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Poštovani!  

  

U travnju 2010 uputili smo svim članovima Upravnog vijeća AZOO te gospodinu Ravnatelju 

AZOO Vinku Filipoviću dobronamjerno pismo, u kojem smo nabrojili i probleme i pogrešne 

odluke u vezi s informatičkim natjecanjima učenika u našoj državi. Odgovor smo bili 

očekivali, nadajući da će iskoristiti naše nezadovoljstvo za pozitivne promjene. Od svega se 

ipak nije dogodilo ništa. Zatim smo se obratili tadašnjem Ministru u MZOS, g. Fuchsu, 

međutim ni to pismo nije urodilo plodom. Ove godine ponovno smo doživjeli sramotu i 

blamažu na Županijskom natjecanju iz Informatike (programiranje). Neujednačeni zadaci, 

dvosmislenog sadržaja, test primjeri koji su se mijenjali iz minute u minutu, zabrana i 

mentorima i učenicima u Gradu Zagrebu da nazoče evaluaciji u osnovnim školama, rezultati 

za srednje škole još nisu poznati ni dan nakon natjecanja (a potrebno je maksimalno nekoliko 

sati za evaluaciju uz pomoć automatiziranih alata), pogreške u zadacima, nerješavanje žalbi 

od strane županijskih povjerenstava nego samo prosljeđivanje na višu razinu. Povrh svega 

otkrilo se da su i zadaci mogli biti vidljivi devet sati prije početka natjecanja, a o 

nepoštivanju vlastitih pravilnika da i ne govorimo. Može li se sada istražiti tko se sve 

okoristio privilegijom gledanja zadataka koju su mu pružili nesposobni organizatori i njihovi 

slijepi poslušnici u nekim županijskim povjerenstvima (možda već i drugu godinu 

uzastopno)? Ukazivali smo na štetu koju je učinila AZOO imenujući tek osnovanu udrugu 

DUMP iz Splita nositeljem stručnih poslova prije tri godine.  

Neki su čak to usporedili, da se slobodno izrazimo, s FIMI MEDIJOM: O tome je u biti i bila 

riječ, no odgovora ni poziva za sastanak nismo bili dobili.  

Iz navedenih razloga se obraćamo po prvi puta Vama kao novom resornom Ministru, a naše 

pismo dajemo na znanje i Predsjedniku Vlade RH, gosp. Zoranu Milanoviću. Molim Vas 

cijenite našu potrebu i pravo da i Vas i Premijera istinito informiramo o ovom natjecanju. 

Temeljem navedenog molimo Vas slijedeće: 

1. Da se hitno ispita zašto se ne poštuje Pravilnik pa se osnivaju tri povjerenstva umjesto 

jednog jedinstvenog za županiju (npr. u Zagrebu). Zašto se na čelo tih povjerenstava 

imenuju osobe bez iskustva u informatici, ili NEINFORMATIČARI. Na primjer, 

matematičar za natjecanja srednjih škola, kineziolog za osnovne, profesor hrvatskog 

za info smotru itd... Svi ovi primjeri pokazuju da se na čelo povjerenstava postavljaju 

osobe bez iskustva i rezultata, a istovremeno se preko noći iz Pravilnika izbrisala 

rečenica koja nalaže upravo suprotno. Da li je odgovorna osoba za to tajnica državnog 

povjerenstava, gđa Knezović, članovi DP-a, ili netko drugi? Ravnatelj AZOO svakako 

jest. Molimo vas da to istražite! 

2. Da se hitno ukine obveznost provođenja školskog natjecanja u informatici. Natjecanje 

u kojem sudjeluje desetine i desetine škola s po samo jednim natjecateljem ni po čemu 



ne može biti ni potrebno ni obvezatno. To suvišno natjecanje je nepotrebni trošak. Sve 

županije mogu same na svojem području bez dodatnih državnih troškova riješiti 

problem kako regrutirati sudionike svojih županijskih natjecanja. Treba samo 

iskoristiti već postojeća natjecanja i bez dodatnih troškova za državu riješiti problem. 

3. Da se hitno ukine obveznost natjecanja iz OSNOVE INFORMATIKE. Imamo 

srednjoškolce sjajne programere, u najkvalitetnijem natjecanju, a izmišljamo 

natjecanje iz OSNOVA INFORMATIKE. Zar se darovitost potiče štrebanjem 

OSNOVA? Povećati trošak, a hvaliti se omasovljenjem natjecanja i farbati svakog 

resornog Ministra nije korektno. Zamislite natjecanje iz osnova plivanja za one 

„plivače“ koji slušaju teoriju plivanja kao predmet godinu dana, ili dvije. 

Prestrašno!! Izmišljaju se nepotrebne stvari, a nema novca za potrebno, i to upravo za 

one koji godinama daju fantastične rezultate. 

4. Donijeti odluku o prestanku povjeravanja organizacije smotre softverskih radova 

MICROSOFT-u. Roditelji, inženjeri raznih struka i ostali, ne mogu vjerovati da je 

jedno tako kreativno stvaralačko područje dovedeno do apsurda beskorisnosti. Naša 

jedina Hrvatska je suverena zemlja s vlastitom pameti, ne treba nam nikakav dobavljač 

ili proizvođač softvera niti hardvera organizacijski pomagati i pokrivati nemoć 

organizatora. Microsoft neka bude jedan od podupiratelja i neka pruži financijsku i 

materijalnu pomoć. Onemogućite razne manipulante u nekim dijelovima MZOS i 

AZOO te školskog sustava da farbaju resornog Ministra i vodstvo MZOS-a. 

5. Hitno donijeti odluku da se informatička natjecanja povjere strukovnim udrugama 

koje su ih i stvarale, poput naše nacionalne udruge (HSiN) koja je stvorila državna 

natjecanja, a osim toga i neka prestižna druga natjecanja, među kojima su neka 

međunarodno priznata. Neki lokalni savezi, poput zagrebačkog, već dugi niz godina 

provode natjecanja koja su jedinstven primjer hrvatske kvalitete i godišnje proizvedu 

više od 200 autorskih zadataka iznimne složenosti (ZRS je dobitnik su Nagrade Grada 

Zagreba i Medalje Grada Zagreba za poticanje darovitosti u učeničkoj informatici). Ne 

proizvode pritom plagijate niti poluproizvode kao na proteklom županijskom 

natjecanju koje je upropašteno. Kako je moguće da se stručni dio natjecanja prije dvije 

godine povjerio tek osnovanoj udruzi DUMP (osnovana 22.01.2010. godine). 

Onemogućite da se i u ovom slučaju farba vodstvo MZOS-a. 

6. Hitno istražiti kako je moguće da je iz Pravilnika o natjecanju preko noći nestala 

rečenica kojom se uvjetovalo da predsjednik povjerenstva mora biti osoba s iskustvom 

u informatici (jasno misli se na pripremu i provedbu natjecanja). I ne samo to. Preko 

noći je bio nestao i stručni organizator s referencama, a uzet je novoosnovani bez 

referenci.  

7. Dakle Agencija nema novca za izradu zadataka, a ima novca za plaćanje 

nepotrebnih dodatnih poslova, izradu zamjenskog sučelja, za izradu zadataka od 

strane ljudi i udruga bez ikakvog iskustva itd. Prije gotovo dvije godine izrazili 

smo naše mišljenje da će na ovaj način upravo Agencija postati sve većim 

teretom Ministarstvu, stvarati probleme javnu sramotu, ali i gomilati nepotrebne 

troškove, pa i u vrijeme recesije. Jer, MZOS delegira posao AZOO, koji zatim 

traži pomoć Microsofta i neiskusnih udruga. Posrednici se množe, a MZOS posao 

može sam izravno dati nacionalnoj udruzi i drugim udrugama s iskustvom i 

referencama. Napokon, nacionalna udruga je i stvorila sustav natjecanja u 

informatici. 



Poštovani Ministre!  

Kad su već i Ravnatelj Agencije i vaš prethodnik propustili priliku da odmah reagiraju, 

molimo Vas reagirajte Vi, nije Vam se teško s nekoliko klikova uvjeriti u ispravnost i 

dobronamjernost naših napora.  

Zašto da nam ovakve stvari rješavaju mediji, ili pak da se u sve u trećem pokušaju mora 

umiješati i Predsjednika RH. 

Molimo Vas da se žurno uključite u razrješenje ovih problema i pozovete na razgovor 

barem dvije spomenute najbolje udruge (HSIN i ZRS), i najbolje natjecatelje i nositelje 

olimpijskih odličja Gorana Žužića, Davora Prugovečkog, Ivana Katanića, Ivicu Kičića , 

zatim nekoliko mlađih natjecatelja državnih pobjednika, poput Tomislava Tunkovića, 

Mihaela Liskija, Roberta Benića i Dominika Fistrića te Kristijana Burnika, Mihaelu 

Piskač i Zorana Vajića, izvan serijske mentore i profesore iz osnovnih i srednjih škola.U 

slučaju poziva sastanku će se odazvati i nekolicina nas, predstavnika roditelja različitih 

generacija natjecatelja.  

Jer riječ je o darovitim učenicima.  

Očekujući resorni odgovor pitamo se koje su to odgovorne osobe, koje u ime Agencije 

posljednjih godina samo proizvode NOVINE RADI NOVINA, a koje u stvarnosti imaju 

negativne učinke? 

Iza nas je još jedno upropašteno županijsko natjecanje iz informatike, a nezadovoljstvo naše 

djece je ogromno, a k tome i svakim danom sve veće. 

Ako u ovom slučaju nećemo vjerovati najboljim nacionalnim i županijskim udrugama i 

najboljim hrvatskim natjecateljima i olimpijcima, kome ćemo? 

Mi roditelji itekako im vjerujemo! 

  

Roditelji darovitih informatičara 

 


