DRUŽENJE MLADIH INFORMATIČARA OLIMPIJACA
I ČLANOVA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
U srijedu, 13. veljače 2013., u prostorima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – HAZU u
Zagrebu priređeno je druženje članova HAZU s mladim olimpijcima informatičarima Hrvatske,
nagrađenima na međunarodnim natjecanjima u 2012. godini, koji su osvojili 15 odličja i to na:
-

19. srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi – CEOI 2012 u Mađarskoj,
6. juniorskoj balkanskoj informatičkoj olimpijadi – JBOI 2012 u Makedoniji,
24. međunarodnoj informatičkoj olimpijadi – IOI 2012 u Italiji i
4. međunarodnom informatičkom natjecanju u Bugarskoj – ITI 2012 u Shumenu

Druženju su prisustvovali:
- hrvatski natjecatelji:
Marin Tomić, učenik 4. r. V. gimnazije u Zagrebu (osvojio zlatnu medalju na 24. IOI i brončanu
na 19. CEOI, kao učenik 3. razreda)
Domagoj Ćevid, učenik 4. r. V. gimnazije u Zagrebu (osvojio srebrnu medalju na 24. IOI, kao
učenik 3. razreda i srebrnu na 4. ITI)
Antun Razum, student FER-a (osvojio srebrnu medalju na 24. IOI i srebrnu na 19. CEOI, kao
učenik 4. razreda XV. gimnazije u Zagrebu)
Dominik Gleich, učenik 3. r. XV. gimnazije (osvojio srebrnu medalju na 24. IOI i brončanu na
19. CEOI, kao učenik 2. razreda)
Tomislav Tunković, student FER-a (osvojio srebrnu medalju na 19. CEOI, kao učenik 4.
razreda Gimnazije L. Vranjanina u Zagrebu)
Domagoj Bradač, učenik 1. r. XV. gimnazije (osvojio zlatnu medalju na 4. ITI i srebrnu na 6.
JBOI, kao učenik 8. razreda OŠ Otok u Zagrebu)
Branimir Filipović učenik 2. r. XV. gimnazije (osvojio srebrnu medalju na 6. JBOI, kao učenik
1. razreda)
Nikola Pintarić, učenik 1. r. XV. gimnazije (osvojio srebrnu medalju na 6. JBOI, kao učenik 8.
razreda OŠ I. G. Kovačića, Sv. Juraj na Bregu)
Vedran Kurdija, učenik 8. r. OŠ Mladost u Zagrebu (osvojio brončanu medalju na 6. JBOI, kao
učenik 7. razreda)
Robert Benić, učenik 8. r. OŠ D. Trstenjaka Zagrebu (osvojio brončanu medalju na 4. ITI, kao
član Udruge informatičara Božo Težak u Zagrebu)
- voditelji priprema i nastupa, te organizatori nastupa:
Ivo Šeparović, dipl. ing., voditelj priprema i organizacije međunarodnih nastupa u 2012. godini
za HSIN
Aron Bohr, stručni suradnik u HSIN-u (voditelj timova na 19. CEOI i 4. ITI)
Matija Osrečki, student FER-a (stručni voditelj timova na 24. IOI, 19. CEOI i 4. ITI)
Adrian Satja Kurdija, student PMF-a (stručni voditelj tima na 4. ITI)
- predstavnici škola natjecatelja (ravnatelji i profesori informatike), Zagrebačkog računalnog saveza
i Udruge informatičara Božo Težak iz Zagreba.
Druženje je započelo uvodnom riječi akademika Stjepana Jecića, tajnika Razreda za tehničke
znanosti HAZU, a nastavilo se pozdravnom riječi predsjednika HAZU akademika Zvonka Kusića, koji
je gostima predstavio povijest i današnje djelovanje HAZU, jedne od temeljnih znanstvenih institucija
hrvatskog društva. Čestitajući nagrađenima na njihovu uspjehu akademik Kusić istaknuo je važnost
znanja i znanosti, te poručio kako su mladi informatičari budućnost Hrvatske i njezina napretka.
Također je zahvalio i ravnateljima njihovih škola, voditeljima timova i organizatorima na svoj podršci
koju pružaju mladim talentiranim učenicima. Na kraju je naglasio kako je HAZU od osnutka 1866.
godine bila hrvatska znanstvena organizacija, makar je dugo nosila drugačije ime. Naime, njezin prvi
predsjednik Franjo Rački je kod osnivanja naglasio da se akademija znanosti ponosi jer promiče
vrijednosti hrvatske znanosti i umjetnosti.

Mlade informatičare i voditelje pojedinačno je predstavio prof. dr. sc. Ignac Lovrek, član
suradnik HAZU. Uslijedile su čestitke sjajnim olimpijcima i svima koji su im pomagali na putu do
uspjeha. Uz Predsjednika čestitali su i članovi Uprave HAZU: akademik Jakša Barbić, potpredsjednik,
akademik Velimir Neidhardt, potpredsjednik, akademik Pavao Rudan, glavni tajnik, Marina Štancl,
dipl. iur., tajnica i akademik Leo Budin, član Razreda za tehničke znanosti HAZU.
Nagrađenim je informatičarima predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusić uručio Zbornik
radova Peter Salcher and Ernst Mach – A Successful Teamwork, u izdanju Akademije i Tehničkog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a voditeljima monografiju HAZU povodom obilježavanja 150 godina
postojanja i djelovanja.

Nakon predstavljanja u velikoj dvorani i druženja u salonima Akademije, upriličeno je zajedničko
fotografiranje u atriju palače Akademije ispred Bašćanske ploče i posjet Strossmayerovoj galeriji starih
majstora.
Predstavnici HSIN-a napokon su doživjeli da poslije 20 godina uspješnog djelovanja ova
najvažnija hrvatska znanstveno-kulturna organizacija dade priznanje učenicima, voditeljima,
organizatorima i radu HSIN-a na promicanju informatičke znanosti kod mladih u Hrvatskoj.
Priredio:
Ivo Šeparović, dipl. ing.

Za HSIN, stručni suradnik
Aron Bohr

