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OSOBNÉ ÚDAJE

Mgr. Daniel Krnáč
Šoltésovej 10, 81108 Bratislava
+421948528452
danokrnac@gmail.com
Dátum narodenia 3.1.1986

VZDELANIE
2008 - 2011

Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy, Bratislava
Aplikovaná informatika

2005 -

Fakluta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave, Bratislava
rádioelektronika

2011 - 2013

Fakulta masmédii Paneurópskej vysokej školy, Bratislava
Masmediálna a marketingová komunikácia

2001 - 2005
Doplňujúce informácie o
vzdelaní

Gymnázium Nové Zámky, Nové Zámky
1992 – 2001, Základná umelecká škola Nové Zámky, odbor Výtvarná výchova
1998 – 2001, Základná umelecká škola Nové Zámky, odbor Gitara

KURZY A ŠKOLENIA
20.11.2015 - 20.11.2015

Rolls-Royce Chauﬀeur Academy
Classic Limousine Driver Chauﬀeur and Etiquette Course

PRIEBEH ZAMESTNANÍ
31.5.2015 - 31.5.2017

redaktor
News and Media Holding a.s.
vytváranie automobilového obsahu pre internetové portály Automix.sk a Pluska.sk/auto
vytváranie automobilového obsahu pre tlačiené periodiká Plus 7 dní, Plus 1 deň, Break
vytváranie automobilového PR obsahu pre prílohu Plus 1 deň

1.5.2012 - 31.5.2015

Redaktor
Centrum Holdings a.s.
Vytváranie obsahu a srpáva automobilového portálu automix.sk

2011 - 2012

PR manager
MC2 (www.mc2.sk)
- propoagácia
- komunikácia s partnermi
- organizácia eventov

2008 - 2012

Redaktor
MC2 (www.mc2.sk)
- správa internetového portálu benzinaci.mc2.sk
- preberanie tlačových správv a komunikácia s PR distribútorov a automobiliek
- testy automobilov
- fotografovanie automobilov
- písanie článkov a vytváranie textového, audio a video obsahu pre portál
- správa redakčného systému wordpress
- supervising redaktorov
- komunikácia s reklamnými partnermi
- ...
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2008 - 2012

Kreatívec
MC2 (www.mc2.sk)
- kreatívec
- vedúci nahrávacieho štúdia
- autor a správca TV formátu "Benziňáci" ( http://benzinaci.mc2.sk )
- skladanie a výroba hudby
- scenár
- réžia
- kamera
- strih
- moderovanie
- scenáristika
- tutoriály
- návrh a nahrávanie voiceoverov
- komunikácia s PR
- poradenstvo pri výbere hudby
- poradenstvo pri postprodukcii videa a audia
- poradenstvo pri písaní scenárov
- obsluha mixážneho a strihacieho pultu pri živých prenosoch
- ...

2008 -

Externý pracovník - audio korektor
Monogram technologies
- úprava hudby, vioceoverov, zvukov do spotov, reklám, promo mateiálov...

2005 - 2008

Zástupca šéftechnika
IRŠ TLIS
-staranie sa o chod nahrávacieho štúdia
-riadenie tímu,
-spravovanie techniky,
-strih relácii
-obsluha mixážneho pultu (live)

2011 - 2012

Kameraman
ExWex s.r.o.
Obsluha videokamery počas živých prenosov a záznamov

Doplňujúce informácie o
pracovných skúsenostiach

Na stránke www.danokrnac.sk
Podrobnejšie potvrdenia a referencie na požiadanie.

ZNALOSTI
Jazykové znalosti

Počítačové znalosti Používateľ

Slovenský jazyk - Expert (C2)
Anglický jazyk - Pokročilý (C1)
Český jazyk - Stredne pokročilý (B2)
Ruský jazyk - Úplný začiatočník (A1)
Francúzsky jazyk - Úplný začiatočník (A1)
Internet (e-mail, www) - expert
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - základy
Microsoft Windows - pokročilý
Používateľ MS-DOS - základy
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Solid Edge - základy
OpenOﬃce - základy
Adobe Photoshop - základy
UNIX/Linux - základy
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Počítačové znalosti Programátor

Ďalšie znalosti, schopnosti a
záujmy

C++ - základy
Pascal - základy
HTML - základy
JavaScript - základy
Software:
Cooledit pro 2 (Adobe Audition), FL Studio, Adobe Audition, Cakewalk Sonar, Steinberg
Cubase, Abode Premiere, Adobe After Eﬀects,
Schopnosti:
kreatíva, strih, kamera, úprava audia, hra na gitaru, klavír, skladanie hudby (piesní, tematickej
hudby, reklamy, upútavky, podmazy, texty), nahrávanie samplov, foley, nahrávanie, aranžmá,
mixovanie, mastering
Preukazy:
veliteľ morského plavidla (Chorvátsko)
Záujmy:
Hudba (počúvanie, tvorba), autá, kultúrne dianie, televízia, rozhlas a ostatné média

Vodičský preukaz

sk. B, najazdených 300000 km
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