
Prvý deň bol venovaný príchodu účastníkov do dejiska 
súťaže. Počas druhého dňa absolvovali účastníci svetového 
finále otvárací ceremoniál, oboznámenie s pravidlami súťaže 
a krátku prehliadku mesta.

Hlavnou náplňou počas tretieho dňa súťaže bola generálna 
skúška (oficiálny tréning) tímov na súťažnom pódiu v čase 
9:30 – 12:00, počas ktorého museli dodržiavať prísne pra-
vidlá. Museli mať oblečené tričká ICPC a nesmeli používať 
žiadnu elektroniku (napr. mobily) okrem schválených no-
tebookov. Počas určitej vymedzenej časti tejto činnosti (od 
10:30 – 12:00) sa na súťažnom pódiu mohli nachádzať vedú-
ci jednotlivých tímov s fotoaparátmi.

Samotné svetové finále ACM ICPC sa konalo 3. júla 2013 
v čase 9:30 – 15:00 pred zrakmi verejnosti. Súťažné tímy 
mali za úlohu vyriešiť 11 úloh v čo najkratšom čase. O tom, 
že zadania úloh neboli jednoduché, svedčí skutočnosť, že žia-
den tím nevyriešil všetky úlohy.

Po krátkej prestávke po ukončení riešenia úloh nasledoval 
záverečný ceremoniál a večerná slávnosť spojená s banke-
tom. Na prvom mieste sa umiestnilo ruské družstvo sklada-
júce sa z domácich vysokoškolákov, ktoré správne vyriešilo 
10 úloh v celkovom čase 1176 minút. Druhú priečku obsadilo 
čínske družstvo z univerzity v Šanghaji (9 úloh, celkový čas 

1209 minút), tretiu japonský tím z univerzity v Tokiu (8 úloh, 
1060 minút). 

Slovenskí vysokoškoláci vyriešili 5 úloh a umiestnili sa na 
27. – 47. mieste. Počas tohto finále im už typy úloh „nesadli 
tak presne ako dobre ušité sako“ v porovnaní so stredoeu-
rópskym regionálnym kolom, čo však neznamená, že sloven-
skí reprezentanti sklamali. Naopak – poľské tímy, ktoré sa 
v regionálnom kole umiestnili za naším tímom, teraz vybojo-
vali vynikajúcu pozíciu v elitnej desiatke: Varšavská univer-
zita skončila na 6. mieste (8 vyriešených úloh, celkový čas 
1189 minút) a Jagelonská univerzita v Krakove na 9. mieste 
(7 úloh, 1301 minút).

Celkovú výsledkovú listinu, podrobný program súťaže 
a ďalšie informácie môžete nájsť na webovej stránke 

http://icpc.baylor.edu/.
Posledný deň súťaže bol určený na odchod domov, mladí 

informatici a ich vedúci stihli okrem náročnej súťaže i pre-
hliadku zaujímavých miest tohto mesta, ktoré sa zapísalo do 
svetových dejín viacerými významnými udalosťami. Príspe-
vok o ňom prinesieme v nasledujúcom čísle časopisu. 

Danica Božová
Fotografia: Michal Forišek 

MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA V INFORMATIKE
V austrálskom meste Brisbane sa v dňoch 6. – 13. júla 2013 
konal jubilejný 25. ročník Medzinárodnej olympiády v infor-
matike. Tohto najvýznamnejšieho svetového podujatia v in-
formatike stredoškolákov sa zúčastnilo 299 súťažiacich zo 
77 krajín našej planéty. Každú krajinu mohli reprezentovať 
najviac štyria žiaci.

Reprezentačnú miestenku do slovenského družstva si vy-
bojovali: Eduard Batmendijn z Cirkevného gymnázia sv. Mi-
kuláša Stará Ľubovňa, Jakub Šafin z Gymnázia Pavla Horo-
va v Michalovciach, Jozef Marko z Gymnáziia J. Lettricha 
v Martine a Jaroslav Petrucha z Gymnázia Metodova v Bra-
tislave. Kritériom výberu boli dosiahnuté výsledky na celo-
štátnom kole informatickej olympiády (konanom v Košiciach 
koncom marca 2013) a na následnom výberovom sústredení 
(konanom koncom apríla 2013 v Bratislave).

Ďalšími členmi slovenskej delegácie boli: RNDr. Rastislav 
Krivoš-Belluš, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – vedúci výpravy, Mgr. 

Vladimír Boža z Fakulty matematiky fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave – pedagogický vedúci, 
RNDr. Michal Forišek, PhD., z FMFI UK Bratislava – člen 
medzinárodnej odbornej komisie a Mgr. Monika Steinová, 
PhD. (Univerzita v Zürichu) – autorka jednej zo súťažných 
úloh. Úlohou vedúcich bol najmä preklad súťažných zadaní 
z angličtiny do slovenčiny.

Sobota 6. júla bola venovaná príchodu účastníkov do Aus-
trálie. Slovenská výprava absolvovala letecký presun po trase 
Viedeň – Bangkok – Brisbane, ktorý trval približne 18 hodín. 

Náplňou nedeľného programu bol praktický tréning na po-
čítačoch a slávnostný otvárací ceremoniál.

Samotná súťaž pozostávala z dvoch súťažných dní – konala 
sa v pondelok 8. júla a stredu 10. júla. Každý deň súťažiaci 
riešili na počítačoch po tri úlohy, na ktoré mali časový limit 
päť hodín. Každý súťažiaci dostal zadania úloh v anglickom 
jazyku a tiež v preklade do príslušného jazyka krajiny, ktorú 
reprezentoval. Ako riešenie úlohy sa odovzdával program, 

Po príchode do Austrálie našich študentov v meste vítali aj takéto operence – ibis alabastrový (vľavo) a tabon morkovitý (vpravo)

Súťaže

18



ktorý riešil zadaný problém. Po ukončení súťaže nasledovalo 
hodnotenie programov, ktoré prebiehalo automaticky. Body 
za každú úlohu boli pridelené na základe toho, koľko testo-
vacích vstupov (dáta, ktoré má program spracovať) program 
správne vyriešil v stanovenom časovom limite a nespotrebo-
val viac pamäte, ako bolo dovolené. 

Počas dvoch voľných dní (utorok 9. júla a štvrtok 11. júla) 
pripravili organizátori pre súťažiacich študentov a ich ve-
dúcich zaujímavý program – exkurziu do tzv. podvodného 
sveta, návštevu austrálskej zoo a výlet na morské pobrežie 
(Sunshine Coast), kde sa dalo i v júli počas austrálskej zimy 
kúpať a surfovať.

Počas exkurzie v podvodnom svete

Piatok 12. júla bol venovaný záverečnému ceremoniálu, 
ktorého hlavnou náplňou bolo udeľovanie medailí. Najlep-
ších 25 súťažiacich získalo zlato, ďalších 50 v poradí strieb-

ro a nasledujúcich 74 bronz. Slovenská výprava dosiahla 
v tomto ročníku súťaže najlepšie umiestnenie od roku 2005. 
Najúspešnejším bol najmladší člen – žiak druhého ročníka 
gymnázia – Eduard Batmendijn, ktorý dokázal obhájiť zla-
to z minulého roka. Zo 600 možných bodov získal 485, čo 
znamenalo celkovo 22. pozíciu vo svete a šiestu v rámci Eu-
rópanov. Druhé zlato vybojoval Jakub Šafin za 24. miesto so 
ziskom 483 bodov. Jozef Marko získal striebro (62. miesto – 
394 bodov) a Jaroslav Petrucha bronz (109. miesto – 294 bo-
dov).

Naši medailisti: zľava Eduard Batmendijn, Jaroslav Petrucha, 
Jozef Marko, Jakub Šafin

Slovenská republika sa v tomto roku zaradila medzi naj-
úspešnejšie krajiny na svete. V celkovom neoficiálnom hod-
notení krajín dominovala Čína so ziskom štyroch zlatých me-
dailí. Absolútnym víťazom sa stal Lijie Čen z Číny so ziskom 
569 bodov zo 600 možných. Tri zlaté medailové kovy vybo-
jovalo Rusko. Ďalšie štyri krajiny získali po dve zlaté medaily 
– okrem Slovenska ešte USA, Južná Kórea a Rumunsko. Po 
jednej zlatej medaile si domov odnášajú reprezentácie rovnej 
desiatky krajín. V tomto roku sa nášmu mladému družstvu 
dokonca podarilo zdolať i najväčších konkurentov v rámci 
stredoeurópskeho regiónu – poľskú i českú reprezentáciu.

Podrobnú výsledkovú listinu, program a iné informácie 
môžete nájsť na webovej stránke www.ioi2013.org. Nasledu-
júci ročník Medzinárodnej informatickej olympiády sa bude 
konať v srdci Ázie – na Taiwane 13. – 20. júla 2014.

Danica Božová
Fotografie: Vladimír Boža ml.

Na pláži v júli 2013 – počas austrálskej zimy
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