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Osobné údaje
Priezvisko(á) / Meno(á) Laurenčík Milan

Adresa(y) Za mlynom 1274/5, 013 06 Terchová, Slovenská republika
Telefón(y) +421 41 5695999 Mobil: +421 903 941 044
E-mail(y) laurencik@kodas.sk; milan@laurencik.sk 

Štátna(e) príslušnosť(ti) Slovenská republika

Dátum narodenia 23.9.1958

Pohlavie Muž

Prax

Od - do 09.07.2010 –  
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Ústavný činiteľ

Hlavné činnosti a zodpovednosť Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a člen 
Osobitného výboru NRSR pre kontrolu činnosti NBÚ

Názov a adresa zamestnávateľa Národná rada Slovenskej republiky, A. Dubčeka 1, Bratislava 
Druh práce alebo odvetvie 

hospodárstva
Najvyšší zákonodarný zbor Slovenskej republiky

Od - do 20.02.1991 – 31.07.2010 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Založenie verejnej obchodnej spoločnosti

Hlavné činnosti a zodpovednosť Spoločník, člen predstavenstva
Názov a adresa zamestnávateľa KODAS v.o.s., Kamenná 3, 01001 Žilina 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva

Software, výpočtová technika, počítačové siete

Od - do 12.09.1996 – 31.07.2010 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Hlavné činnosti a zodpovednosť Spoločník, konateľ
Názov a adresa zamestnávateľa KODAS Consulting, s.r.o., Kamenná 3, 01001 Žilina 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva

Účtovné poradenstvo, spracovanie účtovníctva, mzdovej agendy a daní

Od - do 07.12.2000 – 31.07.2010 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Hlavné činnosti a zodpovednosť Spoločník, konateľ
Názov a adresa zamestnávateľa KODAS Žilina s.r.o., Kamenná 3, 01001 Žilina 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva

Software, výpočtová technika, počítačové siete
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Od - do 07.06.1987 -31.5.1991 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Samostatný výskumno-vývojový pracovník

Hlavné činnosti a zodpovednosť Výskum a vývoj ASR (automatizované systémy riadenia)
Názov a adresa zamestnávateľa ZŤS UTAR Bratislava 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva

výpočtová technika, automatizované systémy riadenia

Od - do 01.08.1983 -01.6.1987 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Výskumno-vývojový pracovník

Hlavné činnosti a zodpovednosť Výskumný  a vývojový pracovník
Názov a adresa zamestnávateľa Datasystém k.u.o, závod Žilina

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva

Výpočtová technika, automatizované systémy riadenia

Vzdelávanie a príprava

Od - do 1987-1988 
Názov získanej kvalifikácie Postgraduálne štúdium

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Projektovanie robotizovaných výrobných systémov
Názov a typ organizácie poskytujúcej 

vzdelávanie a prípravu
Vysoká škola technická v Bratislave

Od - do 1978-1983 
Názov získanej kvalifikácie Inžinier železničnej dopravy

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Oznamovacia a zabezpečovacia technika v doprave a spojoch
Názov a typ organizácie poskytujúcej 

vzdelávanie a prípravu
Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii

Inžinier

Od - do 1974-1978 
Názov a typ organizácie poskytujúcej 

vzdelávanie a prípravu
Gymnázium Horný Val v Žiline

Od - do 1965-1974 
Názov a typ organizácie poskytujúcej 

vzdelávanie a prípravu
Základná deväťročná škola v Terchovej

Osobná spôsobilosť

Materinský(é) jazyk(y) slovenský
Ďalšie jazyky anglický (pasívne), ruský (pasívne)

Organizačné zručnosti a 
kompetencie

Vedenie 25 – 30 členného kolektívu  

Technické zručnosti a kompetencie Technik výpočtovej techniky - hardware

Počítačové zručnosti a kompetencie MS Office, informačné systémy – účtovné programy, redakčný systém, databázové systémy

Vodičský(é) preukaz(y) A,B,C,T
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