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DAN HRVATSKOG SAVEZA INFORMATIČARA 2010. 
SVEČANOST OBILJEŽAVANJA 25 GODINA HSIN-a 

8. prosinca 2010. 
 

Dan Hrvatskog saveza informatičara 2010., tradicionalna manifestacija HSIN-a, održan je 8. 
prosinca 2010. godine a bila je to prilika da se pored rezimiranja uspjeha u 2010., najuspješnijoj godini 
HSIN-a, obilježi i 25. godišnjica HSIN-a. 
 

Hrvatski savez informatičara osnovan 1985. godine kao Savez društava za informatičku i 
računarsku djelatnost Hrvatske u sklopu Narodne tehnike Hrvatske, od samih početaka vodi brigu o mladim 
informatičarima Hrvatske, učenicima osnovnih i srednjih škola, a kasnije i studentima. 

 
Programi na kojima HSIN, u sustavnom radu s mladim informatičarima s naglaskom na darovite, 

radi su osmišljavanje i organizacija natjecanja, smotre softverskih radova, ljetne i zimske škole informatike, 
organizacija izbora, priprema i nastupa najboljih mladih informatičara na međunarodnim informatičkim 
natjecanjima, itd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 2010. godini, godini kada obilježavamo ovu vrijednu obljetnicu, naši su nas mladi informatičari 
obradovali odličnim rezultatima osvojivši nova odličja na informatičkim olimpijadama – zlato i tri srebra na 
IOI 2010, zlato, dva srebra i broncu uz timsku pobjedu na CEOI 2010, te dva zlata, dva srebra i tri bronce, uz 
prvo mjesto mlađeg tima i drugo starijeg, na međunarodnom informatičkom natjecanju u Shumenu, 
Bugarska. 

 
S medaljama u 2010. godini broj osvojenih odličja hrvatskih informatičara na međunarodnim 

informatičkim natjecanjima od 1993. do 2010. popeo se na 112 (stotinu i dvanaest), te je 2010. godina 
postala najuspješnija godina HSIN-a. 
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PROGRAM DANA HSIN-a 2010. 
 
11.30 Otvaranje manifestacije DAN HSIN-a 2010. 
11.35 Proglašenje rezultata i dodjela diploma i nagrada učenicima na natjecanju  
 HONI u školskoj godini 2009./2010. 
12.00 Svečanost obilježavanja 25. godina Hrvatskog saveza informatičara 
 – Dodjela diploma i nagrada najuspješnijim hrvatskim informatičkim olimpijcima u 

2010. godini. Nagrade predaje predstavnik T-HT-a, a diplome HSIN. 
 – "25 godina HSIN-a", uz prigodno izdanje Glasnika HSIN-a 
 – 112 međunarodnih informatičkih medalja (1993.-2010.) 
 – Pozdravne riječi gostiju 
 – Dodjela priznanja HSIN-a povodom 25. godišnjice 
 – Domjenak 

 
 

DAN HSIN-a 2010. započela je pozdravom dobrodošlice Dinke Matić koja je zatim pozvala 
Krešimira Malnara, jednog od voditelja Hrvatskog otvorenog natjecanja u informatici za šk. god. 
2009./2010., da kaže par riječi i uruči diplome i nagrade najboljima. 
 

Hrvatsko otvoreno natjecanje iz informatike – HONI, pokrenuto 
s ciljem priprema nadarenih učenika informatičara, kroz tri godine 
održavanja se profiliralo u značajno i dobro prihvaćeno informatičko 
natjecanje koje bilježi veliki odaziv natjecatelja. U verziji na engleskom 
jeziku (COCI) služi za pripreme učenika iz cijeloga Svijeta za 
međunarodna natjecanja, a pohvale ovom programu da je i 
Međunarodni informatički olimpijski odbor, koji nadzire Međunarodnu 
informatičku olimpijadu (International Olympiad in Informatics – IOI)  
 

Hrvatsko otvoreno natjecanje iz informatike u školskoj godini 
2009./2010. održalo se kroz sedam kola natjecanja i okupilo je 263 
natjecatelja iz 32 škole i kluba iz Hrvatske. Najbolji srednjoškolski 
natjecatelj u ovoj školskoj godini bio je Stjepan Glavina, učenik 4. 
razreda Srednje škole Prelog, a najbolja je ekipa V. gimnazije iz 
Zagreba. Najbolji osnovnoškolac je Mislav Balunović, učenik 8. razreda 
OŠ D. Tadijanović, Slavonski Brod. 
 

REZULTATI HONI 2009./2010. 
 

1. razred 
1.  Marin Tomić, V. gimnazija, Zagreb 
2.  Martin Gluhak, Prva gimnazija, Varaždin 
3.  Neven Miculinić, DIR, Rijeka 

4. razred 
1.  Stjepan Glavina, SŠ Prelog, Prelog 
2.  Adrian Satja Kurdija, V. gimnazija, Zagreb 
3.  Marin Smiljanić, XV. gimnazija, Zagreb 

2. razred 
1.  Tomislav Tunković, Gim. L. Vranjanina, Zagreb 
2.  Matija Milišić, XV. gimnazija, Zagreb 
3.  Antun Razum, XV. gimnazija, Zagreb 

Ukupni poredak 
1.  Stjepan Glavina, SŠ Prelog, Prelog 
2.  Ivan Katanić, Gimnazija, Požega 
3.  Ivica Kičić, V. gimnazija, Zagreb 

3. razred 
1.  Ivan Katanić, Gimnazija, Požega 
2.  Ivica Kičić, V. gimnazija, Zagreb 
3.  Gustav Matula, XV. gimnazija, Zagreb 

Ekipni poredak 
1.  V. gimnazija, Zagreb 
2.  XV. gimnazija, Zagreb 
3.  Prva gimnazija Varaždin, Varaždin 

Učenici osnovnih škola 
1.  Mislav Balunović, 8. r., OŠ D. Tadijanovića, Slavonski Brod 
2.  Dominik Gleich, 8. r., Udruga informatičara Božo Težak, Zagreb 
3.  Filip Keri, 8. r., I. osnovna škola Vrbovec, Vrbovec 

 



 3

 
Uslijedila je dodjela nagrada najuspješnijim hrvatskim informatičkim olimpijcima u 2010. godini. 

Na međunarodnim natjecanjima u 2010. godini naši su mladi informatičari postigli odlične rezultate te su za 
svoje uspjehe ovom prilikom nagrađeni: 

 
1. IVICA KIČIĆ, za osvojenu zlatnu medalju na IOI 2010 i srebrnu medalju na CEOI 2010 
2. STJEPAN GLAVINA, za osvojenu zlatnu medalju na CEOI 2010 i srebrnu na IOI 2010 
3. IVAN KATANIĆ, za osvojene srebrne medalje na IOI 2010 i CEOI 2010 
4. ADRIAN SATJA KURDIJA, za osvojenu srebrnu medalju na IOI 2010 i brončanu na CEOI 2010 

 
Svi su nagrađeni dobili diplome i novčanu nagradu HSIN-a i vrijedne mobilne telefone sponzora T-

HT-a, koje im je uručio Damir Bošnjak iz Sektora za korporativne komunikacije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proslavu 25. godišnjice Hrvatskog saveza informatičara započeo je Alen Spiegl, 
dipl. ing., predsjednik HSIN-a, pozdravivši sve goste, olimpijce, buduće olimpijce, bivše 
olimpijce i sve suradnike Saveza koji su radili na ovim programima te naglasio: "Četvrt 
stoljeća nekakvog jubileja stvarno nije malo, a naročito u ovom našem području 
informatičkih znanosti gdje se stvari jako brzo mijenjaju što možete vidjeti i sami i što je 
pred nas stavljen jedan jako veliki cilj, da uspijemo kroz sve te godine ne zadržati 
nekakvu kvalitetu nego tu kvalitetu podići na jedan stvarno svjetski nivo. Danas biti među 
prvih pet zemalja u svijetu po kvaliteti znanja naših mladih ljudi." 

Osvrnuo se zatim na najvažnije događaje u životu HSIN-a u 
posljednjih pet godina, od proslave dvadesete godišnjice HSIN-a. 
 

Gđa. Vlasta Šeparović, glavna urednica svih izdanja HSIN-a, predstavila je 
specijalni Glasnik HSIN-a kojim je obilježena 25. godišnjica te zahvalila svima koji su 
dali svoj prilog za ovu publikaciju. Osvrnula se i na ostala izdanja koja prate sve važnije 
manifestacije HSIN-a, a mogu se besplatno dobiti u HSIN-u. 
 

Uslijedio je govor Ive Šeparovića, tajnika HSIN-a, koji 
se osvrnuo na najvažnije godine nastupa na međunarodnim 

natjecanjima, od 1994., kada je osnovan CEOI do 2008. i 2010., kada se postižu 
najveći uspjesi koji Hrvatsku svrstavaju među 5 najuspješnijih država Svijeta u svijetu 
mladih informatičara srednjoškolaca. U 38 nastupa na međunarodnim informatičkim 
natjecanjima od 1993. do 2010. osvojeno je ukupno 112 medalja (18 zlatnih, 36 
srebrnih i 58 brončanih), što je 6 medalja po godini i 3 medalje po nastupu. Gosp. 
Šeparović je na kraju obećao da će, pored teških uvjeta, HSIN i dalje ustrajati u svome 
radu jer "Ciljeve poput snova nitko neće slijediti, ako ne zna kuda idu!" 
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Prisutnima su se, zatim, obratili uzvanici. Prvi je prisutne pozdravio prof. dr. 

sc. Ante Markotić, predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture, krovne 
organizacije koja u svom sastavu ima šesnaest nacionalnih saveza od kojih je jedan i 
Hrvatski savez informatičara. On je ustvrdio da ovakvi sjajni rezultati i uspjesi nisu 
nastali preko noći. To je samoprijegoran, dugotrajni rad. Dvadeset i pet je jedno krasno 
razdoblje, to su mladi ljudi u najboljim godinama, ali uporni dovršavaju poslove. 
Zamolio je da uvijek olimpijci iza sebe odgajaju one druge, da tajnik i predsjednik 
nastave sa svojim radom, a u ime Hrvatske zajednice tehničke kulture obećao da će, 
sukladno mogućnostima, uvijek pomoći koliko budu mogli. 

 
Riječ je preuzeo prof. dr. sc. Ivo Mecanović, prvi predsjednik HSIN-a, koji 

se osvrnuo na početke informatike u Hrvatskoj i osnivanje HSIN-a (tada Savez 
društava za informatičku i računarsku djelatnost Hrvatske) te zaključio: "Informatika 
je mlada. Kad gledamo neke druge discipline njima je mjerilo vrijednosti stoljeće, 
pa i tisućljeće, ali dvadeset i pet godina u informatici je jednako kao, primjera radi, 
dvije i pol tisuće godina u pravu, stvorili su ga Rimljani. Brzina promjene je toliko 
velika da samo najbolji, najuporniji, da ne kažem, a mislim 
to, i najpametniji mogu stvarati povijest, tu povijest i 
nadam se da će je i danas stvarati. Osobno mogu reći da 

sam vrlo ponosan što sam jedan od osnivača ovoga Saveza i što sam bio prvi 
predsjednik. Hvala!" 
 

U ime Hrvatskog informatičkog zbora, 25. godišnjicu HSIN-u je čestitao 
Mladen Glasenhardt, predsjednik HIZ-a. 
 

Svečanost je završila dodjelom priznanja HSIN-a pojedincima i organizacijama za potporu 
programima povodom 25. godišnjice. Tajnik HSIN-a Ivo Šeparović je podsjetio prisutne na otvaranje 19. 
međunarodne informatičke olimpijade održane u ljetu 2007. godine u Zagrebu, kada je voćnim šampanjcem 
nazdravio predstavnicima 80 reprezentacija informatičara iz cijelog svijeta, te je to sada učinio nazdravljajući 
prisutnima povodom obilježavanju 25. godišnjice HSIN-a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svečanost obilježavanja ovog jubileja HSIN-a završila je prigodnim domjenkom. 
 
U Zagrebu, 8. prosinca 2010.            Za HSIN 

organizator Dana HSIN-a 
Ivo Šeparović, dipl. ing. 


