Celoštátne kolo Olympiády v informatike
na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ
Celoštátne kolo Olympiády v informatike (OI 2013), ktorú vyhlasuje MŠVVŠ SR, a ktorej odborným
garantom je Slovenská informatická spoločnosť, sa konalo v dňoch 20. – 23. marca 2013 na
Prírodovedeckej fakulte v Košiciach. Zúčastnilo sa na ňom 29 súťažiacich stredoškolských študentov,
ktorí prešli sitom domáceho a krajského kola. Aby študenti uspeli v celoštátnom kole, musia úspešne
vyriešiť súťažné problémy, musia preukázať svoje schopnosti pri analýze problémov, pri návrhu
algoritmov a údajových štruktúr, v programovaní a testovaní programov. V prvý súťažný deň študenti
riešili tri teoretické úlohy, v druhom súťažnom dni študenti riešili dve programátorské úlohy. Všetky
úlohy budú zverejnené na webovej stránke OI (www.oi.sk). O prípravu príkladov a o organizačnú stránku
podujatia sa postarali študenti a pracovníci FMFI UK v Bratislave, PF UPJŠ v Košiciach a IUVENTY.

Dosiahnuté výsledky na prvých siedmich miestach:
1.
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3.
4.
5.
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Eduard Batmendijn, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa - zlatá medaila,
Jakub Šafin, Gymnázium P. Horova, Michalovce - strieborná medaila.
Jozef Marko, Gym. Lettricha Martin – bronzová medaila
Jaroslav Petrucha, Gym. Metodova BA
Jerguš Greššák, Škola pre mim. nadané deti BA
Michal Bui Truc Lam, Gym. Grösslingová BA
Mário Lipovský, Gym. Jura Hronca BA

Oficiálne vyhlásenie výsledkov bolo v piatok 22. marca 2013 v Historickej aule Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika. Z 29 študentov sa stalo 15 úspešnými riešiteľmi celoštátneho kola, čo im pomôže pri prijímacom
konaní na vysoké školy. Vyššie uvedení študenti sú víťazmi celoštátneho kola. Sponzorsky prispeli
Slovenská informatická spoločnosť, Združenie východoslovenských IT firiem IT Valley v Košiciach,
Združenie STROM a Prírodovedecká fakulta UPJŠ. Všetci úspešní riešitelia boli odmenení 30,- EUR
poukážkou na nákup elektroniky, poukážky zabezpečila Slovenská informatická spoločnosť. Absolútny
víťaz bol odmenený tabletom, ktorý venovalo združenie IT Valley v Košiciach. Cenu za originálne riešenie
druhej teoretickej úlohy venoval dekan PF UPJŠ a cenu pre najlepšieho riešiteľa Košického kraja venoval
župan KSK.
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predseda Slovenskej komisie Olympiády v informatike

