Životopis

Osobné údaje
Meno:
Dátum narodenia:
Vzdelanie
01.10.2006 – 24.01.2011

Tomáš Černěnko
4. septembra 1981

PhD. v odbore Verejná správa a regionálny rozvoj
Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava (Slovensko)

12.09.2006 – 22.05.2008

Mgr. v odbore Politológia
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
(Slovensko)

02.09.2004 – 25.05.2006

Ing. v odbore Verejná správa
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
(Slovensko)

13.09.2001 – 02.09.2004

Bc. v odbore Verejná správa
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
(Slovensko)

Prax
1.10.2021 – súčasnosť

Inštitút správnych a bezpečnostných analýz, Ministerstvo
vnútra SR
generálny štátny radca, riaditeľ Inštitútu správnych
a bezpečnostných analýz (25.6.2021 - súčasnosť)
generálny štátny radca, poverený vedením Inštitútu
správnych a bezpečnostných analýz (6.4.2021 – 24.6.2021)
generálny štátny radca, poverený vedením odboru
analýz a prognóz (2.10.2020 – 31.3.2021)

19.08.2019 – 31.9.2020

Analyticko-metodická jednotka, Ministerstvo vnútra SR, Sekcia
verejnej správy
generálny štátny radca - senior analytik s hlavným zameraním
na problematiku samosprávy

01.02.2011 – súčasnosť

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja,
Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita
v Bratislave
- výučba
výučba predmetov:
Verejná správa 1 (vybrané prednášky)
Verejná správa 2 (prednášky a cvičenia)
Ekonomika verejného sektora (prednášky a cvičenia)
Verejná politika (prednášky a cvičenia)
Workshop z verejnej správy 2 (cvičenia)
Regionálny a mestský manažment (prednášky a
cvičenia)
Krízový manažment vo verejnej správe (prednášky)
Politické myslenie riadenie a rozhodovanie (vybrané
prednášky a cvičenia)
Seminár k záverečnej práci (cvičenia; dvojsemestrálny
predmet na prvom aj druhom stupni štúdia)
- výskum
oblasť výskumu: efektívnosť a architektúra systému
verejnej správy; aktuálne zameranie: efektívnosť
systému miestnej samosprávy; lokálna demokracia
- manažment IS
zodpovedný za implementáciu AIS2 na NHF
fakultný koordinátor AIS na NHF (02/2007-03/2019)

Vedecké projekty (výskumné skúsenosti)
Zahraničné projekty
OTKA – HU, Making subsidiarity work in public finances, riešiteľ, ukončenie projektu 2015
Projekty APVV
Možnosti aplikácie metód a nástrojov „smart governance“ na lokálnej a regionálnej úrovni,
začiatok riešenia projektu v roku 2020
Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku, začiatok riešenia projektu
v roku 2020
KRENAR - Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly,
ukončenie projektu v roku 2014
REDIPE - Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky, riešiteľ, ukončenie projektu v roku
2010
Projekty VEGA
Generačná výmena a zabezpečenie poskytovania verejných služieb a správy, začiatok
projektu v roku 2021

Ekonomika spoločného výkonu kompetencií, zástupca vedúceho projektu, ukončenie
projektu v roku 2020
Manažment výkonnosti v miestnej samospráve a jeho aplikácia vo vybraných obciach na
Slovensku, zástupca vedúceho projektu, ukončenie projektu v roku 2017
Optimálna samosprávna jednotka - kompetentný aktér a efektívny správca vecí verejných,
riešiteľ, ukončenie projektu v roku 2014
Inovatívne koncepty a prístupy v rozvoji územných samosprávnych celkov v podmienkach
znalostnej ekonomiky, riešiteľ, ukončenie projektu v roku 2011
Úloha informačných a komunikačných technológií pri podpore regionálneho rozvoja, riešiteľ,
ukončenie projektu v roku 2010
Možnosti využitia inštitútu verejno-súkromného partnerstva pri realizácii regionálnej politiky
územnej samosprávy, riešiteľ, ukončenie projektu v roku 2009

Projekty KEGA
Inovácia obsahu vzdelávania vo verejnej správe a nadväzná tvorba modernej vysokoškolskej
učebnice, riešiteľ, ukončenie projektu v roku 2013

Ostatné projekty
2 rozvojové projekty MŠ SR na tvorbu e-learningových zdrojov, riešiteľ
ERDF - AT-SK 2007-2013, Who Is Who In Transportation (SvF STU Bratislava), expert na
slovenskú verejnú správu

Ostatné projekty
2018 – 2021

PAQUALITY; hodnotenie študijných programov v odbore verejná
správa na vybraných univerzitách na Slovensku, v Maďarsku
a Slovinsku; NISPACee

október 2016

Expert pre Centrum hodnotenia kvality vyššieho vzdelávania vo
Vilniuse, Litva
hodnotenie študijných programov v odbore verejná správa na Šiauliai
University a Klaipėda University

2016

Hodnotenie aplikácie Zákona o verejnom obstarávaní na Slovenských
univerzitách; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

2016

Hodnotenie efektívnosti štruktúry miestnych samospráv na Slovensku;
Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií SR

2013

Ex-ante hodnotenie partnerskej dohody pre obdobie 2014-2020;
hodnotiteľ, kontraktor – Slovenská akadémia vied

2013

MasterCard Centrá rozvoja Slovenskej republiky; výskumník,
MasterCard – Ogilvy s.r.o.

2008 – 2010

Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti; výskumník, Vláda
Slovenskej republiky – Slovenská akadémia vied

Jazykové znalosti
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Manažérske skúsenosti a práca s ľuďmi
- vedenie
o zodpovedný za implementáciu Akademického informačného systému na
fakulte;
o supervízia 12 ľudí – katedrových koordinátorov informačného systému
-

organizačné schopnosti
o implementácia nových prvkov AIS do praxe
o organizovanie viacerých vedeckých konferencií ako člen alebo predseda
organizačného výboru (napr. 52 ERSA Congress v Bratislave 2012)

Členstvo vo výboroch a radách
2018 - 2021 člen Skupiny nezávislých expertov na chartu miestnej samosprávy, Kongres
Rady Európy, Štrasburg, Francúzsko
2013 – 2018 zastupujúci člen Skupiny nezávislých expertov na chartu miestnej samosprávy,
Kongres Rady Európy, Štrasburg, Francúzsko
od 2018

člen Pracovnej skupiny pre Stratégiu regionálneho a územného rozvoja SR
2030; Úrad vlády SR

Medzinárodná spolupráca
- spolupráca pri medzinárodných (vedeckých) projektoch:
o ERDF - AT-SK 2007-2013, Who Is Who In Transportation (SvF STU Bratislava),
expert na slovenskú verejnú správu

-

-

o OTKA – HU, Making subsidiarity work in public finances, riešiteľ, ukončenie
projektu 2015
hodnotiteľ študijných programov:
o PAQUALITY; hodnotenie študijných programov v odbore verejná správa na
vybraných univerzitách na Slovensku, v Maďarsku a Slovinsku; NISPACee
o Expert pre Centrum hodnotenia kvality vyššieho vzdelávania vo Vilniuse, Litva;
hodnotenie študijných programov v odbore verejná správa na Šiauliai
University a Klaipėda University
expertná činnosť:
o člen Skupiny nezávislých expertov na chartu miestnej samosprávy, Kongres
Rady Európy, Štrasburg, Francúzsko; od roku 2013 zastupujúci člen, od roku
2018 riadny člen

v Bratislave, 25.8.2021

