ŽIVOTOPIS
Ing. Roman Osika
M. A. Bazovského 1175/15, 013 01 Teplička nad Váhom
telefón 0917990120
e-mail roman.osika@zilina.sk
rok narodenia : 1971

Vzdelanie
1996-2001
1985-1989

Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita, Žilina
Stredná poľnohospodárska škola, odbor agronóm, Žilina

Doplnkové vzdelanie
2006, 2010, 2014 Verejné obstarávanie v súvislosti s implementáciou projektov EÚ
2001 Zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb na verejné obstarávania
1996 – 2010 Veľké množstvo vzdelávacích aktivít v oblasti samosprávy a štátnej správy
v oblasti rozpočtovníctva a účtovníctva, správy majetku či verejného obstarávania z fondov
EÚ
1989 – 1991 Jednotní zemědělské družstvo Jindřichov
Celková prax vo verejnom obstarávaní 24 rokov

Pracovné skúsenosti
2011 – 2019 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Pozícia : Vedúci oddelenia verejného obstarávania
Náplň práce : Komplexná činnosť v oblasti verejného obstarávania.
2006-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

od 1.7.2010 Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR
Pozícia:
Riaditeľ
odboru
hospodárskej
správy
a
služieb
Náplň práce: príprava a riadenie čerpania rozpočtu ministerstva bežných a kapitálových
výdavkov, správa majetku štátu rezortu v rámci Slovenskej republiky, zabezpečenie procesov
verejného obstarávania ministerstva, zabezpečenie logistického chodu technickej časti
ministerstva, riadenie odboru s viac ako 40 zamestnancami. Osobne som realizoval asi 100
verejných obstarávaní všetkých metód v hodnote niekoľko stoviek tisíc EUR. Rekonštrukcie
kotolní, striech a technologických časti budov vo vlastníctve MPSR, nákup tovarov a služieb
z fondov EÚ.

2002-2006 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48. 011 09 Žilina
Pozícia: Zástupca vedúceho odboru vnútornej správy, vedúci oddelenia vonkajších vzťahov
(počas existencie oddelenia)
Náplň práce: návrh a čerpanie rozpočtu úradu, komplexné verejné obstarávanie za úrad ako aj
ním riadené organizácie. Osobne som realizoval verejné obstarávanie stavebných prác,
tovarov a služieb v 120 prípadoch všetkých metód v hodnote niekoľko stoviek miliónov EUR.
Ako zaujímavé boli rekonštrukcia častí Oravského hradu, Likavského hradu, plynofikácia
stredných škôl a opravy striech, výstavba budovy Žilinského samosprávneho kraja,
rekonštrukcie budov DD a DSS, galérii a múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja.
1996 – 2002 Krajský úrad v Žiline, Janka Kráľa č. 4, 010 40 Žilina
Pozícia: Zástupca vedúceho odboru hospodárskej správy, vedúci ekonomického oddelenia
(počas existencie oddelenia)
Náplň práce: návrh a čerpanie rozpočtu úradu, komplexné verejné obstarávanie za úrad ako aj
ním riadené organizácie
1994 – 1996 Okresný úrad v Žiline, Janka Kráľa č. 4, 010 40 Žilina
Pozícia: referent odboru hospodárskej správy,
Náplň práce: návrh a čerpanie rozpočtu úradu, správa majetku
1992 – 1994 Rôzne súkromné spoločnosti v oblasti výroby, distribúcie a obchodu
v oblasti poľnohospodárskych a živočíšných potravín.
1989 – 1991 Jednotní zemědělské družstvo Jindřichov
05.02.2018

Jazykové znalosti
Anglický jazyk - pasívne
Nemecký jazyk - pasívne
Ruský jazyk - aktívne

Počítačové znalosti
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Access - základy
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Word - expert

Vodičský preukaz
A,B,C,T - najazdených približne cca 500 000 km

Vlastnosti a záujmy
flexibilita, komunikatívnosť, prijemné vystupovanie, odolnosť voči stresu,
cestovanie, literatúra faktu, astronómia, verejné dianie

