Slovenská komisia Olympiá dy v informatike

Vyhodnotenie úč
asti ž iakov na medziná rodných predmetových olympiá dach
v š kolskom roku 20007/2008
Sprá vu predkladá : doc. RNDr. Gabriela Andrejková , CSc., predseda Slovenskej komisie
Olympiá dy v informatike
Ná zov súť až e: Stredoeuró pska olympiá da v informatike - CEOI 2008 (Central European
Olympiad in Informatics)
Dá tum a miesto konania súť až e: 6. – 12. júl 2008, Drá žď any, Spolková republika Nemecko
Zlož enie delegá cie SR:
Vedúci delegá cie: doc. RNDr. Gabriela Andrejková , CSc, PF UPJŠ, Koš ice
Pedagogický vedúci: Bc. Marek Zeman, FMFI UK, Bratislava
Súť až iaci:
1. Peter Fulla, Š kola: SPŠ SpišskáNováVes
2. Matúš Kukan, Š kola: Gym. Grö sslingováBratislava
3. Martin Šrá mek, Š kola: Gym. AlejováKošice
4. Michal Petrucha, Š kola: Gym. Metodova Bratislava
Výsledky slovenského tímu (celkové umiestnenie, aj dosiahnuté body za úlohy):
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Zadania úloh je mož né ná jsť na strá nke: http://www.ceoi2008.de/en/contest
Podrobnejš ie informá cie:
Striebornú medailu získal Peter Fulla. Stredoeuró pska olympiá da v informatike sa konala tohto
roku po 15. krá t. Súťaž združuje 7 krajín: Č eská republika, Chorvá tsko, Maď arsko, Nemecko,
Poľsko, Rumunsko a Slovensko. Pozvanými boli š tudenti z Izraela a Slobodného š tá tu Sasko.
Tohto roku bolo udelených 20 medailí pre 36 súťažiacich z vyš š ie uvedených krajín. Ú lohou
vedúcich je súťažiaci tím pripraviť a preložiť zadania úloh do slovenského jazyka. Slovenská
komisia OI zaujala stratégiu posielať na túto súťaž tím zložený z mladš ích žiakov s cieľom
pripraviť ich na svetovú súťaž IOI – International Olympiad in Informatics v nasledujúcom roku
(š tudenti tak prejdú menš ou súťažou, uvidia priebeh súťaže a majú rok na prípravu) .

Získané poznatky a informá cie:
Informá cie sa týkajú predovš etkým ď alš ích ročníkov tejto súťaže. Ď alš í ročník „CEOI 2009“ sa
uskutoční v Rumunsku (mesto bude Turgumureš v Transylvá nii). Je potrebné zdôrazniť, že v roku
2010 by CEOI mala usporiadať Slovenská republika, preto je potrebné pripraviť projekt na
usporiadanie tejto súťaže (prepokladaný rozpočet 30 000,- EUR).
V posledných dvoch rokoch slovenský tím (B tím) nezískava na CEOI medaily v takom rozsahu,
ako to bývalo v predchá dzajúcich rokoch. Myslím, že je to spôsobené tým, že menej š tudentov rieš i
stredoš kolskú OI – Olympiá du v informatike na Slovensku, tým je potom menš ia konkurencia
a menš í výber. Rieš enie vidím v posilnení krajských výborov OI a v ich väčš ej aktivite pri
vzdelá vaní š tudentov v tomto smere (sústredenia, predná š ky, aj pre učiteľov a i.).
Zabezpečenie súťaže zo strany MŠ SR bolo veľmi dobre, za čo ď akujeme.
Je veľmi dobre, keď celý tím vyjadrí svoju spolupatričnosť napríklad rovnakým oblečením
a zaroveň reprezentuje krajinu – reprezentujúce trička s logom Olympiá dy v informatike poskytla
Slovenská informatická spoločnosť, odborný garant OI.

Dá tum: 17. 07. 2008

G. Andrejková
..........................................................
podpis

