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ProFIIT 2008 - súťaž stredoškolákov v programovaní 
ProFIIT je súťaž v programovaní pre žiakov stredných škôl. Cieľom súťažiacich je vytvoriť 
počítačové programy ako správne riešenia čo najväčšieho počtu problémov a prostredníctvom 
elektronického systému ich odovzdať v čo najkratšom čase. Účasť v súťaži sa odporúča najmä 
tým stredoškolákom, ktorí plánujú prihlásiť sa na bakalárske štúdium informatiky na FIIT STU 
s nástupom v akademickom roku 2008/09.  

ProFIIT umožní žiakom stredných škôl, ktorí už majú skúsenosti s programovaním a tvorbou 
algoritmov, zmerať si svoje schopnosti v súťaži. Zároveň víťazi vo finále ProFIIT 2008 získajú 
100 % a úspešní riešitelia 80 % maximálneho bodového hodnotenia prijímacej skúšky na FIIT 
STU v prijímacom konaní pre akademický rok 2008/09. 

Súťaž prebieha v dvoch kolách. 

Prvé kolo súťaže bolo korešpondenčné a prebehlo prostredníctvom siete Internet, kde 
jednotlivci alebo dvojčlenné tímy riešili dvanásť problémov, zadaných v elektronickom systéme 
pre organizáciu ProFIIT, počas obdobia troch týždňov 21. 1. - 10. 2. 2008. 

Príklady boli aj jednoduchšie i ťažšie, pripravené tak, aby bolo potrebné pri ich riešení použiť 
rôzne algoritmy a v niektorých prípadoch aj ich kombinácie. 

Víťazom sa stal tím žiakov zo SPŠ elektrotechnickej v Dubnici nad Váhom – Ján Meravý a Peter 
Ondrúška, druhí boli gymnazisti z Metodovej v Bratislave – Tomáš Javorský a Matej Michalko 
a tretí skončil Pavol Knapek z Gymnázia v Žiari nad Hronom.  

Druhé kolo je finále, ktoré sa bude konať v dňoch 28. a 29. 3. 2008. Zúčastnia sa ho 34 
súťažiaci najlepších tímov z korešpondenčného kola, ktorí budú v časovom limite individuálne 
riešiť zadané problémy. 

Do súťaže sa zapojilo 177 študentov z 36 miest Slovenska, 14, 1 % zo SPŠ a 85,9 % 
z gymnázií. 35 % boli žiaci bratislavských škôl, 10,7 % z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave.  
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