
Mgr. Radoslav Jenčuš      

 
  

 
 

 
 

 

Projekty a pracovné skúsenosti 
 

9/2020 –  Projektový manažér – Slovenský olympijský a športový výbor 
projektové riadenie projektu Stratégia slovenského športu 2020-2030 
Fond na podporu športu – tajomník komisie pre športovú infraštruktúru 

1/2019 –  8/2020 Programový manažér – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 
projektové riadenie projektov elektronizácie verejnej správy, programové riadenie skupiny 
projektov – obnove infraštruktúry Ústredného portálu verejnej správy, dátové centrum pre 
verejnú správu, migrácia Slovenskej národnej certifikačnej autority 

10/2016 – 12/2018 Koordinátor – Mesto Košice 
významné projekty mesta, medzinárodné projekty a medzinárodná spolupráca (napr. titul 
Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019), komunikácia s verejnosťou a médiami, bežná 
operatíva samosprávy 

2012 – 2016  Freelancer konzultant, projektový manažér – na základe kontaktu 
ESKADA – medzinárodný obchod, dodávky pre oceliarensky priemysel, dodávky cestných 
zvodidiel – medzinárodné dodávky – kontrakty, administrácia, finančné plánovanie, rozpočty, 
trade banking, vyhodnocovanie investičných príležitostí, projekty pre EU fondy 

MANAGEMENT SKILL BASE – Fitness, facility management – facility management – parking 
Cassovar Business Center 

PLAST PRODUKT SLOVAKIA – dodávka plaveckých, rekreačných a priemyselných bazénov a 
nádrží – koncepcia nákladovej alokácie, úprava firemných procesov, rozpočty, finančná analýza 

Športový Klub Polície Modrí Draci Košice - Staré Mesto – športový klub – generálny manažér 
klubu, change manažér, finančná reštrukturalizácia, fúzia s ŠKP Košice, marketing & PR, vzťahy 
s mestom Košice, MV SR a SZVP, investičné projekty v Mestskej krytej plavárni Košice, štúdia 
urbanistického rozvoja MKP a kúpaliska ČH 

2005 – 2012 Podnikateľ 
Blue Media Consulting Praha – poradenstvo a projektový manažment  
Blue Media Slovakia Košice – reklamná agentúra, grafické štúdio 
Cabinet – vínny bar, MO, VO s výberovým vínom 
Vínoviny – mesačník o víne a životnom štýle 
Hotel Bankov – Košice, hotelierstvo, reštauračné služby 



1998 – 2005 MEF Holding / PPF group (Česká republika) – manažér projektov, finančný riaditeľ 
TV Nova – CFO,  člen predstavenstva – najúspešnejšia TV stanica v ČR 
AQS, a.s. – CFO, člen predstavenstva – nákup a predaj vysielacích práv k filmom a seriálom, 
filmová produkcia, home entertainment, 
MEF Holding – projektový manažér – dynamická a úspešná investičná skupina (Stavomontáže 
Karlovy Vary, Brno Broker Group, Dermacol, Korunní kyselka, ...) 

1995 – 1997 Denník Korzo – redaktor, vedúci vydania 
politický redaktor významného regionálneho denníka, neskôr vedúci vydania 
 

Vzdelanie PRINCE 2 Foundation – 2019 
Komplexná metodika pre riadenie projektov. Akreditovaný kurz s certifikáciou. 
Certifikačný test AXELOS. 
 
Univerzita P.J.Šafárika Košice – 1997 
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ukončené titulom Mgr. v obore Matematická 
informatika 
 
Gymnázium Poštová 9, zameranie matematika, Košice – 1990  

Jazyky anglicky – obchodná a konverzačná prax česky – obchodná a konverzačná prax 
rusky – základné znalosti, bez praxe  slovensky – rodný jazyk 

Záujmy šport – cyklistika, golf, turistika 
rodina 
vzdelávanie 

 


