňovaná pod verejnou kontrolou Ministerstva vnútra - po skončení zbierky sme ministerstvu 
predložili vyúčtovanie zbierky, spolu s podrobnými výpismi z účtu a  potvrdenia od Mary’s Meals International o prijatí 
sumy a použití prostriedkov na financovanie školského stravovacieho programu. Vyúčtovanie je plne transparentné a je 
zverejnené na našej webstránke.  

Účel zbierky: Financovanie školského stravovacieho programu “Mary’s Meals” 
Trvanie zbierky: od 1.1. 2020 do 31.12.2020 

Spôsob vykonávania zbierky Hrubý výnos zbierky (v celých €)

Zasielaním príspevkov na zbierkový účet  (IBAN: SK24 8330 0000 0008 1560 1560) 273 616

Zbieraním do stacionárnych pokladničiek 392

Predajom vstupeniek na kultúrne/športové podujatia (charitatívny beh) 9 955

SPOLU 283 963

Hrubý výnos celej verejnej zbierky v roku 2020 predstavoval sumu 283 963 EUR. Keďže na náklady zbierky sme 
žiadne z vyzbieraných prostriedkov nepoužili, predstavuje táto suma zároveň čistý výnos zbierky.  

Použitie zbierky: 
100 % z výnosu verejnej zbierky v sume 283 963 EUR sme previedli na účet medzinárodnej charitatívnej organizácie 
Mary’s Meals International na účel financovania školského stravovacieho programu “Mary’s Meals”.

Vyzbieraná suma predstavovala v roku 2020 náklady na 3 155 143 porcií jedla pre deti, ktoré postačovali na nasýtenie 
15 517 detí počas celého školského roka (pri priemerných nákladoch 9 centov na jednu porciu a 18,30 EUR na celoročnú 
stravu na jedno dieťa v roku 2020).

V záujme zachovania čo najväčšej kontinuity podpory projektu sme u prispievateľov podporovali pravidelné príspevky, a tak 
množstvo príspevkov na zbierkový účet malo formu trvalých príkazov.

Verejná zbierka “Mary’s Meals 2020”
(1. 1. 2020 - 31. 12. 2020)

Vyzbieraná suma 
(v celých €)

Suma použitá na financovanie školského stravovacieho 
programu  Mary’s Meals 

(v celých €)

Počet porcií jedla pre 
deti

Počet detí nasýtených 
počas celého školského 

roka

283 962 283 962 (100%) 3 155 143 15 517

Náklady na prevádzku združenia, vrátane financovania 
jeho aktivít na Slovensku a propagáciu, boli financované 
z osobitných zdrojov mimo príjmov z verejnej zbierky, a to 
z dobrovoľných členských príspevkov členov združenia 
a darov podporovateľov určených špeciálne na prevádzku 
združenia. 

Prehľad príjmov určených na prevádzku a ich použitie na 
prevádzku združenia je uvedený v nasledovných tabuľkách, 
sumy sú uvádzané v celých €.

Hospodárenie občianskeho združenia

Popis materiálu 2020

Propagačné materiály  (letáky, 
magnetky, ďakovné́ kartičky) 447

Tričká s logom 407

Iné propagačné materiály 218

Knihy 942

Ostatné 169

Náklady na materiál 2 183

Popis služby 2020

Náklady na zostavenie a 
overenie účtovnej závierky 800

Služby súvisiace s prekladom, 
vydaním a nahrávaním (audio) 
knihy

5 300

Poštovné 361

Dane a poplatky 20

Iné služby 816

Náklady na služby 7 297

Náklady na materiál a služby 
SPOLU 9 480

Náklady na prevádzku v roku 2020

Celkové príjmy určení na 
prevádzku 2020

Dobrovoľné členské príspevky 1 743

Dary určené na prevádzku 14 209

Charitatívna reklama 2 500

SPOLU 18 452

Príjmy na prevádzku v roku 2020

Zdroje prenesené do roku 
2021 2020

Prijaté príspevky od iných 
organizácií a fyzických osôb* 8 972

SPOLU 8 972

*Ide o preúčtovania prijatých príspevkov, ktoré neboli použité v roku 2020 na 
použitie do roku 2021.Doplňujúce informácie

Podrobné finančné a účtovné informácie a ukazovatele sú uvedené v priloženej účtovnej uzávierke. Združenie malo za sebou na konci roku 2020 
druhý  rok prevádzky. Združenie nemalo zamestnancov, no s pomocou dobrovoľníkov a podporovateľov zabezpečilo všetky svoje funkcie, 
ako i financovanie svojich aktivít členskými príspevkami a darmi určenými na prevádzku. Nepretržitá činnosť združenia do budúcna nie je ohrozená 
žiadnymi známymi rizikami. Po čas účtovného obdobia vypukla globálna pandémia COVID-19, ktorá však na nepretržitú prevádzku združenia nemala  
vplyv. Prognóza vývoja združenia do budúcnosti je, že sa bude zvyšovať počet dobrovoľníkov a očakáva sa i zvýšenie povedomia o Mary’s Meals 
vďaka pokračujúcim propagačným aktivitám a nárastom záujmu médií. Hlavným poslaním združenia je okrem zvyšovania povedomia zbieranie pros-
triedkov na financovanie programu školského stravovania rámci verejnej zbierky. Vývoj vyzbieraných prostriedkov v rámci verejnej zbierky je ťažké 
odhadnúť, ich výška ovplyvňuje možnosti podpory projektu školského stravovania avšak nemá vplyv na činnosť a prevádzku združenia. Činnosť 
občianskeho združenia nemá vplyv na životné prostredia a na zamestnanosť. Združenie nebolo komerčne aktívne a nevlastní žiadne akcie, obchod-
né podiely ani dočasné listy. Združenie negenerovalo v roku 2020 žiaden zisk ani stratu. Združenie nemá žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja. 
Združenie nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Prehľad výnosu zbierky podľa spôsobu vykonávania 
(od 1.1. do 31.12.2020)
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Správa nezávislého auditora
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Účtovná závierka
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Škola + jedlo = nádej
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