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Na začiatku bola myšlienka. Nápad. Otvoriť školu, v ktorej 
by sa žiaci cítili ako v rodine. V rodine, ktorá je rovnaká ako ko-
náre stromu. Všetky rastú rôznym smerom, ale korene ostávajú 
rovnaké. Áno, aj to sme MY! Súkromné osemročné gymnázium 
so zameraním na programovanie so sídlom na Dneperskej ulici. 
Škola osobností žiakov s rôznymi schopnosťami, názormi, či po-
stojmi, vyrastajúcimi z rovnakých hodnôt.

Postupne sme zapúšťali korene v  povedomí našej mestskej 
časti, ale aj mimo nej, a budovali vašu dôveru. Dôveru, že investí-
cia do vzdelania má najvyššiu návratnosť. Aj  vďaka tomu sme 
už viac ako štvrťstoročie s vami a vašimi ratolesťami. S letokruh-
mi vpísanými v našich tvárach i dušiach. Letokruhmi v podobe  
542 mien a  tvárí našich absolventov, medzi ktorými nechýba 
niekoľko súrodeneckých trojíc i nespočetné množstvo súrode-
neckých dvojíc. Tak, ako sa na veľkú rodinu patrí. 

Účastníci jedinečných medzinárodných projektov
Vďaka zážitkovému a bádateľskému prístupu k učeniu v ško-

le i mimo nej sme spoločne precestovali kus sveta a stali sa ak-
tívnymi a  úspešnými účastníkmi zaujímavých a  neopakovateľ-
ných podujatí a  projektov. Medzinárodné súťažné prehliadky: 
Expo-Sciences Europe naprieč celou Európou, European Union 
Contestfor Young Scientists (EUCYS) v Moskve, Intel Internatio-
nal Science and Engineering Fair (Intel ISEF) v americkom Indian-
napolis, či International Sustainable World Energy, Engineering 
& Environment Project Olympiad (i-Sweeep) v Texase. Kozmický 
výcvik v belgickom Euro Space Center, prezentácia vlastného 
operačného systému v juhoafrickom Durbane, či rôzne iniciatívy 
Európskej únie na podporu mladých v Európe: program Euros-
cola umožňujúci zažiť pracovný deň poslanca Európskeho par-
lamentu na vlastnej koži priamo v Štrasburgu, ako aj program 
Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu. 

Spolupráca s IT odborníkmi
Ako náš „spoločný strom“ rastie a stáva sa pevnejším, pribú-

da tých, čo veria v jeho schopnosti i budúcnosť. Presne tak, ako 
na samom začiatku veril jeho zriaďovateľ, dlhoročný riaditeľ a vi-
zionár RNDr. Dušan Bosák. Ten už pred 25 rokmi videl potenciál 
informačno-komunikačných technológií a ich významu v živote 
každého z  nás. To vyústilo do rozhodnutia založiť osemročné 
gymnázium so zameraním na programovanie. V tejto súvislos-

ti za nevyhnutnú, no nie postačujúcu súčasť svojej stratégie, 
škola považuje pravidelný kontakt s  IT odborníkmi z  praxe. 
V ostatných rokoch sú to najmä zástupcovia spoločností Global  
Logic s.r.o. a Visma Labs s.r.o. Košice. Ide o poradenstvo a konzul-
tácie obsahu a vo vyšších ročníkoch aj personálne zabezpečenie 
výučby  programovania s  prihliadnutím na aktuálne IT trendy 
a požiadavky trhu práce. Škola je zároveň dlhoročným a aktív-
nym členom Klastra Košice IT Valley.

Dlhoročné skúsenosti v oblasti IT pred pár rokmi škola využila 
na rozšírenie svojich vzdelávacích aktivít nielen smerom „po ško-
le“, ale aj „pred školou“. Spomínané aktivity po škole pred ôsmi-
mi rokmi vyústili k otvoreniu pomaturitného štúdia v súčasnosti 
známeho pod názvom Košická akadémia softvérového vývoja. 
Naopak aktivity pred školou viedli pred štyrmi rokmi k otvore-
niu tzv. „IT prípravky“ v  piatom ročníku partnerskej Základnej 
školy na Dneperskej ulici. Cieľom tejto prípravky je veku prime-
raným spôsobom za pomoci hravého programovania a robotov 
(Bee-Boty, Lego roboty, micro:bity) naučiť deti digitálne "čítať", 
aj "písať". Ďalším, no nemenej dôležitým dôvodom tejto aktivity, 
je prirodzená osveta o digitálnych technológiách a ich nenahra-
diteľnom mieste v živote nielen našich detí, ale každého z nás, 
učiteľov a rodičov našich detí nevynímajúc.

Čo dodať na záver? Zmúdreli sme a  posunuli sme sa ďalej. 
Slovami Henryho Forda: Každý, kto sa prestane učiť, je sta-
rý, či má 20 alebo 80 rokov. Každý, kto sa stále učí, zostá-
va mladým. Najlepšie v  živote je zostať mladý. A  Súkrom-
né osemročné gymnázium na Dneperskej ulici, hoci má už  
25 rokov, sa stále učí...                       

  Ing. Zuzana Madárová, PhD.,
manažérka školy

Invázia Lego Mindstorms NXT robotov v Tercii

Janko a jeho obhajoba súťažného AMAVET projektu

Simča a Vikina ako budúce poslankyne EP v Štrasburgu

Súkromné osemročné gymnázium na Dneperskej ulici oslavuje štvrťstoročie existencie 
Už viac ako 25 rokov s VAMI...
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