
Výročná správa 2020



Základné informácie

Názov organizácie InkluCiTy
Právna forma občianske združenie

Sídlo Ševčenkova 6, 851 01 Bratislava

Telefónne číslo +421904558536
E-mail inklucity@gmail.com

Oficiálna internetová stránka www.inklucity.sk

IČO 50629191

Číslo účtu SK7483300000002401309227
banka FIOZSKBAXXX

Vízia: 
Spájaním jednotlivcov a komunít chceme spoločne nachádzať cesty, ako budovať inkluzívny svet pre nás všetkých. 
Hlásime sa k pojmom subsidiarita, empowerment, humanizmus. 



Organizačná štruktúra
Marek Tesař – čestný predseda, odborný garant

Správna rada: Lucia Rosáková – štatutár, predseda
Zuzana Michalíková - podpredseda
Mária Ema Michalová 

Kontrolný orgán: Zuzana Kurtišová
Odborní garanti: Vladimír Dočkal

Ján Orlovský
Ďalší členovia: Kristýna Boorová Peštová 

Mária Anderson
Miroslav Sopko
Pavol Janoško



Ako pracujeme na našej vízii 
Organizovali sme tematické diskusie o inklúzii pre ľudí naprieč názorovými skupinami aj statusmi v téme 

vzdelávania (učitelia, rodičia, aktivisti, odborníci, akademici, politici,...). 

Na týchto živých a intenzívnych stretnutiach vznikla myšlienka založenia spoločnej platformy rodičov, učiteľov, 
odborníkov a organizácií, presadzujúca inkluzívne vzdelávanie na Slovensku. 
A tak vznikla InkluKoalícia - Koalícia pre spoločné vzdelávanie (www.inklukoalicia.sk). 
V roku 2019 založili členovia Inklukoalície vrátane člena InkluCity aj Centrum inkluzívneho vzdelávania 
(www.inklucentrum.sk). 
Počas pandemického zatvorenia škôl sme vymysleli a spoluzaložili fcb skupinu zavretá škola, určenú na 
zdieľanie nápadov a komunikáciu rodičov aj učiteľov, ku ktorej sme vyrobili web - knižnicu vzdelávacích 
materiálov a nápadov www.zavretaskola.sk. 
Reagovali sme na sfalšované voľby a násilie v Bielorusku pomocou aktivistom s organizáciou protestov, koncertu 
pre slobodné Bielorusko, diskusií, stretnutia expatov a aktivistov s bieloruskou prezidentkou a fcb skupiny 
#freeBelarus. 

Venujeme sa vzdelávaniu a sieťovaniu dospelých okolo detí vzdelávaných individuálne z rôznych (aj ale 
nie len zdravotných) dôvodov: 

- organizácia konferencie pre OZ Domáce vzdelávanie 
- poradenská laická podpora pre rodičov 
- prednášanie.  

Pre deti vzdelávané mimo školy robíme inkluzívne socializačné tematické stretnutia. 

http://www.inklukoalicia.sk
http://www.inklucentrum.sk
http://www.zavretaskola.sk


"Homeschooling a flexibility školskej dochádzky u detí so ŠVVP (s 
presahom do inkluzívnych konceptov homeschoolingu)"  (10/2016)

"Ilúzia inklúzie a homeschoolingu" na Učiteľskom matematickom 
sústredení FMFI UK (11/2016)

zakladajúci členovia :)



Aktivity InkluCiTy
20.1.2017 registrácia InkluCiTy Ministerstvom vnútra SR
13.5.2017 valné zhromaždenie členov

13.10.2016 príspevok "Homeschooling a flexibility školskej dochádzky u detí so ŠVVP (s presahom do inkluzívnych konceptov 
homeschoolingu)" na konferencii Špeciálno-pedagogické aspekty inklúzie z praxe poradenských zariadení (Súkromné centrum 
Mirabilis), Partizánske

2.11.2016 prednáška "Ilúzia inklúzie a homeschoolingu" na Učiteľskom matematickom sústredení (FMFI UK), Dobrá Voda

20.12.2016  medzinárodný okrúhly stôl Ako prispieť k pozitívnym zmenám vo vzdelávaní? (Pozrime sa na proces reformy školstva 
spoločne) - InkluCiTy, o.z. - Bratislava (Edulienka) http://chcemevedietviac.sk/prepajame-autorov-reformnych-konceptov/

4.1.2017 medzinárodný okrúhly stôl Inklúzia - ilúzia? - InkluCiTy, o.z. - Bratislava (OSF)

5.1.2017 diskusia Inkluzívnym vzdelávaním k inkluzívnej spoločnosti - InkluCiTy, o.z. - Bratislava (Kalab)

4.2.2017 Inkluzívne k reforme - navrhnime si to zdola - InkluCiTy, o.z. - Bratislava (Lab)

10.2.2017 Tlačová správa k inklúzii v SR - SKÚ - Bratislava (ZŠ Novohradská) - vstup o nútenom homeschoolingu a odchode detí do 
zahraničia
https://www.youtube.com/watch?v=wvrWT5Q2usQ

4.3.2017 inklu-hrátky: pojmológia - InkluCiTy, o.z. - Bratislava (Kalab)

13.3.2017 diskusia Domáca škola?  - OZ DVS - Bratislava (Quo Vadis) - v paneli  (o DV detí s rozmanitým potenciálom) 

http://chcemevedietviac.sk/prepajame-autorov-reformnych-konceptov/
https://www.youtube.com/watch?v=wvrWT5Q2usQ


Ako prispieť k pozitívnym zmenám vo vzdelávaní? (12/2016)

 Inkluzívnym vzdelávaním k inkluzívnej spoločnosti (1/2017)



17. - 19. 3.2017 konferencia Učíme pre život 2017 - Indícia, n.o. - Poprad 
18.3. doobeda sme prednášali Inklúzia a homeschooling detí so ŠVVP 
18.3. poobede sme viedli workshop Domáce vzdelávanie - výzva pre rodinu aj školu.

1.4.2017 deň autizmu: PAS inklúzie autihacking - InkluCiTy, o.z. - Bratislava (ProgressBar)

29.4.2017 I(nk)lúzia v obývačke - InkluCiTy, o.z. - Bratislava (Kalab)

13.5.2017 “Hackingom vzdelávania k slobodnejšiemu životu v inkluzívnej spoločnosti?” - InkluCiTy, o.z. - Bratislava (Kalab)

14.10.2017 Inklúzia po slovensky? - SKU a InkluCiTy, o.z. - Bratislava (Kalab)

21.10.2017 Konferencia domáceho vzdelávania(aktuálne témy domškolákov - vzdelávanie pre budúcnosť - inkluzívny svet, môže byť 
DV inkluzívne?) - OZ Domáce vzdelávanie - Bratislava (FMFI UK) - (InkluCiTy spoluorganizátor) 
https://www.domacaskola.sk/konferencia-domaceho-vzdelavania-2017/

9. 11. 2017 medzinárodná vedecká konferencia Inkluzívna škola a rodina - PdF UK - Bratislava (centrum Salvator)
príspevok  Empowerment rodiny ako nástroj inklúzie 
https://prolp.sk/?p=3977 + odborný príspevok do zborníka konferencie

21.11.2017 spoluzostavenie a signácia Otvoreného listu - Koalícia za spoločné vzdelávanie (Inklukoalícia)  - Bratislava - (InkluCiTy je 
zakladajúci člen Inklukoalície)
https://inklukoalicia.sk/otvoreny-list/

26.11.2017 odovzdanie Otvoreného listu k vzdelávacím programom pre deti so špeciálnymi potrebami -  Koalícia za spoločné 
vzdelávanie - Bratislava  - krátky vstup o homeschoolingu   https://www.youtube.com/watch?v=nqlusT2vHkc&t=1s

2.12.2017 pracovné stretnutie Koalícia za spoločné vzdelávanie  - Bratislava (OSF) (InkluCiTy aktívny člen) 

https://www.domacaskola.sk/konferencia-domaceho-vzdelavania-2017/
https://prolp.sk/?p=3977
https://inklukoalicia.sk/otvoreny-list/
https://www.youtube.com/watch?v=nqlusT2vHkc&t=1s


Tlačová správa k inklúzii v SR (2/2017)

Hackingom vzdelávania k slobodnejšiemu životu v inkluzívnej spoločnosti? (5/2017)



5.2.2018 podpísanie Memoranda zakladajúcich členov Koalície za spoločné vzdelávanie  
https://www.youtube.com/watch?v=XhZNOw4tftk

16.2.2018 brzdej party Michalíkovci - dobrovoľníctvo pre InkluCiTy = začleňovanie zťp dieťaťa do spoločnosti a muzikoterapia, 
socializácia rodičov, stretnutie rodičov zťp detí s liečebným pedagógom 

22.2.2018 II. medzinárodná špeciálno-pedagogická konferencia “Diagnostika, terapia a intervencia detí s vývinovými poruchami učenia a 
správania v inklúzii” - Mirabilis - Partizánske - príspevok “Inklúzia očami mám učiacich svoje deti s iným vývinom doma” + odborný 
príspevok do zborníka konferencie
https://www.facebook.com/events/121883218487137/

13.3.2018 pracovné stretnutie Koalície za spoločné vzdelávanie  - Bratislava (OSF) - (InkluCiTy aktívny člen)

20.3.2018 diskusia Učíme doma - OZ DVS - Bratislava - účasť v paneli 

23-25.3.2018 konferencia Učíme pre život 2018 - Indícia, n.o. - Poprad  
23.3. prednáška “Podpora individuálne vzdelávaných žiakov so švvp”

24.4.2018 Beseda o inkluzívnom vzdelávaní očami ZŠ Dubová - ZŠ Dubová, Bratislava (InkluCiTy dobrovoľníctvo) 

4.5.2018 facilitované stretnutie Koalície za spoločné vzdelávanie  - Bratislava (PDCS) - (InkluCiTy aktívny člen)

11.6.2018 šmolko party Michalíkovci - dobrovoľníctvo pre InkluCiTy = začleňovanie zťp dieťaťa do spoločnosti a muzikoterapia

6.7.2018 Pohoda Optimistan “Prečo sa bojíme rozmanitosti v školách” - Pohoda - Trenčín - (Inklukoalícia - InkluCity v paneli)

4-5.8.2018 Kultúrne hradby a remeselné dielne (aj diskusia o inklúzii) - OZ Kultúrne hradby - Bratislava -  (InkluCiTy spoluorganizátor), 
https://www.facebook.com/events/660703824282453/

6.8.2018 pracovné stretnutie Koalície za spoločné vzdelávanie  - Bratislava (OSF) - (InkluCiTy aktívny člen)

https://www.youtube.com/watch?v=XhZNOw4tftk
https://www.facebook.com/events/121883218487137/
https://www.facebook.com/events/660703824282453/


Inklúzia po slovensky (10/2017)

“Inklúzia očami mám učiacich svoje deti 
     s iným vývinom doma” (2/2018)

Empowerment rodiny ako nástroj inklúzie (11/2017)



27.8.2018 facilitované stretnutie Koalície za spoločné vzdelávanie  - Bratislava (PDCS) - (InkluCiTy aktívny člen)

16.9.2018 travel party Janoško - dobrovoľníctvo pre InkluCiTy = začleňovanie zťp dieťaťa do spoločnosti a muzikoterapia, stretnutie s 
liečebným pedagógom

18.9.2018 Ochutnávka pre homeschoolerov: Čína a čaj - (organizátori InkluCiTy a OZ Kultúrne hradby) - Bratislava 
https://www.facebook.com/events/280080095933154/   (aj pre deti v nútenom domácom vzdelávaní)

19.9.2018 facilitované stretnutie Koalície za spoločné vzdelávanie  - Bratislava (PDCS)  - (InkluCiTy aktívny člen)

22.9.2018 brigáda na ZŠ Riazanská, Bratislava - školská socializácia detí v nútenom DV - (InkluCiTy dobrovoľníctvo)

27.9.2018 podaný IBM Community Grant

18.10.2018 pracovné stretnutie Koalície za spoločné vzdelávanie  - Bratislava (OSF) - (InkluCiTy aktívny člen)

20.10.2018 Konferencia domáceho vzdelávania 2018 (aj témy ku komunikácii rodina - škola, participácii DV rodín na živote školy, 
vyhoreniu rodičov v DV)  - (organizátori OZ Domáce vzdelávanie a InkluCiTy) - Bratislava (FMFI UK)

24.10.2018 spoločenské hry v ihrysko.sk - socializácia a sieťovanie rodín na nútenom DV

2.11.2018 Ochutnávka pre homeschoolerov: Dramatizované čítanie - (InkluCiTy) - Bratislava, miestna knižnica Petržalka 

5.11.2018 odborná konferencia Dieťa v ohrození - VÚDPaP Bratislava - (členka InkluCiTy v  “živej knižnici”)

12.11.2018 podpísaná darovacia zmluva s IBM Slovensko, spol.s.r.o.

16.11.2018 tlačová beseda Koalície za spoločné vzdelávanie k podporným službám na školách - Bratislava - (InkluCiTy člen)

16.-17.11.2018 Konference domácího vzdělávání 2018 - ADV - Praha, Česká republika - (InkluCiTy sieťovanie, pracovná porada s 
českou Asociaci domácího vzdělávaní k legislatíve a organizácii komunity a jej aktivít)

23.12.2018 zhromaždenie členov InkluCiTy

https://www.facebook.com/events/280080095933154/


Ochutnávka pre homeschoolerov: Čína a čaj (9/2018)

Konferencia domáceho vzdelávania 2018 (10/2018)
Ochutnávka pre homeschoolerov: 
Dramatizované čítanie (11/2018)

 Pohoda Optimistan “Prečo sa bojíme rozmanitosti v školách”(7/2018)



11.1.2019 stretnutie členov InkluCiTy s dobrovolnikom Dudášom a prebranie plánov na rok 2019 - Bratislava

26.1.2019 Ochutnávky pre homeschoolerov: Stretnutie pri Strom-e

16.2.2019 dobrovoľníctvo pre InkluCiTy - začleňovanie zťp dieťaťa do spoločnosti a muzikoterapia, stretnutie s liečebným pedagógom, 
psychohygiena rodičov zťp detí - Bratislava

28.2.2019 Ochutnávky pre homeschoolerov: Logos

29.3.2019 Ochutnávky pre homeschoolerov: Hevi metal

10.4.2019 Ochutnávky pre homeschoolerov: Logos 2

28.5.2019 Ochutnávky pre homeschoolerov: Povzbudenie

26.6.2019 Ochutnávky pre homeschoolerov: Vysvedčenie

30.9.2019 Ochutnávky pre homeschoolerov: Listina

18.10.2019 hlasovanie o zmene Stanov

30.10.2019 Ochutnávky pre homeschoolerov: Jesenné inšpirácie

8.11.2019 podaná na Ministerstvo vnútra žiadosť o zmenu Stanov

12.11.2019 Ochutnávky pre homeschoolerov: Konferencia domáceho vzdelávania 2019

16.11.2019 Konferencia domáceho vzdelávania 2019 - (organizátori OZ Domáce vzdelávanie a InkluCiTy) - Bratislava (FEI STU)

24.12.2019 Ochutnávky pre homeschoolerov: Videozáznam KDV 2019



Ochutnávka pre homeschoolerov: Hevi metal (3/2019)

Konferencia domáceho vzdelávania 2019 (11/2019)

Ochutnávka pre homeschoolerov: Logos (2a4/2019)



16.2.2020 dobrovoľníctvo pre InkluCiTy - začleňovanie zťp dieťaťa do spoločnosti a muzikoterapia, stretnutie s liečebným pedagógom, 
psychohygiena rodičov zťp detí - Bratislava

5.3.2020 Ochutnávky pre homeschoolerov: Ladí neladí

marec - december  FB skupina Zavretá škola https://www.facebook.com/groups/zavretaskola/

marec - december  web stránka Zavretá škola https://www.zavretaskola.sk/

26.-27.6.2020 workshop Suicidálne správanie sa detí a mládeže s Modrým Anjelom 
http://inklucity.sk/suicidalne-spravanie-sa-deti-a-mladeze/

14.8.2020 Diskusia o politickej situácii v Bielorusku https://www.facebook.com/events/296692681559204/

28.8.2020 Otvorená diskusia na tému politickej situácie v Bielorusku. Téma: Technológie moci a ovládanie obyvateľstva
https://www.facebook.com/1492969144/videos/10224900873897776/

2.9.2020 Koncert za slobodné Bielorusko https://www.facebook.com/events/636963716954872

8.9.2020 Ministerstvo vnútra schválilo žiadosť o zmenu Stanov

30.9.2020 Diskusia o Bielorusku - čo ak nastane pat a neuznaný prezident ostane pri moci? 
https://www.facebook.com/events/650529288995368/

október - s Radovan Bránik, Nikita Slovák a dobrovoľníci - tvorba inštruktážneho videa pre dobrovoľníkov na celoplošné testovanie pre 
Staré mesto - Bratislava https://www.facebook.com/watch/?v=893626727710051 

https://www.facebook.com/groups/zavretaskola/
https://www.zavretaskola.sk/
http://inklucity.sk/suicidalne-spravanie-sa-deti-a-mladeze/
https://www.facebook.com/events/296692681559204/
https://www.facebook.com/1492969144/videos/10224900873897776/
https://www.facebook.com/events/636963716954872
https://www.facebook.com/events/650529288995368/
https://www.facebook.com/watch/?v=893626727710051


Ochutnávka pre homeschoolerov: Ladí neladí (3/2020)

web stránka Zavretá škola (3-12/2020)

workshop Suicidálne správanie sa detí a mládeže (6/2020)



dátum subjekt popis príjem v eur s dph výdaj v eur s dph

25.10.2017 Zuzana Michalíková vklad zakladateliek 40

27.12.2017 OZ DVS dar za organizáciu Konferencie DV 250

27.12.2017 Digital Nomads vytvorenie webu inklukoalicia.sk                                 250

17.01.2018 EXO TECHNOLOGIES doména inklucity.sk 9,36

12.02.2018 Jonasová dar 200

12.02.2018 Rákocza omyl 1

12.02.2018 Zuzana Michalíková vklad na konferenciu v Poprade 126

12.02.2018 Indícia, n.o. konferenčný poplatok Michalíková 126

12.02.2018 Indícia, n.o. konferenčný poplatok Rosáková 126

12.02.2018 Rákocza vrátenie 1

5.3.2018 Jonasová dar 100

23.3.2018 Hotel Satel konferencia Indícia ubytovanie 66,1

8.11.2018 OZ DVS dar za organizáciu Konferencie DV 200

13.11.2018 Zuzana Michalíková vklad konf. Praha a poplatky 100

19.11.2018 FIO banka poplatok karta 0,7

23.11.2018 FIO banka poplatok potvrdenie 4

25.11.2018 Zuzana Michalíková konferencia Praha ubytovanie 316

27.11.2018 IBM Slovakia, spol.s.r.o dar - grant 800

3.12.2018 Zuzana Michalíková vklad na poplatky 20

5.12.2018 FIO banka poplatok 0,3

6.12.2018 Mgr. Mikušová, notárka zápis do Zoznamu prijímateľov 2 % 57,4

6.12.2018 Kupec konferencia Praha cestovné 61,28

19.12.2018 EXO TECHNOLOGIES doména inklucity.sk - ročný poplatok 14,27

Hospodárenie InkluCiTy



dátum subjekt popis príjem v eur s dph výdaj v eur s dph

18.1.2019 Strom života, o.z. elektronicky pristup k casopisu Strom 9

11.4.2019 Klub pod lampou
občerstvenie počas akcie Ochutnávky 
pre homechoolerov - Logos 26,1

17.4.2019 Ševt
kreatívny materiál na stretnutia 
Ochutnávky pre homechoolerov 20,7

8.5.2019 Knihkupectvo Artfórum
knižná publikácia Spolu. Průvodce 
domácího vzdělávání v ČR 13,9

7.6.2019 Finančné riaditeľstvo prijaté 2% 87,22

14.6.2019 Finančné riaditeľstvo prijaté 2% 77,86

2.7.2019 Finančné riaditeľstvo prijaté 2% 235,1

14.8.2019 BN Invest, s.r.o
go pro kamera, SD karta do kamery, 
notebook s taškou 900

8.11.2019 Slovenská pošta kolok na zmenu stanov 16,5

8.11.2019 Slovenská pošta
doporuceny list na Ministerstvo vnutra 
- zmena stanov 1,55

10.11.2019 klavír inkluCentrum - prispevok inkluCiTy 100

22.11.2019 FIO banka poplatok potvrdenie 4

28.11.2019 Mgr. Mikusova, notárka zápis do Zoznamu prijímateľov 2 % 58

20.12.2019 EXO TECHNOLOGIES doména inklucity.sk - ročný poplatok 14,27

Hospodárenie InkluCiTy



dátum subjekt popis príjem v eur s dph výdaj v eur s dph

26.2.2020
ODE Bratislava, 
Zaporozska 8, BA administratíva 6,5

29.5.2020 účastník seminára dar na realizáciu seminára Suicidalita detí 60

29.5.2020 účastník seminára dar na realizáciu seminára Suicidalita detí 60

2.6.2020 účastník seminára dar na realizáciu seminára Suicidalita detí 60

4.6.2020 účastník seminára dar na realizáciu seminára Suicidalita detí 60

5.6.2020 účastník seminára dar na realizáciu seminára Suicidalita detí 60

5.6.2020 účastník seminára dar na realizáciu seminára Suicidalita detí 60

5.6.2020 účastník seminára dar na realizáciu seminára Suicidalita detí 60

5.6.2020 účastník seminára dar na realizáciu seminára Suicidalita detí 60

8.6.2020 účastník seminára dar na realizáciu seminára Suicidalita detí 60

10.6.2020 účastník seminára dar na realizáciu seminára Suicidalita detí 60

12.6.2020 účastník seminára dar na realizáciu seminára Suicidalita detí 60

12.6.2020 účastník seminára dar na realizáciu seminára Suicidalita detí 60

15.6.2020 účastník seminára dar na realizáciu seminára Suicidalita detí 60

16.6.2020 lektori z Modrý Anjel, o.z. lektori a organizácia seminára suicidalita detí 700

18.6.2020 Tiger stores Slovakia Materiál  na seminár suicidalita detí 8

18.6.2020 Printshop Pečiatka inklucity 20,71

18.6.2020 účastník seminára dar na realizáciu seminára Suicidalita detí 60

29.6.2020 Hall of Kings obed lektori seminára Suicidalita detí 16,8

14.7.2020 Finančné riaditeľstvo prijaté 2% 65,29

17.7.2020 Finančné riaditeľstvo prijaté 2% 183,9

Hospodárenie InkluCiTy



dátum subjekt popis príjem v eur s dph výdaj v eur s dph

24.7.2020 Finančné riaditeľstvo prijaté 2% 96,02

29.7.2020 Lucia Rosáková organizácia seminára suicidalita - preplatenie nákladov 94,49

31.7.2020 Miroslav Sopko dar na náklady - Zavreta skola - darujme.sk 50

4.8.2020 Finančné riaditeľstvo prijaté 2% 311,63

5.8.2020 ĽUDIA ĽUĎOM, n.f. Zavreta skola - darujme.sk 5

13.8.2020 Ramivana muzikoterapeutické ladičky 80

20.8.2020 ĽUDIA ĽUĎOM, n.f. Zavreta skola - darujme.sk 110

19.10.2020 Centrum pre filantropiu darujme.sk 4,8

30.11.2020 InkluCentrum InkluCentrum 2% cez inklucity 445,7

1.12.2020 Centrum pre filantropiu darujme.sk 19,22

3.12.2020 Lucia Rosáková
dar - pomoc s nákladmi k zavretaskola, poradenstvo, 
Bielorusko 110

17.12.2020 Mgr. Mikusova, notárka zápis do Zoznamu prijímateľov 2 % 58

19.12.2020 EXO TECHNOLOGIES doména inklucity.sk - ročný poplatok 14,27

19.12.2020 Centrum pre filantropiu poplatky za využívanie systému DARUJME.sk 4,49

22.12.2020 Finančné riaditeľstvo prijaté 2% 51,86

celkový zostatok 119,51

Hospodárenie InkluCiTy

http://darujme.sk/


Inklúzia je len tvoj postoj 
k hľadaniu – od ilúzie bezmocnosti, 

k (r)evolúcii existencie v ľudskom spoločenstve.


