14. ročník Medzinárodnej informatickej olympiády (IOI)
18. – 25. 8. 2002 Yong-In
V dňoch 18. – 25. augusta 2002 sa v Južnej Kórei v meste Yong-In uskutočnil
14. ročník Medzinárodnej informatickej olympiády (IOI). Zúčastnilo sa na ňom 277
súťažiacich z vyše 70 krajín sveta. Členovia reprezentačného družstva Slovenska boli
vybraní spomedzi najlepších študentov stredných škôl na základe ich výsledkov,
ktoré dosiahli na celoštátnom kole Matematickej olympiády, kategória P
(programovanie) a na týždňovom výberovom sústredení, ktoré sa konalo v dňoch 21.
– 27. mája 2002 v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity
Komenského v Bratislave (FMFI UK).
Na celoštátne kolo bolo pozvaných 26 najlepších riešiteľov z celého Slovenska,
11 najlepších z nich bolo pozvaných na výberové sústredenie, ktoré rozhodlo o tom,
že tento rok budú Slovensko na IOI reprezentovať Peter Bella a Jozef Tvarožek
z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave, Radovan Bauer z Gymnázia Poštová 9
v Košiciach a Tomáš Dzetkulič z Gymnázia P. Horova v Michalovciach. Pred IOI sa
naši reprezentanti zúčastnili tradičného česko-poľsko-slovenského prípravného
stretnutia vo Varšave a Stredoeurópskej olympiády v informatike (CEOI), ktorá bola
tento rok v Košiciach.
Vďaka podpore sponzorov (hlavne Slovenskej informatickej spoločnosti) sa
mohli ako pedagogický dozor výpravy zúčastniť tohtoročnej IOI až štyria ľudia.
Vedúcim výpravy bol RNDr. Andrej Blaho z FMFI UK, podpredseda Slovenskej
komisie Matematickej olympiády pre kategóriu P, členmi výpravy doc. RNDr.
Gabriela Andrejková, CSc. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika
v Košiciach, Michal Forišek a Ján Oravec, obaja študenti FMFI UK.
Súťaž sa skladala z dvoch súťažných dní. Každý deň riešili súťažiaci tri úlohy
algoritmického charakteru. Kórejskí organizátori si podľa očakávania dali na úlohách
veľmi záležať, a tak pripravili súťaž, ktorá bola síce o niečo náročnejšia ako po
minulé roky, ale úlohy boli veľmi kvalitné, a takisto testovacie dáta umožňovali
získať nejaké body aj riešiteľom, ktorí nevymysleli optimálne riešenie. Jedna z úloh
bola netradičná – ani organizátorom nebolo vopred známe najlepšie riešenie, úlohou
súťažiacich bolo nájsť čo najlepšie riešenie pre niekoľko konkrétnych vstupov a za
každý vstup dostal plný počet bodov ten súťažiaci, ktorý preň našiel najlepšie
riešenie, ostatní dostali primerane menej podľa toho, o koľko horšie riešenie našli.
Medzi úlohy pedagogického dozoru patrí vybrať súťažné úlohy spomedzi úloh
navrhnutých organizátormi a hlavne zabezpečovať preklad zadaní úloh do národného
jazyka a počas súťaže preklad otázok, ktoré kladú súťažiaci, do angličtiny.
O zadaniach príkladov na súťažný deň sa hlasuje večer vopred a následne sa zadania
prekladajú, pričom ich preklad často trvá až do skorých ranných hodín. Vďaka tomu,
že tento rok tvorili pedagogický dozor až štyria ľudia, boli preklady hotové
v rekordnej dobe a už o druhej ráno sme boli späť v ubytovni. Medzinárodná
olympiáda je aj výborná príležitosť nadviazať kontakt s organizátormi olympiád
v iných krajinách a vymieňať si s nimi skúsenosti.

Tento rok sa na reprezentačné družstvo kládli pomerne vysoké nároky, keďže
všetci štyria reprezentanti už boli žiakmi 4. ročníka a mali skúsenosti z
predchádzajúcich medzinárodných súťaží (nielen v informatike, ale aj v matematike a
fyzike). Chlapci naše očakávania splnili a všetci štyria si z Kórey priniesli medaily.
Konkrétne výsledky:
Meno
Body
Peter Bella
339
Tomáš Dzetkulič 286
Jozef Tvarožek
231
Radovan Bauer
224

Medaila
zlatá
strieborná
strieborná
bronzová

Treba dodať, že chýbalo len trocha „športového šťastia“ a mohli sme dopadnúť
ešte o niečo lepšie. Veď Tomášovi Dzetkuličovi chýbalo do zlata len 10 bodov
a Radovanovi Bauerovi do striebra dokonca iba 2 body! V neoficiálnom poradí krajín
podľa získaných medailí sa Slovensko umiestnilo na výbornom 5.-10. mieste, keď
lepšie dopadli len súťažiaci z Číny (3 zlaté, 1 strieborná), domácej Južnej Kórey (3
zlaté, 1 bronzová), Ruska (2 zlaté, 2 strieborné) a Spojených štátov (1 zlatá, 3 strieborné). Tradiční súperi Poliaci získali rovnako ako my 1 zlatú, 2 strieborné a 1 bronzovú medailu, Česi sa tento rok museli uspokojiť s 1 zlatou a 1 bronzovou medailou.
Organizátori si dali záležať aj na neodbornom programe. Mali sme možnosť
pozrieť si, ako vyzeral život v tradičnej kórejskej dedine, navštívili sme Suwonský
futbalový štadión, kráľovský palác Chandeokgung, tradičnú kórejskú reštauráciu,
expozíciu o demilitarizovanej zóne medzi Severnou a Južnou Kóreou, najväčší
kórejský zábavný park a mnoho iných zaujímavých miest.
Na záver treba spomenúť, že slovenské družstvo dosahuje na IOI každoročne
vynikajúce výsledky, takmer každý rok získal aspoň jeden súťažiaci zlatú medailu.
O podobných úspechoch v iných predmetových olympiádach zatiaľ môžeme iba
snívať. Podľa slov našich súťažiacich dôležitú úlohu pri ich príprave zohral
Korešpondenčný seminár z programovania (KSP), ktorý všetci riešili. KSP poskytuje
talentovaným stredoškolákom možnosť riešiť zaujímavé úlohy olympiádneho
charakteru v priebehu celého roka a pre najlepších riešiteľov organizuje sústredenia,
kde im prednášajú študenti (ale aj pozvaní pedagógovia) z vysokých škôl.
Zaželajme teda do budúcna našim mladým reprezentantom veľa šťastia, nech
sa budúci rok môžeme tešiť z aspoň rovnako dobrých výsledkov!
Michal Forišek

