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Tablet PC pre víťaza zo Slovenska 
Martin Jenčo zo Zvolena zvíťazil v súťaži Gatekeeper, určenej pre odborníkov na počítačovú bezpečnosť v 
rámci Slovenskej aj Českej republiky. Súťaž zorganizovala spoločnosť Microsoft pre záujemcov z krajín 
EMEA (Európa, Blízky východ a Afrika). On-line test zameraný na počítačovú bezpečnosť vyvolal značný 
záujem a iba v SR a ČR sa v súťaži zúčastnilo vyše 1800 súťažiacich. Čo tým Microsoft sledoval? V prvom 
rade chcel prispieť k zvýšeniu povedomia o počítačovej bezpečnosti, ale pritom súčasne išlo o poskytnutie 
priestoru profesionálom z oblasti IT na zmeranie si síl a preverenie schopností. 

Registrovať sa bolo potrebné do 6. apríla, vlastná súťaž sa začala 2. mája a trvala vyše dvoch týždňov. 
Gatekeeper obsahoval 20 otázok, zameraných na aktuálne bezpečnostné problémy. Pri devätnástich otázkach 
účastník mohol vyberal správne odpovede z ponúknutých možností, ale posledná otázka si vyžadovala 
vlastnú odpoveď. 

Celkovým víťazom súťaže za Slovensko a Čechy sa stal Martin Jenčo a prevzal si odmenu v podobe 
Windows XP Tablet PC. Cenu mu odovzdali zástupcovia Microsoftu. 

Sebavedomý mladý muž pri oficiálnom preberaní ceny vystupoval sympaticky otvorene a priamočiaro. Pri 
rozhovore sa vyjadril, že problematika bezpečnosti počítačov je jeho srdcová záležitosť. Venuje sa jej 
niekoľko rokov a súťaž bola pre neho výzvou, aby si získané vedomosti a skúsenosti vyskúšal v konkurencii 
ďalších účastníkov. Pomôže to zistiť, čo človek vie, čo dokáže, a porovnať sa s inými. Martin Jenčo bol 
úspešný už druhý raz – do prvej súťaže sa zapojil spoločne s dvoma kamarátmi z internátu, všetko riešili 
spolu a aj sa umiestnili na prvých troch miestach, ocenených notebookmi. 

Počas vyše dvoch týždňov trvania súťaže Gatekeeper každé dopoludnie bol pre Martina Jenča významným 
termínom čas 9.50, prísne si ho strážil, aby nezmeškal ďalšie súťažné kolo. Denne presne o desiatej boli 
zverejnené vždy dve otázky. 

Bolo súťaženie ťažké? Podľa Martina nebolo priťažké pre pripravených ľudí, ktorí mali čosi naštudované a 
najmä získali praktické skúsenosti. Na mnohé otázky vedel odpovedať vzhľadom na nadobudnuté vedomosti 
hneď, bez špeciálnej prípravy. Pri niektorých odpovediach bolo možné zasa relatívne ľahko uspieť, stačila 
vylučovacia metóda alebo riešenie bolo jasné. Sprvu však Martin bol na zadných pozíciách, až v závere 
súťaže sa prepracoval na prvé miesto. Odmenou bolo nielen potvrdenie vlastných schopností, ale ako prémia 
pre víťaza aj prenosný počítač. Ako sa pripravoval? Okrem už spomínaných znalostí a skúseností si 
vedomostný obzor rozšíril z rôznych odborných a informačných zdrojov. Popri odbornej literatúre siahol aj 
po normách a návodoch, článkoch, nevynechal internetové možnosti a veľkým prínosom bola aj prax pri 
práci s operačným systémom. 

Ak bude súťaž aj budúci rok, rád sa opäť zapojí a nič by nenamietal ani proti ťažším otázkam. Pre tých, čo sú 
v problematike počítačovej bezpečnosti doma, by sa zvýšila 
šanca na úspech. 

Martin Jenča študuje v poslednom ročníku Fakulty 
informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pracuje na 
diplomovej práci s témou Poradovník s využitím 
biometrických údajov. Princípom je systém časeniek, kde si 
však človek nezoberie lístok, ale pritlačí prst na snímač 
odtlačkov. Prst je tu výhodný preto, lebo sa nedá stratiť, 
nemožno si zobrať viacej lístkov. Praktické uplatnenie 
vyzerá dosť reálne priamo v škole pri nahlasovaní sa na 
konzultácie, kde sa podobné riešenie ukázalo ako potrebné. 
Študenti priložia prst na snímač a zariadenie im oznámi, 
koľkí sú už prihlásení pred nimi a kedy približne prídu 
konkrétne na rad. Súčasne sa pri výskyte sporov bude dať 
podľa odtlačku aj skontrolovať, kto je na rade. 

 
Oficiálne odovzdanie ceny na pôde spoločnosti Microsoft 
Slovensko. Obchodný riaditeľ spoločnosti Microsoft Slovakia 
Roman Sládek (na snímke vpravo) a manažér pre bezpečnosť a 
platformové stratégie spoločnosti Microsoft ČR a SR Dalibor 
Lukeš (na snímke vľavo) spolu so šťastným víťazom Martinom 
Jenčom, čerstvým majiteľom Windows XP Tablet PC. 


