Životopis
Radovan Znášik
Dátum narodenia: 11. apríl 1979
Web: www.radovanznasik.sk
https://www.facebook.com/radovanznasik/
VZDELANIE
10/13 – 9/14
9/07 – 9/08
1/04 – 6/07

Master of Public Policy, National Graduate Institute for Policy Studies, Tokio, Japonsko
Master of Arts in Diplomatic Studies, The University of Westminster, Londýn, UK
Bakalárske štúdium v odbore obchodný manaţment, City Univerzita, Trenčín.

PROFESIONÁLNE ŠKOLENIA






„HEAT – Hostile Environment Awareness Training“, German Armed Forces, Školiace centrum OSN
Hammelburg, Nemecko;
Technické školenie v oblasti medzinárodného civilného udrţiavania a budovania mieru, Rakúske
študijné centrum pre mier a riešenie konfliktov (ASPR), Stadtschlaining, Rakúsko;
Ruská zahraničná politika, Diplomatická akadémia Ministerstva zahraničných vecí Ruskej Federácie,
Moskva;
Severoafrické štúdia, Al Akhawayn University, Ifrane, Maroko;
Technické školenie v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych rokovaní, Diplomatická akadémia
„training-workshop”, Londýn, Veľká Británia.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
03/18 – 01/19 Kandidatúra na prezidenta SR
 zber podpisov v rámci petície pod kandidatúru na prezidenta (17 200 podpisov);
 vzhľadom na vypísanie I. kola volieb prezidenta SR na 16. marec 2019 nesplnil vekový cenzus 40.
rokov v deň voľby, avšak v prípade vypísania volieb na 13. apríla 2019 (ako verejne informoval) by
podmienku splnil a nedošlo by k porušeniu Ústavy SR;
 diskusie s tisíckami beţných ľudí o ich problémoch ako aj problémoch jednotlivých regiónov, získanú
dôveru naďalej vyuţíva v politickej činnosti.
12/17 - 03/18 Koordinátor kvality, Porsche Finish Centrum, Volkswagen, Bratislava
 identifikoval medzery v kvalite dodávok podľa poţiadaviek zákazníkov späť k hlavným členom tímu;
 dokladoval výsledky inšpekcií vyplnením správ a denníkov; zhrnutie práce a odpadu; zadával údaje
do databázy kvality;
 dohliadal nad právnymi a internými predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci (BOZP);



aktívne som sa zúčastňoval na koordinačných stretnutiach s výrobou a repasom (tímy pre elektrické,
mechanické a ťaţké opravy).

03/17 - 11/17

Rodičovská dovolenka

Programový manaţér, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE),
Ašchabad, Turkménsko
komplexné riadenie a koordinácia činnosti oddelenia, strategické plánovanie, rozpočet, a reporting;
dohliadal na plnenie záväzkov OBSE v súlade s mandátom Centra OBSE v Ašchabade;
riadil projekty: dodrţiavania princípov dobrej správy vecí verejných, opatrenia proti praniu špinavých
peňazí, boja proti financovaniu terorizmu, a protikorupčne opatrenia;
poradenská činnosť pri budovaní kľúčových inštitúcii v oblasti energetiky a tranzitu energetických
surovín.

01/15- 01/17





6/11 – 1/15







Štátny radca, Ministerstvo ţivotného prostredia SR (MŢP SR): Odbor politiky zmeny
klímy
podieľal sa na príprave koncepcií a formovaní návrhov rámcových pozícií SR v oblasti sektorových
politík EÚ;
ako tajomník komisie pre koordináciu politiky zmeny klímy na úrovni štátnych tajomníkov,
pripravoval a koordinoval stretnutia;
prispieval k formulácii pozičných dokumentov SR a k tvorbe legislatívy na úrovni EÚ;
podieľal sa na koordinácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v
rozhodovacom procese v záleţitostiach EÚ v určených oblastiach;
reprezentoval MŢP SR v pracovných skupinách pre Európsku Vesmírnu Agentúru, ESA;
podieľal sa na príprave podkladov pre rokovania predstaviteľov MŢP a MZV SR na úrovni EU
a OSN.

12/08 – 6/11 Štátny radca, (MŢP SR): Odbor environmentálnej politiky
 napomáhal pri plnení úloh a priorít SR v oblasti environmentálnej politiky;
 vypracúval analytické a spravodajsko-informačné materiály v oblasti sektorových politík EÚ;
 spracúval, posudzoval a vyhodnocoval environmentálnu politiku SR a podieľal sa na určovaní cieľov
politiky SR na pôde EÚ.
9/08 – 12/08

Projektový manaţér, (MŢP SR): Odbor riadenia a administrácie projektov

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
 Anglicky jazyk – aktívne
 Rusky – pasívne
PC znalosti

Aktívna znalosť MS Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, InDesign, Internet

