
MORE – PJC, s.r.o.  
CENNÍK– PREKLADY A TLMOČENIE 

Cenník platný od 1.1.2017.  

Cenník je orientačný a môže byť upravený podľa dohody.  

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Nie sme platiteľmi DPH. 

Uvedené ceny prekladov sú kalkulované za jednu normovanú stranu, t.j. 1 NS = 1800 znakov vrátane medzier., 

prípadne 250 slov na jednu stranu. 

Štandardný termín spracovania prekladu –  2 pracovné dni. 

Uvedené ceny tlmočenia sú kalkulované za jednu hodinu, t.j. 1 hod. = 60 minút 

Vysvetlivky: SJ = slovenský jazyk,  AJ = anglický jazyk, NS = normostrana (viď vyššie), hod.= hodina 

Typ úkonu Cena 

Preklad z AJ do SJ obyčajný 15,00 € / NS 

Preklad zo SJ do AJ obyčajný 16,00 € / NS 

Preklad z AJ do SJ odborný 17,00 € / NS 

Preklad zo SJ do AJ odborný 18,00 € / NS 

Korektúra obyčajného prekladu z AJ do SJ 7,50 € / NS 

Korektúra obyčajného prekladu zo SJ do AJ 8,00 € / NS 

Korektúra odborného prekladu z AJ do SJ 8,50 € / NS 

Korektúra odborného prekladu zo SJ do AJ 9,00 € / NS 

Tlmočenie konzekutívne z AJ do SJ obyčajné 30,00 € / hod. 

Tlmočenie konzekutívne zo SJ do AJ obyčajné 35,00 € / hod. 

Tlmočenie simultánne z AJ do SJ obyčajné 40,00 € / hod. 

Tlmočenie simultánne zo SJ do AJ obyčajné 45,00 € / hod. 

Príplatok za odbornosť tlmočenia +10,00 € / hod. 

Viachodinové/viacdenné tlmočenie podľa dohody 

Sprostredkovanie prekladu z/do iného jazyka podľa dohody 

Príplatok za expres preklad  + 50 % v ten istý deň 

Sprievodcovské služby v SJ alebo AJ  

na Slovensku a v zahraničí 

 

podľa dohody 

 

ÚRADNÉ (SÚDNE) PREKLADY – ANGLICKÝ JAZYK 
v zmysle Vyhlášky č.491/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, 

tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Tarifná suma za každú aj načatú NS prekladu 19,92 € / strana 

Množstevná zľava, zľava tzv. stáleho klienta,  

štandardizovaný text 

 
podľa dohody 

Príplatok za bezodkladný preklad + 50 % 

Príplatok za mimoriadne obtiažny text + 30 % 

  

ÚRADNÉ (SÚDNE) PREKLADY – INÉ CUDZIE JAZYKY 
podľa dohody na základe objednávky prekladu 

Platba a storno zákazky 

PREKLADY - Klient uhradí dohodnutú sumu v zmysle objednávky na základe faktúry prevodným príkazom 
alebo v hotovosti v deň obdržania prekladu. V prípade stornovania prekladu uhradí klient už preloženú 
časť textu. 
 
TLMOČENIE - Klient uhradí dohodnutú cenu v zmysle objednávky na základe faktúry prevodným 

príkazom alebo v hotovosti podľa dohody. V prípade stornovania zákazky v deň tlmočenia účtujeme 
storno poplatok vo výške 100% z ceny služby. Ak bude zákazka stornovaná deň pred tlmočením, 
účtujeme storno poplatok vo výške 50% z ceny danej služby. 


