SUSRET DELEGACIJE HRVATSKOG SAVEZA INFORMATIČARA
S PREDSJEDNIKOM REPUBLIKE HRVATSKE
PROF. DR. SC. IVOM JOSIPOVIĆEM, 26. LISTOPADA 2011.
Povodom izvanrednog uspjeha mladih informatičara Hrvatske u 2011. godini, delegaciju
HSIN-a primio je u svom uredu 26. listopada 2011. godine predsjednik Republike Hrvatske, prof.
dr. sc. Ivo Josipović sa svojom savjetnicom gospođom prof. dr. sc. Ankicom Marinović.

Delegacija HSIN-a bila je u sastavu:
1. Ivica Kičić, student 1. godine PMF-a, Zagreb
2. Ivan Katanić, student 1. godine FER-a, Zagreb

zlatna medalja na IOI
zlatna medalja na IOI,
zlatna medalja na CEOI
3. Gustav Matula, student 1. godine FER-a, Zagreb
zlatna medalja na IOI
4. Matija Milišić, učenik 4. r. XV. gimnazije, Zagreb
srebrna medalja na CEOI,
brončana medalja na IOI
5. Alen Spiegl, dipl. ing., predsjednik HSIN-a i voditelj hrvatskog tima na CEOI 2011
6. Krešimir Malnar, odgovorni voditelj hrvatskog tima na IOI 2011
7. Davor Prugovečki, dipl. ing., stručni voditelj hrvatskog tima na IOI 2011
8. Ivo Šeparović, dipl. ing., tajnik HSIN-a i organizator međunarodnih izbora, priprema i nastupa
mladih hrvatskih informatičara na međunarodnim natjecanjima u 2011. godini.
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Na ugodnom i sadržajnom susretu predsjednika Josipovića i delegacije HSIN-a, razgovaralo
se o postignutim uspjesima u 20 godina rada HSIN-a, a posebice o 2011. godini, kada su mladi
informatičari Hrvatske pod vodstvom HSIN-a postali prvaci Europe i drugi na Svijetu, na 23.
međunarodnoj informatičkoj olimpijadi održanoj u Tajlandu.
Gospodin Josipović je u potpunosti informiran o problemima u radu, te o budućim
programima HSIN-a. Posebno je pohvalio HSIN-ov program HONI-COCI, prestižno domaće i
međunarodno on-line natjecanje priznato od Međunarodnog olimpijskog informatičkog odbora.
Članovi delegacije iznijeli su kako se svi tehnički aspekti programa HSIN-a odvijaju na otvorenim
sustavima i ukratko prezentirali sustav za natjecanja i evaluator, koje je HSIN samostalno razvio.
Spomenuta je i organizacija Međunarodne informatičke olimpijade – IOI 2007. godine u Hrvatskoj,
u organizaciji HSIN-a, koju je predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora proglasio najbolje
organiziranom do tada. Ugodno nas je iznenadilo Predsjednikovo poznavanje informatičke znanosti,
te postavljena pitanja članovima delegacije, koji su mu na sve podrobno odgovorili.
Izvor fotografija: „Ured Predsjednika, Tomislav Bušljeta“
U Zagrebu, 26. listopada 2011.

Za Hrvatski savez informatičara
Ivo Šeparović, dipl. ing.
Tajnik

2

