47. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády
Ljubljana, Slovinsko
Ako každý rok, aj toto leto sa uskutočnila Medzinárodná matematická
olympiáda. Uskutočnila sa v hlavnom meste Slovinska v dňoch 10. – 18. júla.
Slovinsko, ktoré má približne 2 milióny obyvateľov, sa stalo zatiaľ najmenšou
krajinou, ktorá usporiadala túto významnú celosvetovú súťaž pre najlepších
študentov matematiky na stredných školách. Tento rok sa zúčastnilo olympiády
498 súťažiacich z 90 krajín sveta.
Na základe celoštátneho kola a výberového sústredenia sa zostavilo
slovenské reprezentačné družstvo:
Ondrej Budáč, Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec
István Estélyi, Gymnázium Z. Kodálya, Galanta
Samuel Hapák, Gymnázium, Grösslingová ul., Bratislava
Jaroslav Knebl, Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo
Ján Mikuláš, Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec
Michal Takács, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
Pedagogickým vedúcim družstva bol Ján Mazák, študent FMFI Bratislava,
vedúcim výpravy SR bol predseda Slovenskej komisie matematickej olympiády
doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc. z fakulty PEDaS ŽU v Žiline a tzv.
pozorovateľom bol Mgr. Peter Novotný, doktorand FMFI Bratislava.
Do Slovinska sme, na rozdiel od minulých rokov, cestovali mikrobusom,
cesta z Bratislavy trvala necelých 6 hodín. Mikrobus nás zaviedol niekam do
centra Ljubljany a už len stačilo pohľadať v neznámom „teréne“ miesto nášho
ubytovania. Ani sme sa nenazdali a boli sme ubytovaní v internátoch a ako
každej krajine, aj nám predstavili našu sprievodkyňu. Vyzerala veľmi
sympaticky a veľmi nás prekvapilo zistenie, že je mladšia ako každý člen nášho
tímu. Po čase sme zistili, že sa oplatí rozprávať s ňou po aj po slovensky,
pretože slovinčina je nášmu jazyku veľmi podobná. Museli sme však hovoriť
pomaly a zrozumiteľne.
Druhý deň sa konal uvítací ceremoniál, kde sme mali možnosť počuť
tradičnú slovinskú hudbu. Mali sme však čo robiť, aby sme pri ňom nezaspali.
Okrem toho sa tam predstavila každá krajina, presnejšie vyšla na pódium
a uklonila sa. Niektoré krajiny zahrali krátke divadielko, prípadne hádzali do
publika nejaké maličkosti. Tretí a štvrtý deň bolo hlavným bodom programu
riešenie matematickým problémov. Bývajú to úlohy, s ktorými sa človek
nestretne v škole, ale má možnosť vidieť podobné úlohy v korešpondenčných
matematických seminároch a v matematickej olympiáde.
Po týchto dvoch vyšťavujúcich dňoch (a to doslova, pretože počas rátania
bolo veľmi teplo) boli naším programom na nasledujúce dni exkurzie a športové
aktivity. Navštívili sme obrovskú jaskyňu Postojna Jama, do vnútra ktorej nás
viezol vláčik asi 10 minút. Je to najnavštevovanejšia jaskyňa v Európe a treba
priznať, že oprávnene. Autobus zaviezol účastníkov tiež k slovinskému pobrežiu

a neskôr k nádhernému jazeru Bled, kde sme sa zdržali aj kvôli ochutnaniu
tamojšej špeciality. Bol to tzv. „Cream cake“, každý nám odporúčal tento koláč
ochutnať. Ako sme po objednávke zistili, je to v skutočnosti len krémeš, ale asi
5-krát drahší ako u nás.
Jeden z dní bol športový, konali sa turnaje vo futbale, volejbale, basketbale
a stolnom tenise. Okrem basketbalu sme sa zúčastnili každého športu, a to sme
poskladali
„česko-slovenské“
tímy.
Mimoriadne úspešní sme boli v stolnom
tenise, kde sme slovensko-česká dvojica
(Jaroslav Hančl – Michal Takács, na
obrázku vpravo) vo štvorhre spomedzi
40 tímov vyhrali zlaté medaily. Po tomto
kultúrnom a fyzickom odreagovaní nastal
čas vyhlásenia výsledkov. Najprv boli
nejaké formálne príhovory, čiže sme zase
raz vynakladali veľkú snahu, aby sme
nezaspali. Pri preberaní medailí sme už
všetci vedeli, na čom sme, ale aj tak to bol
úžasný pocit postaviť sa pred vyše 600 ľudí
a prijať medailu na krk. Tento rok sme
v poradí krajín boli najúspešnejší za
niekoľko posledných rokov, medailu získal
každý:
Meno
Ondrej Budáč
István Estélyi
Samuel Hapák
Jaroslav Knebl
Ján Mikuláš
Michal Takács

1
7
7
6
7
6
7

2
7
1
7
5
1
1

Body za príklady
3
4
1
7
0
7
0
7
1
7
0
7
0
6

5
7
0
1
0
3
1

6
1
0
0
0
0
0

Súčet
30
15
21
20
17
15

Cena
zlato
bronz
striebro
striebro
bronz
bronz

V poradí krajín vyhrala, ako každý rok, Čína. Ostatné pozície boli: 2. Rusko,
3. Kórea, 4. Nemecko, 5. USA, 6. Rumunsko, 7. Japonsko, 8. Irán, ..., 18.
Slovensko, ..., 49. Česko, ... Našim českým susedom sa tento rok olympiáda
veľmi nevydarila.
Po vyhlásení výsledkov sme mali pred sebou poslednú noc, počas ktorej sme si
vychutnali posledné chvíľky nášho pobytu v Slovinsku.
Michal Takács

Slovenské družstvo,
zľava István Estélyi,
Maja Alif, Samo
Hapák, Michal
Takács, Jano Mikuláš,
Jaro Knebl, Ondro
Budáč

