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Dôležitou súčasťou každej úspešnej prezentácie
je gramaticky bezchybný a ľahko zrozumiteľný
písaný či hovorený text.
Množstvo hrubíc, preklepov či nesprávne
napísaných čiarok dokáže potopiť aj inak
kvalitnú odbornú publikáciu, umelecké dielo
alebo reklamnú prezentáciu. Naopak, správna
gramatika a zrozumiteľná vetná štylizácia
môžu aj naoko nudný prejav urobiť
zaujímavým a pútavým.

Prejavte sa spisovne!

1

ˇ PONÚKAM?
CO
JAZYKOVÉ KOREKTÚRY
Či už ide o literárne dielo, odbornú publikáciu, obsah
vašich webových stránok alebo iný druh textu, vždy je
gramatická stránka základným kameňom jeho úspechu.
Váš výsledný text bude bez chýb a so správne
umiestnenými interpunkčnými znamienkami.

ÚPRAVA ŠTYLISTIKY A REDAKČNÁ ÚPRAVA
Vycibrenie vášho textu do dokonalej podoby.
Opakujúce sa slová odstránim alebo nahradím
vhodnými synonymami, uhladím vetné konštrukcie,
prehodnotím usporiadanie odsekov či kapitol
a poukážem na prípadné logické chyby
a iné nedostatky.
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TYPOGRAFIA A GRAFICKÁ ÚPRAVA
Zalomenie textu, výber vhodných typov písma
či farebných schém a celková grafická úprava
vašej publikácie tak, aby pôsobila esteticky,
sviežo a zrozumiteľne.

ZHOTOVENIE PUBLIKÁCIE
Vhodné pre obce, športové kluby či firmy, ktoré plánujú vydať
publikáciu alebo informačnú brožúru. Po dodaní potrebných
materiálov pre vás celú publikáciu zhotovím tak,
aby ste sa ňou mohli pýšiť svojmu okoliu.
GRAFICKÉ NÁVRHY
Vytvorím grafický návrh pre vaše propagačné
materiály, firemnú grafiku, logá a iné.
STRIH A ÚPRAVA VIDEA
Spracovanie dodaných audiovizuálnych materiálov.
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PORTFÓLIO
VYDAVATEĽSTVO HYDRA
vydavateľstvo zamerané na domácu
tvorbu fantastických žánrov:
sci-fi, fantasy a žánrového hororu
korektúry žánrových noviel
www.vydavatelstvohydra.sk

MUW SAATCHI & SAATCHI
reklamná agentúra
korektúry rôznorodých reklamných
materiálov
www.muw.saatchi.sk

1. BK MICHALOVCE
basketbalový klub
správa webstránky, korektúry článkov
a príprava kroniky michalovského
basketbalu
www.1bkmi.sk
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CENTRUM PRVÉHO KONTAKTU
MICHALOVCE
poskytovateľ poradenských služieb
pre začínajúce malé a stredné podniky
správa webstránky, korektúry článkov
www.ukrajina.sk

TV ZEMPLÍN
regionálna televízna stanica
príprava a jazyková úprava textov
rozličných reportáží, strih videa
a úprava nahovorených komentárov
www.tvzemplin.sk

AUDIOSPRIEVODCA MESTOM
UŽHOROD
informačný systém približujúci mesto
návštevníkom zo Slovenska
gramatická aj štylistická úprava textu

MIESTA RÁKOCZIHO SLÁVY
publikácia vytvorená v rámci projektu
cezhraničnej spolupráce ENPI
gramatická aj štylistická úprava
slovenského prekladu z ukrajinčiny
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DIPLOMOVÉ PRÁCE
korektúry a redakčná úprava
vysokoškolských záverečných prác
rozličného zamerania

CENNÍK

JAZYKOVÉ KOREKTÚRY
Zahŕňa opravu gramatiky a interpunkcie, odstránenie preklepov
a iných drobných chýb.
- do 50 NS - 1,60 €/NS
- nad 51 NS - 1,20 €/NS

ÚPRAVA ŠTYLISTIKY A REDAKČNÁ ÚPRAVA
Štylistická úprava textu, prehodnotenie odsekov, kapitol a nadpisov.
Odstránenie logických chýb. Možná je konzultácia zmien s autorom.
(ceny sú vrátane základnej korektúry)
- do 50 NS - 2,20 €/NS
- nad 51 NS - 1,80 €/NS

TYPOGRAFIA A GRAFICKÁ ÚPRAVA TEXTU
Zalomenie textu podľa požiadaviek. Výber vhodných fontov a iných
grafických prvkov, úprava obrázkov, tabuliek a grafov.
- do 50 NS - 2,50 €/NS
- nad 51 NS - 2 €/NS
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ˇ
OSTATNÉ SLUZBY
ZHOTOVENIE PUBLIKÁCIE
O cene rozhoduje množstvo materiálov dodaných na spracovanie, technická
a grafická náročnosť projektu a jeho plánovaný rozsah.

GRAFICKÝ DIZAJN
Cena sa stanoví na základe náročnosti zadania.
Napríklad pri dizajne loga rozhoduje jeho zložitosť, množstvo návrhov
či jeho prispôsobenie pre rozličné použitie.

STRIH A ÚPRAVA VIDEA
Cena sa odvíja od dĺžky výsledného produktu a náročnosti jeho
spracovania.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ NAVŠTÍVTE
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