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Milujem grafiku, dizajn a všetky ich odvetvia. 
Od korporátnych identít cez printovú grafiku až po 

komplexné webové stránky a mobilné aplikácie.

V ZDEL ANIE

SKÚSENOSTI

0.1

0.2

GR AFIK DIG ITÁLNYCH MÉDIÍ
Stredná odborná školy Polygrafická 
s maturitou, BRATISLAVA

ZAMERANIE: POČÍTAČOVÁ A TLAČOVÁ GRAFIKA

Štúdium spočívalo najmä v tvorbe webovej grafiky, bannerov, 

lôg, webstránok, príprava tlačovej grafiky, flashovej grafiky, 

programovania (HTML, CSS), zalamovanie textov (knihy, články), 

kresba (ceruzky, uhlíky, štetce...), maľovanie.

GR AFIK A VIZUÁLNYCH KOMUNIK ÁCIÍ
Súkromná stredná odobrná škola dizajnu,
Vyššie odborné štúdium (nadstavbové)

ZAMERANIE: VIZUÁLNA KOMUNIKÁCIA

2007

2011

2011

2012

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Atom

HTML & CSS

Javascript & Jquery

Web dizajn

Tlačová grafika / príprava

Webové programovanie

UI

Kreslenie / Skicovanie

Tímová práca

SOF T WARE ŠPECIALIZ ÁCIA



PR ACOVNÉ SKÚSENOSTI

OSTATNÉ SKÚSENOSTI  &  Z ÁĽUBY

0.3

0.4

Ovládam aktívne aj pasívne anglicky jazyk a príslušnú slovnú 

zásobu resp. terminológiu môjho oboru.

MAIL     brath.simon@gmail.com TEL     +421 944 169 179 WEB     www.simonbrath.sk

Vo voľnom čase si rád zahrám futbal, basketbal, stolný tenis, 

biliard, snooker či iné. Rád si pozriem dobrý film, seriál, 

vypočujem dobrú hudbu a rád si posedením s priateľmi.

EFIN ,  spol .  s r.o. 

Vernostný program Sphere

8 rokov v reklamno-marketingovej spoločnosti. Náplň práce 

spočíva v príprava tlačových materiálov, návrhov bannerov, 

vernostných kariet, plagátov, brožúry pre klientov, návrh 

webového rozhrania pre klientov, mobilných aplikácií a iné.

ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 

marketing sociálnych sietí

1 a pol roka pre internetové kníhkupectvo. Práca zahŕňala 

tvorbu facebook cover photo, ako prezentácia bestsellerov, 

ktoré sa chystali do predajne, bannerov do newslettrov a i.

POKERMAN . SK

online reklama, webové prezentácie

Spolupráca vo forme reklamnej propagácie s najväčším 

pokrovým portálom na Slovensku. 

HERNÝ A Z ÁBAVNÝ PRIEMYSEL
Royal Flush poker club
Kajot Intacto, K-Bet s.r.o.
Concord card club Bratislava
Ambasador casino Praha

Reklamné, promo bannery a grafické animácie 

pre spoločnosti venujúce sa hernému priemyslu.  

DAME A MEDIA s . r.o.

spolupráca s tlačiaňou

Príprava grafických tlačových podkladov, kontrola a úprava 

materiálov pred tlačou. 

MEDIACOM BR ATISL AVA s . r.o.

globálna a komunikačná agentúra

Krátka ale obohacujúca spolupráca s bratislavskou agentúrou,

práce na propagačných materiáloch pre VW Slovakia.

SHMU

aj štát si potrpí na dizajn

Grafické návrhy a realizácia promo materiálov pre zahraničnú 

konferenciu. Návrhy zakladača na mieru a prezentačných 

vnútorných strán a iné.

V YŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOL A 
ČESKÉ UNIE SPORTU, s . r.o.

marketingová komunikáciá na úrovni

Slider bannery pre refresh webovej stránky školy, plagáty, 

rollupy, promo bannery.
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CUDZIE JA Z YK Y Z ÁĽUBY

DLHODOBÉ SPOLUPR ÁCE FREEL ANCE


