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Občianske združenie Mary’s Meals Slovensko

Sídlo: Liptovský Michal 39, 034 83 Liptovský Michal
IČO: 52226433
DIČ: 2121167026
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, združenie registrované 
dňa 10.4.2019, číslo spisu VVS/1-900/90-55924

Kontakt
www.marysmeals.sk 
email: info@marysmeals.sk 
tel: +421 951 126 267

Bankové spojenie
Zbierkový účet (IBAN): SK24 8330 0000 0008 1560 1560
Prevádzkový účet (IBAN): SK02 8330 0000 0023 0162 8861

Orgány združenia
Podľa stanov občianskeho združenia Mary’s Meals Sloven-
sko je najvyšším výkonným orgánom a zároveň štatutárnym 
orgánom združenia Rada, členovia ktorej sú volení Valným 
Zhromaždením združenia.

Členmi Rady a zároveň štatutárnymi orgánmi združenia ku 
dňu 31. 12. 2021 sú: 

Tomáš Kapičák 
Robert John Main 
Stanslav Novosad
Viktor Porubský
Elena Tuková 

Základné informácie o Mary’s Meals Slovensko o. z.



4  |  Mary’s Meals Výročná správa

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)
Aj keď mám meno po neveriacom Tomášovi, verím, že hlad vo 
svete existuje. Azda aj preto, že som hlad v skutočnosti videl 
na cestách okolo sveta. Nedokážem žiť s tým, že by som sa 
nesnažil to zmeniť. Tie deti za to, kde sa narodili, nemôžu. Často 
si hovorím, že som sa tam mohol narodiť ja. Hľadal som, ako im 
pomôcť efektívne, dlhodobo a zmysluplne. Aj po rokoch podpory 
Mary’s Meals môžem povedať, že som nič lepšie ako toto dielo 
nenašiel. Budem rád, keď sa pridáte. Tých detí, ktoré čakajú na 
pomoc iného človeka je ešte vela. Viete si predstaviť, že by ste 
čakali vy?

Stanislav Novosad (živnostník)
Svet sa zmenil. Žijeme v najprosperujúcejšom období ľudských 
dejín. Máme technológie na spojenie sa s miliónmi ľuďmi po 
celom svete. Máme okamžitý prístup k obrovskému množstvu 
informácii a vedomosti ako všetky generácie pred nami. To by 
malo logicky viesť k tomu, aby ľudstvo s týmito vedomosťami a 
skúsenosťami narábali múdro. Žiaľ nie je to tak.
Svet sa zmenil, ale my ho chceme meniť spolu s vami k lepšiemu. 
Pomôžte nám s tým. 

Robert John Main (Mary’s Meals International)
Som rád, že môžem sledovať tak pozitívny rast, ktorý za posledný 
rok urobilo Mary’s Meals Slovensko, aj napriek zložitej situácii 
spojenej s pandémiou COVID-19.
Slovenská pobočka sa stáva svojím rastom významným členom 
globálnej Mary’s Meals rodiny a ja s istotou teším na ďalší rast, 
ktorý bude podporovať našu víziu.

Úvodné slová členov rady
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Poslanie Mary’s Meals

Mary’s Meals Slovensko je súčasťou 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 otvára 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 už podporujú 
ľudia z celého sveta.“

Ako Mary’s Meals funguje

Mary’s Meals poskytuje dnes jedno jedlo denne viac ako 2 
miliónom detí 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:

V Mary’s Meals miestni ľudia teda nie sú len prijímateľmi pomoci, ale projekt je plne v ich rukách. Sú jeho kľúčovou súčasťou 
a považujú ho za svoj. Zároveň dodávame na varenie, všade, kde je to možné, lokálne vypestované potraviny od miestnych 
farmárov, čím podporujeme miestnu ekonomiku.
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Zmeny, ktoré prináša školský stravovací program do životov detí, vidieť 
už na prvý pohľad. Snažíme sa však do hĺbky porozumieť tomu, ako 
vplýva naša práca na životy detí a celé komunity. Preto sme uskutočnili 
v niektorých krajinách, kde pracujeme, rozsiahly prieskum. 

*Od roku 2014 do roku 2019 prebiehalo systematické zbieranie dát v dvoch najväčších programových krajinách, Malawi a Zambii. Vyplnených 
bolo 15 258 dotazníkov a uskutočnených 87 rozhovorov v 407 skupinách detí, učiteľov, dobrovoľníkov a domácich. V roku 2017 bola pridaná 
tretia krajina, Libéria, na doplnenie našich zistení a rozšírenie chápania kontextu rozličných krajín. Projekt bol navrhnutý a vedený tímom 
Mary’s Meals International v spolupráci s pracovníkmi v Malawi, Zambii a Libérii. Celý prieskum verifikovaný prieskumnou agentúrou INTRAC. 

Počet detí v Malawi, ktoré sa cítia 
v škole šťastné počas piatich rokov 
fungovania nášho programu 

Percento detí, ktoré sa 
vôbec nestrachujú o to, 
že budú hladné vzrástlo 

v Zambii po piatich 
rokoch dostávania jedál 

Mary’s Meals

Zapájanie sa detí do vyučovania sa 
počas piatich rokov v Malawi zvýšilo 

Percento detí, ktoré nemajú 
vôbec problém sa sústrediť, sa 
počas piatich rokov v Zambii 

zvýšilo z 35 % na 75 %. 

komunít v Malawi a Zambii, 
kde deti dostávali jedlá 

Mary’s Meals sa každý rok 
vyjadrilo, že vzdelanie je 
“dôležité” alebo “veľmi 

dôležité”. 

100 %

99 % detí sa po roku 
fungovania nášho programu 
v Malawi a Zambii vyjadrilo, 
že majú “energiu” alebo “veľa 
energie”.

vzrástol o 25 %.
o 45 percent.

4,4x a v Zambii 3x.
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Vďaka nízkonákladovému modelu 
a zapojeniu množstva dobrovoľníkov sme 
boli schopní v roku 2021 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 v roku 2021

Aj počas roku 2021 Covid-19 naďalej ovplyvňoval našu prácu. 
Bolo potrebné opätovne zavádzať obmedzenia na zmiernenie 
šírenia vírusu, vrátane predĺženého zatvárania škôl v krajinách, 
kde Mary’s Meals pôsobí. Napriek týmto výzvam, sme ako Mary’s 
Meals dali deťom, ktoré podporujeme prísľub každodenného 
jedla, a tak sme jedlo distribuovali priamo v ich komunitách. 
Mary’s Meals teda rozdávalo jedlo rodičom a opatrovníkom 
detí, aby ho deťom pripravili doma. Po celosvetovom poklese 
prípadov Covid-19 a vývoji nových vakcín s radosťou môžeme 
oznámiť, že do konca roka 2021 sa väčšina detí mohla vrátiť 
do svojich tried, keďže sa školy opäť otvorili. Napriek náročnej 
situácii, nám dobré a spoľahlivé vzťahy, ktoré sme si vybudovali 
s komunitami, v ktorých pracujeme, umožnili bezproblémovo 
obnoviť náš normálny školský stravovací program v tisíckach 
škôl.  

Mary’s Meals tiež chápe dôležitosť programov školského 
stravovania pri zvrátení potenciálne katastrofálnych následkov 
Covid-19 na niektoré z najzraniteľnejších detí na svete. Naša 
práca je teda dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, v súvislosti 
s narušeným vyučovacím procesom u detí, ktoré sa po dlhom 
období zatvorených škôl dostali opäť možnosť vzdelávať. 
Poskytovaním jedného jedla denne Mary’s Meals rieši hlavné 
príčiny hladu v triede, zvyšuje účasť detí na vzdelávaní, dáva 
každému dieťaťu schopnosť sústrediť a učiť sa a šancu získať 
vzdelanie, ktoré im mení životy. 
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Program školského stravovania Mary’s Meals poskytuje 
deťom v chudobných častiach sveta jedno jedlo denne v 
mieste vzdelávania. Program sa v roku 2021 poskytoval deťom 
v 20 krajinách  sveta: Malawi, Libéria, Zambia, Keňa, Haiti, 
India, Uganda, Južný Sudán, Benin, Zimbabwe, Thajsko, 
Mjanmarsko, Niger, Ekvádor, Libanon, Sýria, Etiópia, 
Madagaskar, Jemen, Rumunsko1.

Mary’s Meals v číslach 
v roku 2021 

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

Benin 3 458 5

Ekvádor 360 1

Etiópia 24 320 36

Haiti 182 515 562

India 64 123 156

Jemen 4 491 4

Keňa 136 126 818

Libéria 131 725 613

Libanon 1 477 4

Madagaskar 66 885 406

Malawi 1 072 884 1 044

Mjanmarsko 1 511 18

Niger 223 5

Rumunsko1 12 1

Južný Sudán 75 969 128

Sýria 4 159 12

Thajsko 444 4

Uganda 12 196 12

Zambia 376 407 752

Zimbabwe 120 656 173

SPOLU 2 279 941 4 754

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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Rast v jednotlivých krajinách za rok 2021

Haiti
Vzhľadom na dôsledky pandémie COVID-19, pretrvávajúcu sociálno-politická nestabilitu a zran-
iteľnosť Haiti voči účinkom extrémnych poveternostných udalostí, je potreba Mary’s Meals v kra-
jine väčšia ako kedykoľvek predtým. V októbri 2021 Mary’s Meals začalo sýtiť ďalších 23 438 detí 
v 60 školách s našim partnerom BND a ďalších 10 416 detí v 30 školách s partnerom Summits 
Education. V dôsledku týchto expanzií teraz celkovo sýtime 182 515 detí v 562 školách po celom 
Haiti, čo predstavuje kľúčovú pomoc pre deti na ostrove. Po zemetrasení s magnitúdou 7,2, ku 
ktorému došlo na juhu Haiti v auguste 2021, Mary’s Meals spolupracovalo s organizáciou Summits 
Education, aby sa zabezpečilo doručenie životne dôležitých dodávok potravín a iných základných 
surovín tým, ktorí trpia najhoršími následkami tejto katastrofy. 

Etiópia
Počas roku 2021 prebiehal v etiópskom regióne Tigray konflikt, ktorý ovyplňoval životy ľudí. Po vy-
puknutí násilného ozbrojeného konfliktu sa 4,5 milióna ľudí ocitlo v humanitárnej kríze. Boli nútení 
opustiť svoje domovy a stať sa utečencami vo svojej vlastnej krajine.  

Mary’s Meals v spolupráci s naším dlhodobým partnerom v regióne Tigray dokázalo poskytnúť 
každý deň jedlo pre 30 000 vnútorne vysídlených ľudí, ktorí sa dostali do Mekelle, hlavného mesta 
regiónu, aby unikli pred násilím. Na účel humanitárnej pomoci sme ako Mary’s Meals Slovensko 
spustili osobitnú zbierku. Týmto spôsobom sme sa spolu s ďalšími 4 slovenskými charitatívnymi 
organizáciami podieľali na pomoci trpiacim ľuďom Etiópie v rámci slovenskej iniciatívy Spolu pre 
Etiópiu. 

Zambia
V roku 2021 sme výrazne rozšírili náš program v Zambii a podarilo sa nám začať sýtiť neuveri-
teľných 127 493 detí v 253 školách, čo predstavuje pozoruhodnú mieru nárastu o 51 % za jediný 
rok. Vďaka tomu teraz sýtime celkovo 376 407 detí vo Východnej provincii Zambie. 

Južný Sudán
Spolu s naším dôveryhodným, dlhodobým partnerom - diecézou Rumbek, sa nám podarilo rozšíriť 
náš stravovací program zo sýtenia 46 537 detí v decembri 2020 na sýtenie 70 903 detí v decem-
bri 2021, čo predstavuje pozoruhodnú mieru nárastu o 52 % za jeden rok. Mary’s Meals okrem 
toho začalo sýtiť aj 12 nových základných škôl na severozápade Južného Sudánu, prostredníct-
vom nového partnera - Mary Help Association (MHA), vďaka čomu pribudlo do stravovacieho 
programu vďalších 5 066 detí. 

Jemen
Podarilo sa nám rozšíriť náš stravovací program a s potešením oznamujeme, že sme naplnili naše 
plány a začali sme sýtiť deti na skolách v Jemene. Jemen sa tak stal dvadsiatou krajinou, ktorá sa 
pripojila k našej globálnej rodine. Vďaka spolupráci s naším novým partnerom Yemen Aid dostá-
va 4491 detí v regióne Aden svoje jedlá Mary’s Meals. Táto oblasť je obzvlášť zraniteľná, pretože 
je domovom mnohých vnútorne vysídlených ľudí a iných marginalizovaných skupín obyvateľst-
va, ktorí zažívajú mimoriadne vysokú úroveň potravinovej neistoty. 
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18,30 €  I  náklady na stravovanie dieťaťa 
na celý školský rok

9 centov  I  náklady na jednu porciu jedla

2 279 941  I  počet sýtených detí

441 082  I  nové deti v  našom stravovacom 
programe

31 833  I  deti, ktoré nasýtili za rok darcovia 
zo Slovenska

20  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. 
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Pôsobenie Mary’s Meals na Slovensku 
v roku 2021 

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. Združenie aj v roku 2021 disponovalo 
dobrovoľníkmi, ktorí dokázali svojpomocne prefesionálne 
zabezpečiť mnohé 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 písanie 
textov a mnoho ďalšieho.  

Náklady na prevádzku združenia a financovanie aktivít na 
Slovensku (napr. tlač letákov, propagačných materiálov a pod.) 
boli tiež financované svojpomocne - z dobrovoľných členských 
príspevkov členov združenia, darov našich podporovateľov, 
ktorí sa rozhodli prispieť špecificky na náklady združenia, ale tiež 
z príspevkov získaných cez 2 % z dane poukázané združeniu. 
Združenie nemá klasickú kamennú kanceláriu a neplatí za 
nájom kancelárskych priestorov. Kanceláriami sú domovy 
dobrovoľníkov, ktorí pracujú zo svojich vlastných počítačov a 
telefónov. 

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 mnohokrát 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 a dobrovoľníkov sa modlí za deti, ktorým 
pomáhame, ako i za tie, ktoré len čakajú na svoju porciu jedla a 
za celé toto dielo. Modlitbovú podporu si vážime rovnako ako 
iné formy podpory. 

Rozvoj dobrovoľníctva

Dobrovoľníctvo je jeden zo zásadných pilierov Mary’s Meals. 
Po celom svete sa zapája množstvo dobrovoľníkov nielen do 
prípravy a podávania jedál v programových krajinách, ale aj 
do šírenia povedomia v darcovských krajinách. To je jeden z 
dôvodov, prečo je organizácia nízkonákladová. Naším cieľom 
je prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti ponúknuť pomoc 
tým, ktorí ju potrebujú a zmysluplnú aktivitu tým, ktorí pomáhajú. 
Menia sa tak životy hladujúcich detí, ale aj dobrovoľníkov a 
podporovateľov, ktorí sa do pomoci zapájajú. Naši dobrovoľníci 
sa stávajú ambasádormi projektu Mary’s Meals vo svojom okolí. 

Do dobrovoľníckej činnosti pre Mary’s Meals sa môže zapojiť 
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 
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vedomím, že jeho snaha je skutočnou, efektívnou a dlhodobou 
pomocou najchudobnejším deťom sveta a ich rodinám.  

Konkrétnych možností, ako sa zapojiť je mnoho. Naši 
dobrovoľníci sú napríklad rečníkmi pri 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 pomoci. 
Dobrovoľníci tiež aktívne organizujú benefičné akcie, píšu 
články do miestnych časopisov či využívajú svoje talenty a 
umelecké nadanie na podporu Mary’s Meals. Dobrovoľníkom 
zabezpečujeme maximálnu možnú podporu - propagačné 
materiály, prezentácie, filmy, požičiavame im bannery/roll-upy a 
propagačné stánky na akcie. Naši dobrovoľníci od nás dostanú 
modré tričko Mary’s Meals, s ktorým sa prezentujú na verejnosti. 
Dobrovoľníkov koordinuje náš koordinátor dobrovoľníkov.  

Aktivity na Slovensku v roku 2021

Mary’s Meals Slovensko sa zameriava na šírenie povedomia 
o probléme chudoby a hladu vo svete a o možnosti pomoci 
deťom prostredníctvom školského stravovacieho programu 
Mary’s Meals.  

Kvôli pokračujúcej pandémii koronavírusu sme aj počas 
roka 2021 boli nútení škálu našich aktivít flexibilne 
adaptovať. Pred začatím pandémie bolo ťažisko našich 
aktivít účasť v informačných stánkoch s letákmi na festivaloch 
a púťach, verejné prednášky, akcie na školách, charitatívne 
koncerty a podobne. Pandemická situácia však hromadné 
akcie nedovoľovala uskutočniť buď vôbec alebo len v 
obmedzenom rozsahu. 

Aj vďaka tejto výzve sme sa počas roka 2021 viac zamerali 
na online priestor. Zrealizovali sme veľa úspešných kampaní, 
vďaka ktorým sa o Mary’s Meals dozvedelo množstvo ľudí, 
z ktorých mnohí sa pridali aj k finančnej či inej podpore 
projektu. 

Založenie knižnej burzy 
Čítaj a daruj s Mary’s Meals 

Naša dobrovoľníčka Lucia založila vo februári online knižnú 
burzu, svoj dobrovoľnícky projekt. Vytvorila skupinu na 
Facebooku, v ktorej ľudia ponúkajú a kupujú knihy, pričom 
výťažok putuje na podporu Mary’s Meals. Postupne v priebehu 
roka sa inšpirovali aj niektoré školy, ktoré uskutočnili knižnú 
burzu fyzicky vo svojich priestoroch. 

Spolu pre Etiópiu 

Milióny ľudí žijúcich v etiópskom regióne Tigray boli nútené 
opustiť svoje domovy kvôli prebiehajúcim bojom. Množstvo 
ľudí trpelo hladom a nemali prístup k základným potrebám či 
lekárskej starostlivosti.  

Spolu s organizáciami Dobrá novina, Nadácia Integra, SAVIO a 
Slovenská katolícka charita sme urgentne vytvorili zbierku pre 
vojnou sužovanú Etiópiu. Naša zbierka na pomoc pre Etiópiu 
prebiehala od marca do augusta.  

V rámci iniciatívy Spolu pre Etiópiu sa podarilo všetkým 
organizáciám spoločne vyzbierať 96 447,61 €, z toho 14 025 € 
činili príspevky darcov darované do zbierky organizácie Mary’s 
Meals Slovensko, vytvorenej na tento účel. Viac informácií o 
priebehu aj výsledkoch tejto iniciatívny je dostupných na www.
spolupreetiopiu.sk. 
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Umelecké aktivity na podporu 
Mary’s Meals 

Niektorí z našich talentovaných dobrovoľníkov využívajú pri 
oslovovaní nových ľudí a získavaní príspevkov aj svoje talenty 
a umelecké vlohy. Príkladom sú dobrovoľníčky Mária s dcérou 
Barborkou s Downovým syndrómom, ktoré maľujú obrazy a 
vyrábajú pohľadnice. Tie darujú záujemcom za dobrovoľný 
príspevok putujúci na podporu Mary’s Meals. Od januára 2021 
do decembra 2021 sa Barborke spolu s jej maminou podarilo 
nasýtiť 600 detí. Podobne dobrovoľníčka Veronika ponúka 
svoje obrázky v skupine na Facebooku, ktorú nazvala Maľované 
pre Mary’s Meals.  

Do podpory Mary’s Meals sa zapojila aj Martina Kavuliaková 
Stríbrnská - spisovateľka a autorka knihy “Kniha zázrakov” 
darovala 100 kusov svojej knihy ľuďom, ktorí prispeli na Mary’s 
Meals sumou 18,30 €. 
 

Personalizované darcovské 
zbierky 

Na našej webovej stránke sme pridali pre našich podporovateľov 
možnosť vytvoriť si svoju vlastnú zbierku na podporu Mary’s 
Meals. Zbierku si pri príležitosti oslavy svojich narodenín 
vytvorila napríklad aj Daniela Hantuchová.  

Kreatívnu zbierku spojenú s kráčaním po ceste SNP si vytvorili 
aj ďalší naši podporovatelia, ktorí sa rozhodli spojiť túto výpravu 
s pomocou hladujúcim deťom. 

Charitatívny beh Mary’s Meals 
Charity Run 2021 

V septembri sa uskutočnil 3. ročník charitatívneho behu Mary’s 
Meals, v rámci ktorého svojím štartovným 18,30 € každý bežec 
zaplatil jednému dieťaťu jedlo v škole počas celého školského 
roka. 

Inšpirovaní predchádzajúcim ročníkom, kedy konanie behu 
ovplyvnila pandémia, sme aj v roku 2021 ponúkli ľuďom 
možnosť zapojiť sa do virtuálneho behu a odbehnúť si svoju 
trasu kdekoľvek na Slovensku či vo svete. Heslo behu bolo: 
“Behom dieťa nenasýtiš”, čím sme chceli komunikovať, že aj 
tak jednoduchá vec ako odbehnutie behu dokáže skutočne 
sýtiť hladujúce deti vo svete. Do virtuálneho behu sa zapojila 
aj rehoľná sestra Tamara spolu s rómskymi deťmi z Lomničky 
na východe Slovenska. Svoj beh si odbehlo 102 detí, ktoré sa 
podelili s čím mohli a priniesli hrste plné medených centov. 
Spoločne tak vyzbierali prostriedky na nasýtenie 3 detí na celý 
školský rok. 

Okrem virtuálneho behu sa 18. septembra konal aj beh v 
Tatranskej Lomnici, kde si bežci mohli zabehnúť 8 km dlhú trať 
tatranskou prírodou a spoločne sa tak motivovať k podpore 
dobrej veci. Celkovo sa v rámci behu podarilo bežcom nasýtiť 
spoločne 398 detí. 

Návšteva zakladateľa Mary’s Meals 
Magnusa MacFarlane-Barrowa na 
Slovensku

V novembri navštívil Slovensko zakladateľ Mary’s Meals 
Magnus MacFarlane-Barrow. Stretol sa so slovenskými 
dobrovoľníkmi, ktorým poďakoval za ich obetavú službu a 
povzbudil ich v ďalšej činnosti, no zároveň bol sám inšpirovaný 
ich aktivitami a príbehmi. 

Magnus bol jedným z hostí v show Trochu inak s Adelou 
Vinczeovou, kde rozpovedal príbeh vzniku Mary’s Meals a 
porozprával viac o tomto diele. Zároveň sa stretol s arcibiskupom 
a predsedom KBS mon. Stanislavom Zvolenským, ktorý 
mu poďakoval za neúnavnú službu hladujúcim deťom a sám 
podporil Mary’s Meals. 

Magnus tiež poskytol viacero rozhovorov do médií, či už išlo o 
rozhovor v relácii Reflex, relácii TV Lux Doma je doma alebo 
rozhovor pre Denník Postoj. 
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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.  

Natočili sme videospot v spolupráci s CREA:THINK studios, 
ktorý zdôrazňoval, že na Vianoce nie je dôležité, aby sme mali 
všetko, ale aby sme pri stole sedeli všetci. Vďaka úspešnému 
video-spotu, aktivitám na sociálnych sieťach, zdieľaniu kampane 
influencermi a v médiách sa o akcii dozvedelo množstvo ľudí, 
ktorí spolu prestreli taniere pre 2486 detí. 

Spustili sme náš e-shop 

V roku 2021 sme spustili na našej webstránke e-shop, na ktorom 
je možné si zakúpiť našu knihu, tričká s motívmi Mary’s Meals či 
darčekovú kartu. Nákupom na našom e-shope ľudia zároveň 
prispievajú na školský stravovací program Mary’s Meals. 

Naša kniha je dostupná už aj 
v audioverzii 

Inšpiratívna kniha popisujúca príbeh vzniku Mary’s Meals, 
ktorú napísal zakladateľ Magnus MacFarlane-Barrow, a je 
preložená aj do slovenčiny, je dostupná už aj v audioverzii. 

Audioknihu nahovoril v profesionálnom štúdiu slovenský herec 
Marek Koleno a je voľne dostupná na webovej stránke Mary’s 
Meals Slovensko, či na streamingových službách Spotify, 
Deezer a Tidal. 

Napísali o nás 

Šíriť povedomie o Mary’s Meals sa darilo aj prostredníctvom 
článkov a reportáží v médiách. Najväčšiu mediálnu pozornosť 
upútala návšteva Magnusa na Slovensku, charitatívny beh 
či iniciatíva Spolu pre Etiópiu. Články o Mary’s Meals boli 
uverejnené v Katolíckych Novinách, časopise Slovoplus, 
v denníku Postoj, Denníku N a na rôznych spravodajských 
portáloch. Reportáže a relácie o našich akciách a aktivitách boli 
uverejnené v Televízii Lux a v Rádiu Lumen. 
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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 1 151 žiakov. Vďaka príspevkom zo 
Slovenska môžu 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 tabuli je 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: 1 151 

„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 „Mary’s Meals 2021” 

Občianske zduženie Mary’s Meals Slovensko v roku 2021 vykonávalo na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra 
SR o zápise zbierky zo dňa 20. 11. 2020 verejnú zbierku pod názvom „Mary’s Meals 2021“ zapísanú v registri 
verejných zbierok pod registrovým číslom 000-2020-031854. 

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. 2021 do 31. 12. 2021 

Spôsob vykonávania zbierky Hrubý výnos zbierky (v celých €)

Zasielaním príspevkov na zbierkový účet  (IBAN: SK24 8330 0000 0008 1560 1560) 570 680

Zbieraním do stacionárnych pokladničiek 1 698

Predajom vstupeniek na kultúrne/športové podujatia (charitatívny beh) 7 305

Predajom predmetov 2 866

SPOLU 582 549

Hrubý výnos celej verejnej zbierky v roku 2021 predstavoval sumu 582 549 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 582 549 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 2021 náklady na 6 472 766 porcií jedla pre deti, ktoré postačovali na nasýtenie 
31 833 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 2021).

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 2021”
(1. 1. 2021 - 31. 12. 2021)

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

582 549 582 549 (100%) 6 472 766 31 833

Prehľad výnosu zbierky podľa spôsobu vykonávania 
(od 1. 1. do 31. 12. 2021)
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Výsledky verejnej zbierky „Mary’s Meals 2021” 

Spôsob vykonávania zbierky Hrubý výnos zbierky (v celých €)

Zasielaním príspevkov na zbierkový účet  (IBAN: SK55 8330 0000 0008 1560 0808) 13 825

SPOLU 13 825

Hrubý výnos verejnej zbierky Pomoc Etiópii 2021 predstavoval sumu 13 825 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 13 825 EUR sme previedli na účet medzinárodnej charitatívnej organizácie 
Mary’s Meals International na účel financovania pomoci ľuďom v oblastiach zasiahnutých humanitárnou krízou v Etiópii.

Celkový výnos z oboch zbierok v roku 2021 dosiahol hodnotu 596 374 EUR. 

Nad rámec zbierok poskytla účtovná jednotka organizácii Mary’s Meals International prostriedky v hodnote 10 200 EUR. Táto 
čiastka pozostávala z daru poskytnutého právnickou osobou so špecifickým účelom financovania školského stravovacieho 
programu Mary’s Meals v Libérii vo výške 10 000 EUR a prostriedkov prijatých na osobitný účet za účelom financovania 
humanitárnej pomoci v Etiópii po ukončení zbierky „Pomoc Etiópii 2021“ vo výške 200 EUR.

Prehľad výnosu zbierky podľa spôsobu vykonávania 
(od 11. 3. do 11. 8. 2021)

Zároveň v roku 2021 združenie vykonávalo aj verejnú zbierku pod názvom „Pomoc Etiópii 2021“ zapísanú v registri 
verejných zbierok pod registrovým číslom 000-2021-011349 rozhodnutím MVSR o zápise zbierky zo dňa 11. 3. 2021.
Táto zbierka bola výnimočným zbieraním prostriedkov na humanitárnu pomoc vojnou zasiahnutou Etiópiou. Do 
pomoci sa v spoločnom projekte komunikačne zapojilo 5 slovenských neziskových organizácii.

Účel zbierky:          Pomoci ľuďom v oblastiach zasiahnutých humanitárnou krízou v Etiópii 
Trvanie zbierky:     od 11. 3. 2021 do 11. 8. 2021 

Verejná zbierka na pomoc Etiópii
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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 

Propagačné materiály  (letáky, 
magnetky, ďakovné kartičky) 

1 847

Tričká 1 042

Iné propagačné materiály 247

Knihy 1 834

Náklady na materiál 4 970

Popis služby

Náklady na zostavenie a 
overenie účtovnej závierky

853

Poštovné 210

Poplatky 65

Marketingové služby 760

Prenájom priestorov 360

Iné služby 291

Náklady na služby 2 538

Náklady na materiál a služby 
SPOLU

7 508

Náklady na prevádzku v roku 2021

Celkové príjmy určené na 
prevádzku

Dobrovoľné členské príspevky 763

Dary určené na prevádzku 11 473

Príspevky z podielu zaplatenej 
dane

3 776

Výnosy z predaja predmetov 884

Príjem z charitatívnej reklamy 2 000

SPOLU 18 896

Príjmy na prevádzku v roku 2021

Zdroje prenesené do roku 
2022

Prijaté príspevky od iných 
organizácií a fyzických osôb*

8 225

Prijaté príszpevky z podielu 
zaplatenej dane

3 163

SPOLU 11 388

*Ide o preúčtovania prijatých príspevkov, ktoré neboli použité v roku 2021 na použitie do roku 2022.Doplňujúce informácie
Podrobné finančné a účtovné informácie a ukazovatele sú uvedené v priloženej účtovnej uzávierke. Združenie malo za sebou na konci roku 2021 tretí 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. Počas účtovného obdobia pretrvávala globálna pandémia COVID-19, ktorá však na nepretržitú prevádzku združenia nemá vplyv. Na začiatku účtovného 
obdobia 2022 vypukol na Ukrajine ozbrojený konflikt s Ruskou federáciou. Táto udalosť nemá dopad na účtovnú závierku 2021 a nie je ňou narušený ani princíp nepretržitého trvania účtovnej jednotky. 
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 prostriedkov 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, obchodné podiely ani dočasné listy. Združenie negenerovalo v roku 2021 žiaden zisk ani stratu. Združenie 
nemá žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja. Združenie nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.
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Hospodárenie občianskeho združenia

Popis materiálu 

Propagačné materiály  (letáky, 
magnetky, ďakovné kartičky) 

1 847

Tričká 1 042

Iné propagačné materiály 247

Knihy 1 834

Náklady na materiál 4 970

Popis služby

Náklady na zostavenie a 
overenie účtovnej závierky

853

Poštovné 210

Poplatky 65

Marketingové služby 760

Prenájom priestorov 360

Iné služby 291

Náklady na služby 2 538

Náklady na materiál a služby 
SPOLU

7 508

Celkové príjmy určené na 
prevádzku

Dobrovoľné členské príspevky 763

Dary určené na prevádzku 11 473

Príspevky z podielu zaplatenej 
dane

3 776

Výnosy z predaja predmetov 884

Príjem z charitatívnej reklamy 2 000

SPOLU 18 896

Zdroje prenesené do roku 
2022

Prijaté príspevky od iných 
organizácií a fyzických osôb*

8 225

Prijaté príszpevky z podielu 
zaplatenej dane

3 163

SPOLU 11 388

Správa nezávislého auditora



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 účtovnej jednotky 

Mary´s Meals Slovensko 
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Účtovná závierka
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Mary’s Meals Slovensko 
Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2021 

 

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. 12.  

2021 
 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

Názov:  Mary’s Meals Slovensko 

Sídlo:   Liptovský Michal 39, 034 83 Liptovský Michal 

IČO:    52226433 

DIČ:   2121167026 

Registrácia:   Ministerstvo vnútra SR, združenie registrované dňa 10. 4. 2019, číslo 

spisu VVS/1-900/90-55924 

Právna forma:   Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 

Predmet činnosti:   

● poskytovanie sociálnej pomoci a podpora vzdelávania v chudobných častiach 

sveta, najmä prostredníctvom finančnej podpory efektívnych projektov 

a programov, ktoré poskytujú chudobným deťom jedlo v mieste ich vzdelávania, 

● organizovanie projektov na materiálnu pomoc chudobných detí, 

● organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti, 

● organizovanie peňažných a materiálnych zbierok, 

● organizovanie prednáškovej, publikačnej a osvetovej činnosti, ako i kultúrnych, 

športových, výchovných, duchovných, gastronomických a iných podujatí na 

zvyšovanie povedomia o chudobe a o potrebe pomoci, 

● združenie môže v záujme vytvárania vlastných zdrojov vykonávať v doplnkovom 

rozsahu podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním svojich cieľov. 

 

Členovia orgánov spoločnosti k 31. 12. 2021: 

Štatutárny orgán Funkcia Meno Dátum nástupu 

Rada Člen Tomáš Kapičák 10. 04. 2019 

Rada Člen Stanislav Novosad 10. 04. 2019 

Rada Člen Viktor Porubský 10. 04. 2019 

Rada Člen Elena Tuková 10. 04. 2019 

Rada Člen Robert John Main 01. 02. 2020 

 

Občianske združenie neevidovalo počas roku 2021 žiadneho zamestnanca. Priemerný 

prepočítaný počet dobrovoľníkov k 31. 12. 2021 bol 12 (k 31. 12. 2020 bol 11 - dobrovoľníci 

na písomnej zmluvnej báze).  
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 31. 12. 2021 31. 12. 2020 

Priemerný prepočítaný počet 

zamestnancov 
0 0 

-z toho  počet vedúcich 

zamestnancov 
0 0 

Počet dobrovoľníkov vyslaných 

účtovnou jednotkou 
0 0 

Počet dobrovoľníkov, ktorí 

vykonávali dobrovoľnícku 

činnosť pre účtovnú jednotku 

počas účtovného obdobia 

12 11 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania 

účtovnej jednotky vo svojej činnosti. Účtovným obdobím je kalendárny rok. 

 

(2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov: 

● Účtovná jednotka nevlastní žiadny dlhodobý hmotný, dlhodobý nehmotný ani 

dlhodobý finančný majetok.  

● Nakupovanú zásoby sú oceňované v obstarávacej cene, ktorá obsahuje cenu 

obstarania zásob a náklady súvisiace s ich obstaraním (preprava, clo a pod.). 

Zásoby sú v priebehu účtovného obdobia účtované priamo do spotreby a sú 

evidované v skladovej evidencii. Na konci účtovného obdobia na základe fyzickej 

inventúry účtovná jednotka preúčtuje začiatočné zostatky skladových zásob do 

spotreby a konečné zostatky skladových zásob na príslušné majetkové účty. 

Zásoby vlastnej činnosti ani zásoby obstarané iným spôsobom účtovná jednotka 

nevytvárala. 

● Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravné položky 

k pohľadávkam účtovná jednotka nevytvárala. 

● Krátkodobý finančný majetok sa oceňuje menovitou hodnotou. 

● Časové rozlíšenie na strane aktív – náklady budúcich období a príjmy budúcich 

období sa vykazujú vo výške potrebnej na dodržanie zásady vecnej a časovej 

súvislosti s účtovným obdobím. 

● Záväzky sa oceňujú pri ich vzniku menovitou hodnotou. 

● Časové rozlíšenie na strane pasív – výdavky budúcich období a výnosy budúcich 

období sa vykazujú vo výške potrebnej na dodržanie zásady vecnej a časovej 

súvislosti s účtovným obdobím. 

(3) Účtovná jednotka nevlastní žiadny dlhodobý hmotný ani dlhodobý nehmotný majetok, ktorý 

by bolo potrebné odpisovať. 
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(4) Účtovná jednotka neuplatňuje žiadne opravné položky. 

 

(5) Účtovné zásady a metódy boli použité v súlade so zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 

14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74 v znení neskorších predpisov.

Čl. III 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

(1) Účtovná jednotka v priebehu bežného účtovného nevlastnila žiadny dlhodobý majetok. 

 

(2) Stav zásob účtovnej jednotky k 31. 12. 2021 zistený inventarizáciou : 

(v celých €) 

Názov položky 31. 12. 2021 31. 12. 2020 

Tričká 1 230 430 

Knihy 7 008 8 846 

Ostatné 789 414 

SPOLU 9 027 9 690 

 

(3) Účtovná jednotka k 31. 12. 2021 neeviduje žiadne pohľadávky.  

 

(4) Finančný majetok účtovnej jednotky k 31. 12. 2021: 

  (v celých €) 

Názov položky 31. 12. 2021 31. 12. 2020 

Pokladňa 0 0 

Bankový účet - zbierkový 10 10 

Bankový účet - prevádzkový 271 43 

Bankový účet – kultúrne a športové 
podujatia 

10 10 

Bankový účet – účelový 10 10 

Bankový účet – 2 % dane 2 282 10 

Bankový účet – eShop 617 10 

SPOLU 3 200 83 

Povinný bankou stanovený minimálny zostatok na účte je 10 EUR. 
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(5) Účtovná jednotka vytvorila k 31. 12. 2021 nasledovné rezervy: 

(v celých €) 

Druhy 
rezerv 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Tvorba 
rezerv  

Použitie 
rezerv 

Zrušenie 
alebo 

zníženie 
rezerv 

Stav na konci  
účtovného 
obdobia 

 

Rezerva na 
zostavenie 
účtovnej závierky  0 0 0 0 0 

Rezerva na 
overenie účtovnej 
závierky 
audítorom 800 800 800 0 800 

Zákonné rezervy 
spolu 800 800 800 0 800 

Ostatné rezervy 
spolu 0 0 0 0 0 

SPOLU 800 800 800 0 800 

(6) Účtovná jednotka účtovala o fondoch tvorených podľa osobitných právnych predpisov vo 

výške príspevkov prijatých vykonávaním verejnej zbierky (596 374 EUR k 31. 12. 2021; 

283 963 EUR k 31. 12. 2020). V rovnakej výške bolo účtované aj použitie týchto fondov 

odpovedajúce výške poskytnutých príspevkov z verejnej zbierky. 
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(v celých €) 

 

Stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na 
konci 

bežného 
účtovného 
obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 0 0 0 0 0 

z toho:  
nadačné imanie 
v nadácii 0 0 0 0 0 

vklady 
zakladateľov 0 0 0 0 0 

prioritný majetok 0 0 0 0 0 

Fondy tvorené 
podľa osobitného 
predpisu 0 596 374 596 374 0 0 

Fond reprodukcie 0 0 0 0 0 

Oceňovacie 
rozdiely 
z precenenia 
majetku a 
záväzkov 0 0 0 0 0 

Oceňovacie 
rozdiely 
z precenenia 
kapitálových 
účastín 0 0 0 0 0 

Fondy zo zisku 

Rezervný fond 0 0 0 0 0 

Fondy tvorené zo 
zisku 0 0 0 0 0 

Ostatné fondy 0 0 0 0 0 

Nevysporiadaný 
výsledok 
hospodárenia 
minulých rokov 0 0 0 0 0 

Výsledok 
hospodárenia za 
účtovné obdobie 0 0 0 0 0 

SPOLU 0 596 374 596 374 0 0 
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(7) Účtovná jednotka k 31. 12. 2021 eviduje krátkodobé záväzky v hodnote 10 EUR 

(k 31.12.2020 v hodnote 0 EUR). 

 

(8) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období k 31. 12. 2021: 

(v celých €) 

Položky výnosov 
budúcich období z 

dôvodu 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

bezodplatne 
nadobudnutého 
dlhodobého majetku 0 0 0 0 

dlhodobého majetku 
obstaraného 
z dotácie 0 0 0 0 

dlhodobého majetku  
obstaraného 
z finančného daru  0 0 0 0 

dotácie zo štátneho 
rozpočtu alebo  z 
prostriedkov 
Európskej únie 0 0 0 0 

dotácie z rozpočtu 
obce alebo z 
rozpočtu vyššieho 
územného celku 0 0 0 0 

grantu 0 0 0 0 

podielu zaplatenej 
dane 0 3 163 0 3 163 

dlhodobého  
majetku  
obstaraného 
z podielu zaplatenej 
dane 0 0 0 0 

presunu finančných 
darov určených na 
prevádzkovú činnosť 
na použitie v ďalších 
obdobiach 8 972 8 225 8 972 8 225 

SPOLU 8 972 11 388 8 972 11 388 

 

Výnosy budúcich období tvorí nespotrebovaná časť prijatých finančných darov na 

prevádzku združenia v hodnote 8 225 EUR (v účtovnom období 2020 v hodnote 8 972 EUR) 

a nespotrebovaná časť prijatého podielu zaplatenej dane v hodnote 3 163 EUR 

(v účtovnom období 2020 v hodnote 0 EUR). Tieto hodnoty predstavujú pre účtovnú 

jednotku príjem v roku 2021, ktorý bude použitý v nasledujúcom účtovnom období. 

 

(9) Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti činí 0 EUR.  
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Výsledok hospodárenia z vedľajších činností činí 0 EUR, nakoľko vedľajšia hospodárska 

činnosť nebola v bežnom období realizovaná. 

 

Čl. IV 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Účtovná jednotka prijala v bežnom účtovnom období tieto dary: 

Dary na prevádzkovú činnosť:  3 448 EUR (v účtovnom období 2020: 5 237 EUR). 

 

Dary prostredníctvom zbierky „Mary's Meals 2021“:  

(v celých €) 

 
Spôsob vykonávania zbierky 

 
Obdobie 

Hrubý 
výnos 
zbierky  

 
Obdobie 

Hrubý 
výnos 
zbierky 

Zasielaním príspevkov na 
zbierkový účet  

01. 01. 2021 - 
31. 12. 2021 

570 680 01. 01. 2020 - 
31. 12. 2020 

273 616 

Zbieraním do stacionárnych 
pokladničiek 

01. 01. 2021 - 
31. 12. 2021 

1 698 01. 01. 2020 - 
31. 12. 2020 

392 

Predajom vstupeniek na 
kult./šport. podujatia 

01. 01. 2021 - 
31. 12. 2021 

7 305 01. 01. 2020 - 
31. 12. 2020 

9 955 

Predaj predmetov 01. 01. 2021 - 
31. 12. 2021 

2 866 nevykonávalo 
sa 

0 

SPOLU  582 549  283 963 

 

Dary prostredníctvom zbierky „Pomoc Etiópii 2021“: 

 
Spôsob vykonávania zbierky 

 
Obdobie 

Hrubý 
výnos 
zbierky  

 
Obdobie 

Hrubý 
výnos 
zbierky 

Zasielaním príspevkov na 
zbierkový účet  

11. 03. 2021 - 
11. 08. 2021 

13 825 nevykonávalo 
sa 

0 

SPOLU  13 825  0 

 

Všetky prostriedky zo zbierok poskytuje účtovná jednotka organizácii Mary’s Meals 

International na základe dohody Common Declaration of Cooperation. V bežnom účtovnom 

období odoslala tejto organizácii čiastku vo výške 596 374 EUR (v účtovnom období 2020 

283 963 EUR).  

Nad rámec zbierok poskytla účtovná jednotka organizácii Mary’s Meals International 

prostriedky v hodnote 10 200 EUR. Táto čiastka pozostávala z daru poskytnutého 

právnickou osobou so špecifickým účelom financovania školského stravovacieho programu 

Mary’s Meals v Libérii vo výške 10 000 EUR a prostriedkov prijatých na osobitný účet za 

účelom financovania humanitárnej pomoci v Etiópii po ukončení zbierky „Pomoc Etiópii 

2021“ vo výške 200 EUR. 
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(2) Dobrovoľné členské príspevky využíva účtovná jednotka na pokrytie prevádzkových 

nákladov a v bežnom účtovnom období dosiahli 763 EUR (v účtovnom období 2020 

1 743 EUR). 

(3) Výnosy z charitatívnej reklamy v bežnom účtovnom období dosiahli 2 000 EUR (v účtovnom 

období 2020 2 500 EUR). 

(4) Výnosy z predaja reklamných predmetov v bežnom účtovnom období dosiahli 884 EUR 

(v účtovnom období 2020 0 EUR). 

(5) Opis a vyčíslenie významných položiek prevádzkových nákladov: 

(v celých €) 

Názov položky 31.12.2021 31.12.2020 

Materiál   

Propagačné materiály (letáky, magnetky, ďakovné 
kartičky) 

1 847 447 

Tričká 1 042 407 

Iné propagačné predmety 247 218 

Knihy 1 834 942 

Ostatné 0 169 

Materiál Spolu 4 970 2 183 

   

Služby   

Náklady na zostavenie a overenie účtovnej závierky 853 800 

Služby súvisiace s knihou MM 0 5 300 

Poštovné 210 361 

Poplatky 65 20 

Marketingové služby 760 0 

Prenájom Priestorov 360 0 

Iné služby 291 816 

Služby Spolu 2 538 7 297 

   

SPOLU 7 508 9 480 

Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Účtovná jednotka v priebehu bežného účtovného obdobia nevyužívala podsúvahovú 

evidenciu. 
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Čl. VI 

Ďalšie informácie 

(1) Členovia štatutárnych orgánov účtovnej jednotky nepoberali za svoju činnosť v sledovanom 

období žiadnu odmenu. 

(2) Dňa 26. 1. 2022 ukončil svoje členstvo v Rade pán Robert John Main (deň vzniku funkcie: 

01. 02. 2020). Dňa 31. 10. 2022 ukončila svoje členstvo v Rade pani Elena Tuková (deň 

vzniku funkcie: 10. 04. 2019). 

(3) Po 31. 12. 2021 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné a poctivé 

zobrazenie skutočností v účtovnej závierke. Na začiatku účtovného obdobia 2022 vypukol 

na Ukrajine ozbrojený konflikt s Ruskou federáciou. Táto udalosť nemá dopad na účtovnú 

závierku 2021 a nie je ňou narušený ani princíp nepretržitého trvania účtovnej jednotky. 

(4) Účtovná jednotka si nie je vedomá žiadnych ďalších skutočností, ktoré by bolo vhodné 

v rámci účtovnej závierky zverejňovať. 


