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Dizajn manuál je výsledkom premyslenia a zjednotenia všetkých
komunikatívnych prvkov spoločnosti
– vizuálnych, textových, emočných.
Navrhnuté prvky v ňom nielen prezentujeme, ale aj opisujeme spôsob
ich používania.
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Spoločnosť ENSECO doteraz nemala
ucelenú vizuálnu identitu. Logotyp
sa často aplikoval bez ochrannej
zóny, administratívne tlačoviny
boli nejednotné, webová stránka
nemala stanovenú komunikačnú,
copywritingovú a grafickú líniu. Spoločnosť historicky rieši tento problém prvýkrát.

Nami vypracovaný dizajn manuál
má za cieľ odštartovať budovanie
vizuálnej identity spoločnosti ENSECO, ktorá bude jednotná a bude
mať jasné pravidlá. Pre detailnejšie
vysvetlenie či doplnenie manuálu môžete vždy kontaktovať jeho
tvorcov.

MISIA

VÍZIA

Perfekcionizmus
pri dokončovaní
energetických
projektov.
Nekompromisná
kvalita. Dôraz na
detaily.

Budujeme svet
poháňaný
bezpečnou,
dostupnou a
ekologickou
energiou.
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Čo prináša
redizajnovaný logotyp
1
Jednoznačnejšiu čitateľnosť úvodného písmena E. Použitie nadčasového, stencilového písma Helvetica
Extra Bold zaručuje kontinuitu celého
logotypu.
2
Skorigovanie optickej vzdialenosti
medzi písmenami, tok textu je tak
plynulejší.
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3
Zachovanie šírky a vizuálnych proporcií logotypu. Tri celky Engineering - Services – Consulting po tejto
zmene vyniknú viac.
4
Odstránenie prvkov, ktoré pre logotyp nie sú nevyhnutné.

5
Originálnu modifikáciu písmen, ktorá
obsahuje aj vytvorenie ligatúr – spojení znakov – medzi písmenami “EN”
a “CO“. Logotyp sa lepšie pamätá,
viac vyniká.

3

1
1

2
4

4

Farebnú paletu a jej použitie v logotype sme zjednodušili. Bielu farbu sme z viacfarebnej verzie vyradili,
jednofarebná verzia s ňou však rátať môže.

2

5

Farby sú aplikované tak, aby modrá zaberala aspoň
80 % plochy logotypu, červená aspoň 20 %. Zvolené
farby je možné prakticky a verne digitálne reprodukovať.
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Vizuálne pokyny pre
používanie značky
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Logotyp
Logotyp je graficky znázornená
značka, ktorú si jednotlivec alebo
spoločnosť vyberie na svoju reprezentáciu. Logotyp ENSECO pozostáva
z upraveného, na mieru modifikovaného písma,
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očisteného o nadbytočné elementy
(akciová spoločnosť, ®). V dizajne zatiaľ nerátame s použitím logomarku
(s grafickým elementom/symbolom
v logotype). Logotyp je tvorený len
menom spoločnosti.

DVOJFAREBNÁ VERZIA LOGOTYPU ENSECO

MANUÁL PRE POUŽÍVANIE ZNAČKY ENSECO

Ochranná zóna
Ochranná zóna definuje minimálne rozmery voľného priestoru okolo
logotypu pri používaní v tlačových
či v digitálnych materiáloch. Ide
o minimálnu oblasť, do ktorej by nemali zasahovať ďalšie elementy.
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Logo vynikne v materiáloch len
vtedy, keď bude správne použité.
Odporúčame nezväčšovať ho, ale
ponechať okolo neho dostatočnú
vzdialenosť (ochrannú zónu). Výsledok bude pozitívny.

Konštrukcia ochrannej zóny je tvorená štvorcom, ktorého strana má
výšku prvého písmena E v logotype.

100%
x

100%
x

KONŠTRUKCIA OCHRANNEJ ZÓNY LOGOTYPU
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Jednofarebné
používanie
logotypu
Uvádzame použitia jednofarebných
verzií loga. Použitia sa netreba báť,
nie je nutné mať logo len v základnej
farebnosti. Odporúčame dbať na
tmavý podklad pri svetlom, jednofarebnom logu a na svetlý podklad pri
tmavom logu.
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PRÍKLAD POUŽITIA JEDNOFAREBNÉHO, ČIERNEHO VARIANTU
LOGOTYPU NA ČERVENOM, SVETLOM POZADÍ

PRÍKLAD POUŽITIA JEDNOFAREBNÉHO, BIELEHO VARIANTU
LOGOTYPU NA ČIERNOM, TMAVOM POZADÍ

PRÍKLAD POUŽITIA JEDNOFAREBNÉHO, BIELEHO VARIANTU
LOGOTYPU NA MODROM, TMAVOM POZADÍ
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Technické parametre
použitej farebnej palety
Súčasná farebná paleta vychádza
z pôvodných farieb. Biela farba bola
v rámci minimalistického prístupu
k redizajnu vyňatá. Farbám sme
vyčistili technologické hodnoty a tak
pracujeme s výrazne tmavou modrou a žiarivou červenou. Sekundárnu
paletu farieb sme nedefinovali.
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Zvolené farby sú ľahko a verne
reprodukovateľné digitálne i printovo, nachádzajú sa vo viacerých
vzorkovníkoch, nie sú mimo gamutu.
V praxi to znamená zabezpečenie
farebnej jednotnosti. Názvy Orient a
Crimson vychádzajú z pomenovaní
príbuzných farieb na Colorpedii. Paleta Pantone je najrozšírenejší referenčný vzorkovník a môže napomôcť
k správnemu výberu a reprodukcii
farby.

Ekonomické a pragmatické hľadanie
správneho vzorkovníka vidíme nasledovne: prvky montované na budovy
používajú paletu RAL K7 CLASSIC; polepy vozidiel fólie AVERY; digitálna tlač
cmykový variant COATED FOGRA39
(ISO 12647-2) D50; emaily, materiály
vo Worde a web vychádzajú z sRGB
IEC61966-2.

Orient

Crimson

SRGB IEC61966-2

SRGB IEC61966-2

COATED FOGRA39 (ISO 12647-2) D50

COATED FOGRA39 (ISO 12647-2) D50

Pantone 647 EC

Pantone 585 EC

AVERY

AVERY

RAL K7 CLASSIC

RAL K7 CLASSIC

00538a
0 83 138

96 53 5 27

733 PF Blue
5019 Capriblau

e41f13
228 31 19

0 96 100 0

748 PF Tomato red
3028 Reinrot
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Vzor
Fotografie skladáme do mriežky (gridu) zdanlivo náhodným spôsobom,
pripomínajúcim pixelartový štýl.
Fotografie môžu vypĺňať jednu plochu štvorčeka v mriežke, ale aj dve
spojené plochy. Na jednu plochu
mriežky (jednu fotografiu) aplikujeme
filter v primárnej, alebo v sekundárnej farbe. Spôsob prekrytia filtrom
opisujeme na nasledujúcej dvojstrane.
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Pri väčšom priestore je možné
prekryť filtrom dve plochy mriežky.
Jedna by niesla primárnu, modrú
farbu, druhá farbu sekundárnu, červenú. Vzor je možné uplatniť v tlačovinách, pri reklamných predmetoch,
pri polepoch vozidiel a pod.

Logo na materiáloch nie je súčasťou mriežky. Umiestňujeme ho do
druhej polovice materiálov. Aby logo
dostatočne vyniklo, potrebuje okolo
seba voľný priestor. Odporúčame
ho ponechať o veľkosti 2 x 2 z plochy
mriežky.
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Priložená ilustrácia ukazuje spôsob
prekrytia plochy mriežky filtrom.
Plocha môže byť prekrytá modrým,
alebo červeným filtrom. Modrý filter
volíme ako primárny. Nad fotografiu
v mriežke vložíme tri vrstvy.
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Prvá vrstva nastaví saturáciu fotografie na 0, jej priehľadnosť je 100 %.
Druhá vrstva používa filter „Color“
v primárnej, alebo v sekundárnej farbe s priehľadnosťou 100 %. Posledná,
tretia vrstva, používa filter „Normal“
a priehľadnosť 70 %. Táto vrstva má
farbu ako vrstva pod ňou.

Na materiáloch sa v pozadí objavuje fotografia atómovej elektrárne.
Fotografiu dávame do čiernobiela
a nastavíme jej priehľadnosť 30 %,
aby sme ju zosvetlili.

NORMAL, OPACITY 100 %
COLOR, OPACITY 100 %
SATURATION, OPACITY 100 %

GRAYSCALE
OPACITY 30 %
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Typografia
V rámci typografie sme rozšírili
zoznam písiem a stanovili oblasti
ich použitia. Dizajn manuál definuje
písma nielen pre použitie na webe či
v tlači, ale aj písma pre dokumenty
každodennej kancelárskej komunikácie.
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Pri konštrukcii loga vychádzame
z fontu Helvetica Black. Písmo má
hrubé rezy, silné a dostatočne viditeľné. Helvetica je použitá len v logu,
v ďalších oblastiach s ňou nepracujeme. Sila fontu Helvetica súladí
so silným postavením spoločnosti
v rámci jadra a strojárenstva na trhu.

Dokumenty každodennej kancelárskej komunikácie predpokladajú použitie programov Word, Excel, PowerPoint či ekonomického softvérového
programu K2, ktorý ma značne úzky
výber fontov. Tu pracujeme s fontom
Calibri, ktoré obsahujú všetky spomenuté programy.

Ultra light
Thin

Thin
ExtraLight
Light
Regular
Medium
Semibold
Bold
Extrabold
Black

Light
Regular
Bold

Light
Regular
Medium
Bold
Heavy
Black

Calibri

Helvetica

Poppins

Je jasný, neutrálny, bezpätkový font,
ktorý sa pomerne často využíva pre
komerčné účely. Vyniká v logách a
používajú ho i veľké, nadnárodné
spoločnosti.

Populárne dizajnové bezpätkové
písmo. Výborne vyzerá na webových
stránkach. Je opticky rovnomerné,
výrazné, dobre čitateľné. Písmo je
plne pripravené pre digitálnu dobu.

Momentálne prednastavený font
vo Worde, v Exceli a v PowerPointe.
Je bezpätkový, má ľahko zaoblené
rysy. Voľba toho písma je technologickým kompromisom preto, lebo
obsahuje rez „Light“.

HLAVIČKA DRUHEJ ÚROVNE
POPPINS BOLD 52/55
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Typografia v tlači a na webe
Písmo Poppins ponúka plnohodnotné využitie pri konštrukcii digitálnych aj tlačových materiálov,
ktoré budú spracované v grafickom editore. Webová stránka je
vystavaná výlučne fontom Poppins. Má silné rezy v nadpisoch,
základné telo textu používa verziu
Poppins Regular.
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V tlači je možné základné telo
textov spracovať verziou Poppins
Extra Light, na webovej stránke by
však nemusel byť tento tenký rez
dobre čitateľný pre všetky rozlíšenia displejov. Autor manuálu
predpokladá, že v budúcnosti je
možné prejsť do tenkých rezov aj
na webovej stránke.

Hodno
efektiv
prevá
Poradenstvo
a expertíza

POPPINS MEDIUM ITALIC 16/18

otíme
vitu
ádzky
Ipsum consequat nisl vel pretium. Arcu vitae elementum
curabitur vitae. Quam pellentesque nec nam aliquam
sem et tortor consequat.
BODY TEXT
POPPINS REGULAR 18/24

Hodn
efekti
prevá
POPPINS BLACK 110/132
PRE NAJDOMINANTNEJŠIE TEXTY/SLAJDER

KAŽDODENNÉ TLAČOVINY/MS OFFICE
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11 — 18/22

amet c
8 — 13/16

Odporúčané páry veľkostí
logotypu a písiem tela textov
V prípade zámeru použiť jednofarebné logo v tlačovinách alebo
na webe vo forme logotypu a nie
vypísaním slova ENSECO nastáva
problém ako zladiť výšku písma a
loga.
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Volí sa jednoduché pravidlo. Výška logotypu je vo výške kapitálok
zvyšného textu zmenšenej o jeden
bod. Výsledný bod sa zaokrúhli na
najbližší celý bod.

E

cursus. Eli
7 — 12/14

qu
quam lacu

7 — 11/13

fa
odio. Quis l

5 — 8/10

blandi
pellentesque d

PÍSMO CALIBRI LIGHT

libero justo laoreet sit
cursus sit amet.

DIGITÁLNE POUŽITIE A PROFESIONÁLNA TLAČ

13 — 18/22

libero justo
laoreet sit amet cursus
sit amet.

19 — 13/16

quisque egestas diam in
arcu cursus. Elit sed vulputate mi
sit amet.

18 — 12/15

quam elementum pulvinar
etiam non quam lacus suspendisse
interdum.

7 — 11/13

facilisis sed odio morbi quis
commodo odio. Quis lectus nulla at
volutpat diam ut.

6 — 8/10

blandit aliquam etiam erat velit scelerisque
in. Odio pellentesque diam sed egestas egestas.

Equisque egestas diam in arcu

it sed vulputate mi sit amet.

quam elementum pulvinar etiam non
us suspendisse interdum.

acilisis sed odio morbi quis commodo
lectus nulla at volutpat diam ut.

it aliquam etiam erat velit scelerisque in. Odio
diam sed egestas egestas.

PÍSMO POPPINS
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Výber fotografií
Oblasť jadra je citlivá na know-how, fotky z vnútorného vybavenia jadrovej elektrárne nezverejňujeme. Preto nie je možné zachytiť väčšinu referencií
autentickými snímkami. Volíme fotky z fotobaniek
zachytávajúce potrubia, technologické konštrukcie, výkresy, plány. Vyhýbame sa fotkám s jadrovými reaktormi, pretože spoločnosť presahuje oblasť
jadra a venuje sa aj strojárstvu. Fotobanku dopĺňajú vlastné zábery z dielne, jej vybavenia a z pracovníkov ENSECO.
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KĽÚČOVÉ SLOVÁ PRE VYHĽÁDÁVANIE MATERIÁLOV Z FOTOBANIEK

Energy Industry
Engineering

Industrial Pipes
Industrial Plant
Power Plant

Power Station

Steel Pipelines
Welding
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Redakčné pokyny
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Prístup a vedenie
copywritingu
Copywriting, tvorba obsahov pre
digitálne či printové produkty, začína
po sprostredkovaní informácií a
dodania podkladov. Pre ENSECO
tvoríme jedinečné, termínmi nabité,
technologicky presné texty. Ich primárnym cieľom je osloviť špecializované spoločnosti, nie celú verejnosť.
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Texty vedieme v štýloch „My informujeme vás“, „Menej je viac“ a „Nebojíme sa technických pojmov“.
Texty používajú jazykový štýl, ktorý
sa prelína v rovine náučnej, publicistickej a administratívnej. Môžeme
tvrdiť, že sa snažíme publicistickým
štýlom spracovať oficiálne, technické informácie o spoločnosti, prezentovať ju po stránke ľudskej, pracovnej
i odbornej.

V copywritingu dbáme na detaily,
nebojíme sa používať technologické
pojmy, skratky, čísla, značky. Uplatňujeme až puntičkársky prístup, najmä
pri opise referencií a najväčších
zákaziek. Dôraz na detaily v copywritingu korešponduje s misiou spoločnosti, ktorá zase kladie dôraz na
detaily v celej línii svojej práce.

Copywriting
webovej stránky
Cieľom webovej stránky www.enseco.sk je prezentácia spoločnosti pred
budúcimi zadávateľmi objednávok,
firemnými partnermi či kooperujúcimi spoločnosťami. Doterajšia webová stránka nepostačovala informačne, ani obsahovo. Nezachytávala
pokrok, rast spoločnosti, jej dnešné
smerovanie. Nová webová stránka
má dve línie.

Odborné publikum si na základe opisu služieb a referencií dokáže spraviť
prehľad o odbornosti spoločnosti,
laické publikum zistí kto je ENSECO,
ktoré projekty má za sebou a aké
hodnoty vyznáva. Jediný beletrizujúci
prvok na stránke sú citácie riadiacich
pracovníkov, vďaka ktorým je stránka
živšia a viac vyniká. Zvolený štýl copywritingu vidíme ako vhodný,

dostatočne reprezentujúci a informačne postačujúci. Odporúčame
pokračovať v začatom projekte Život
v ENSECO, ktorý je vedený formou
noviniek a článkov. Myslíme si, že
tvorba textov založená na vyššie
spomenutých princípoch udrží
stránku konkurencieschopnú, pútavú
a originálnu.
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Aplikácia
logotypu
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Aplikácia loga
na budovu
Pri aplikácii loga na budovu používame buď jednofarebný, alebo dvojfarebný variant loga. Dominanciu logotypu na budove zabezpečíme tak, že okolo logotypu
necháme dostatok voľného priestoru. Relevantné
farebné varianty z odporúčanej palety sú hodnoty zo
vzorkovníka RAL K7 CLASSIC..
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Osobný
automobil
Verejné aplikácie loga vedieme v minimalistickom
duchu. Nakoľko k logu nie sú navrhnuté ďalšie grafické
prvky (obrázky, značky, ikony), aj pri aplikácii operujeme
s tým, že na predmet/budovu dávame iba logotyp.
Pri bielom automobile odporúčame farebný variant
loga, pri iných farbách automobilu jednofarebné logo.
Volíme pravidlo svetlé logo – tmavý podklad a opačne.
Ak sa vyskytne nutnosť uviesť aj telefónne číslo, web
alebo motto, odporúčame ich uviesť písmom o výške
1/3 logotypu.
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Označenie
kamiónov
Podobne ako pri budove alebo pri osobnom automobile, aj tu navrhujeme aplikovať logotyp samotný, bez
ďalších pridaných grafických prvkov (obrázky, značky,
ikony). Pri bielom podklade odporúčame farebný variant loga, pri iných farbách jednofarebné logo. Volíme
pravidlo svetlé logo – tmavý podklad a opačne.
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Aplikovanie loga
na prezentačné
materiály
Pri tvorbe prezentačných materiálov spoločnosti využívame všetky prvky vizuálnej identity, ktoré opisuje dizajn
manuál. Materiály majú desaturované, veľmi svetlé
pozadie s tematikou jadrovej elektrárne a vzor, ktorý
tvorí určitý pomer buď obalu, alebo dominantnej strany
materiálu. Logo na materiáloch nie je súčasťou gridu
a umiestňujeme ho do druhej polovice materiálov
s dostatkom voľného priestoru okolo seba, aby patrične
vyniklo.
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Ekologický
prístup pri výbere
reklamných
predmetov
Pri reklamných predmetoch uplatňuje značka premyslený a ekologický
prístup. Keďže ENSECO si zakladá na
tom, aby bol svet poháňaný bezpečnou, dostupnou a ekologickou
energiou.
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Pri výbere predmetov uprednostní
tie, ktoré sú z udržateľných materiálov, sú vhodné pre viacnásobné
použitie a zanechávajú čo možno
najnižšiu uhlíkovú stopu, prípadne sú
recyklovateľné.

Reklamný predmet by mal byť najmä praktický. Netreba zabúdať na to,
že sortiment ekologických predmetov sa neustále mení a je nutné ho
sledovať.

MANUÁL PRE POUŽÍVANIE ZNAČKY ENSECO

Prezentácia na
výstavách
Podobne ako tlačené materiály, aj
prezentácia na výstavách, veľtrhoch
alebo workshopoch by mala v sebe
obsahovať prvky vizuálnej firemnej
identity a hodnôt, za ktorými si značka stojí. Pri výstavách medzinárodnej
úrovne sa značka delí o výstavný
priestor s inými spoločnosťami.
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Je vhodné myslieť na tento fakt
a grafiku materiálov zharmonizovať.
Odporúčame tiež myslieť na ekológiu v podobe ekologickej prepravy
prvkov na výstavu, citlivého zvažovania počtu kusov pri tlačení materiálov alebo počtu zakúpených reklamných predmetov.

MANUÁL PRE POUŽÍVANIE ZNAČKY ENSECO

Konštrukčné
parametre tlačových
materiálov
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Grafika
vizitiek
Navrhnutý je biely podklad vizitky na prednej strane,
modrý na strane zadnej. Biely podklad dopĺňa farebný
logotyp. Nakoľko vizitka umožňuje grafické spracovanie,
používame písmo Poppins. Všetky zmeny a doplnenia
vizitiek odporúčame zadávať do grafického štúdia,
aby bola dodržaná línia a štýl vizitiek. Z pragmatických
dôvodov odporúčame farby definovať v 4-farebnom
farebnom procese COATED FOGRA39 (ISO 12647-2), čo
zaručí prijateľnú sýtosť a výborný pomer cena - rýchlosť tlače - výsledok.

2019 – 2022 © LEMON LION

společně brazílii simulovalo šanci začít odlišná má
oblečením rekord ze tepla zdravotní.

Očima země 2010 nebo, že kulturním od zdůraz

MANUÁL PRE POUŽÍVANIE ZNAČKY ENSECO

Dese�le� českém kůže stádech čtvr�ny. Přijíždějí tj
kon�nentální.

Prvky dizajnu
každodenných tlačovín
Microsoft Word a K2
Za každodenné tlačoviny považujeme všetky dokumenty, ktoré denne vytvárajú, alebo s nimi pracujú zamestnanci spoločnosti ENSECO. Najčastejšie sú vytvárané
v programoch Microsoft Word a K2. Slúžia na internú
a externú komunikáciu, dizajn manuál ich zjednocuje
po stránke grafickej.

2019 – 2022 © LEMON LION

MENO

FUNKCIA

VYPRACOVAL

Ing. Branislav Havlik

SIM a RS

PRESKÚMAL

Ing. Branislav Havlik

SIM a RS

SCHVÁLIL

Ing. Branislav Havlik

Predseda p
a generáln

Upozornenie

Táto zdokumentovaná informácia je duševným majetko
akýmkoľvek spôsobom je možné len so súhlasom pred

Ako sme spomenuli v časti Typografia, pri výbere písma
pre tieto dokumenty sme kvôli technických obmedzeniam programu K2 zvolili font Calibri. Ten je v súčasnej
dobe predinštalovaný na všetkých počítačoch a v
EMAIL�ENSECO.SK
administratívnej praxi dostatočne
čitateľný.
TEL: +421 000 000 000

možnos� žert, zdroj si sa�sfakce ní příspěvek

Veriﬁkácia montáže strojnej čas� a po
trubí na vybraných a nevybraných potrubných terasách – 4. BLOK

P.Č. PRIEZVISKO A MENO

zňuje neupře, matky ostrovu přenést kdybych.

j. cíl u čaj vedený silnice, obejdete u studentka

DÁTUM

PODPIS

2

Tit. Meno Priezvisko, Tit. ENSECO, a.s. Tincidunt eget

3

Ing. Branislav Havlik

4

Tit.PONUKA
Meno
Priezvisko, Tit. ENSECO, a.s. Tincidunt eget
Č.:
DÁTUM SPRACOVANIA:

5

Ing. Branislav Havlik

6

Tit.Slovenské
Meno Priezvisko,
Tit.a.s.ENSECO, a.s.
elektrárne,
Mlynské nivy 47
Ing.
Branislav
Havlik
ENSECO, a.s.
821
09 Bra�slava
Telefón: +421 2 5866 1111
Tit. Meno Priezvisko, Tit. ENSECO, a.s.

05.09.2018

leo
ENSECO, a.s. Por�tor
a diam sollicitudin

171200/ ENSECO, a.s.

09.11.2017
leo
ENSECO, a.s. Por�tor
a diam sollicitudin

PONUKA SPRACOVANÁ PRE:

7

8

ZÁVEREČNÝ ROZHOVOR
PODPIS

leo
ENSECO, a.s. Por�tor
a diam sollicitudin

Ing. Branislav Havlik

05.09.2018

om spoločnos� Enseco, a.s. Jej rozmnožovanie a šírenie
dsedu predstavenstva spoločnos�.

ÚVODNÝ ROZHOVOR
PODPIS

FUNKCIA

1

05.09.2018

predstavenstva
ny riaditeľ

ORGANIZÁCIA

PONUKA SPRACOVANÁ OD:

Tincidunt eget
ENSECO, a.s.
Hollého 10/1499
Por�tor leo
949 01 Nitra
a diam sollicitudin
Telefónne číslo.: +421 36 637 5910
Tincidunt eget

Hierarchia nadizajnovaných prvkov má jasný cieľ – viesť
Zjednotenie tlačovín funguje na pridaní vopred naštýleo
9
Ing. Branislav Havlik
ENSECO,
a.s. Por�tor
oko čitateľa
plynule,
celom
dokumente. Zvýrazniť
lovaných prvkov, ktoré však používatelia a tvorcovia
apo
diam
sollicitudin
nadpisy, sprehľadniť tabuľky, odbremeniť dojem hutmateriálov nemusia brať ako 100 % záväzné. Manuál
10 Tit. Meno Priezvisko, Tit. ENSECO, a.s. Tincidunt eget
nosti, ktorý v prípade dlhých, alebo technicky poňatých
ráta s miernymi úpravami (šírka okrajov a pod.), ktoré
leoprvkami odporúčame
textov vzniká.
Naštýlovanými
budú vynútené napríklad
tlače.
11 Ing. Branislav Havlik
STRANA technológiou
1 Z 31
ENSECO,
a.s. Por�tor
a diam sollicitudin
nehýbať, nemeniť im farbu ani font. Je možné ich mier12 Tit. Meno Priezvisko,
Tit. ENSECO,
a.s. Tincidunt eget
ne zmenšiť
či zväčšiť.
leo
ENSECO, a.s. Por�tor
a diam sollicitudin

13

Ing. Branislav Havlik

14

Tit. Meno Priezvisko, Tit. ENSECO, a.s. Tincidunt eget

EMAIL�ENSECO.SK
15

Ing. Branislav Havlik

TEL: +421 000 000 000

Tit.ENSECO,
MenoA.S.
Priezvisko,
171200/

BANKOVÉ
SPOJENIE:
BANKA, A.S.
Por�tor
leo
ENSECO, a.s.
a diam
sollicitudin
IBAN: SK
0000 000
000 0000 0000 0000

16

Tit. ENSECO, a.s. Tincidunt eget

17

Tit. Meno Priezvisko, Tit. ENSECO, a.s. Tincidunt eget

18

Ing. Branislav Havlik

ENSECO, a.s. Por�tor leo

IČO: 000

DIČ: 0000

ST

DAŇ %

Základná sadzba DPH

20

Celkom
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In laoreet, magna id viverra �ncidunt, sem odio bibendu
libero. Cras elementum. Class aptent taci� sociosqu:
•

Phasellus aliquet congue lacus, quis sollicitudin

•

Mauris magna odio, semper quis ves�bulum

1.

Cras tris�que, orci eget sodales vulputate

99. Maecenas aliquet tris�que odio, non aliquam a

lobor�s eros et faucibus. Sed orci metus, cursus

In laoreet, magna id viverra �ncidunt, sem odio bibendum

Základnými prvkami sú hlavička
a pätička, ktoré prešli najväčšou
úpravou. Ráta sa s dvomi formami
hlavičky – grafickou CoverPage alebo „písanou“, Wordovou hlavičkou.
Redizajnované sú i tabuľky.

Ich vzhľad bude v čo najväčšej miere jednotný vo výstupe z
Microsoft Word, aj z programu K2.
Vytvorené boli tiež sekcie pre malé,
no nápadné upozornenia.

Protokol o zistení
z auditu

KÓD:

ČÍSLO LISTU:

M1255684 XM

1/2

AUDITOVANÁ ORGANIZÁCIA, NÁZOV:

Enseco a.s.
PRÍLOHY:

ODBOR

Peter Malík
220

ODBOR

Fridrich Ras�s
—

KÓD ZÁKAZKY

100200101

DÁTUM

20.3.2019

ZODPOVEDNÝ

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresneho súdu Nitra, odd. Sa,č.vl.: 12346/N

ADRESA:

ZÁKLAD PRE POSÚDENIE:

ENSECO,a.s.
PO Box 10,
935 39 Mochovce

Dictumst quisque

SKEN0001.PDF; IMG004567.JPG; IMG001235.JPG.
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Vedúci auditor
DOKUMENTÁCIA POUŽITÁ PRE VYHODNOTENIE ZISTENIA � UVEĎ NÁZOV, ČÍSLO, REVÍZIA, ČLÁNOK, ČASŤ � :

VYSTAVIL

ČASŤ:

Aliquam e�am erat

PROTOKOL OBDRŽANÝ DŇA
� AKO ODOZVA NA VYKONANÚ NO / PO OD PREVEROVANEJ ORGANIZÁCIE � :
CENA BEZ DPH

DPH

774,00

154,80

774,00

154,80

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

928,80 EUR

928,80OVERENIE
EUR ODSTRÁNENIA ZISTENIA A VYKONANÉHO NÁPRAVNÉHO
/ PREVENTÍVNEHO OPATRENIA

Ipsum
um justo, vel imperdiet sapien wisi
sed consequat nisl vel pre�um. Arcu vitae elementum curabitur vitae. Quam pellentesque nec nam

4. Platnosť ponuky

PODPIS

aliquam sem et tortor consequat. Eu consequat ac

Predkladaná ponuka je platná do 31.12.2017 s možnosťou predĺženia

felis donec et odio pellentesque. Imperdiet sed

euismod nisi porta lorem mollis aliquam. Fermentum
arcu imperdiet suscipit. Curabiturposuere
porta urna nec �ncidunt praesent semper feugiat
s nec sapien.
nibh sed.
m justo, vel imperdiet saplibero.

slav, Ing.

Predmetom ponuky nie sú činnos� spojené s realizáciou nápravných opatrení zis
rozsahu tejto ponuky. V prípade zistenia potreby realizácie nápravných opatrení
nápravného opatrenia, po ktorého schválení predložíme Odberateľovi objednávk
objednávky na naviac práce budú dohodnuté činnos� zrealizované.

CENA S DPH

V Mochovciach, 09.11.2017.
MENO

DÁTUM

Tit. Meno Priezvisko

20.marec .2019

POZNÁMKA:

Cursus eget nunc scelerisque viverra. Pulvinar e�am non quam lacus suspendisse faucibus interdum posuere lorem. Enim sed faucibus turpis in. Euismod lacinia at quis risus sed vulputate odio
SCHVÁLIL
ODBOR
DÁTUM

Ing. Vladimír
ut.Práznovský
Vitae justo eget magna fermentum iaculis eu. Eget mauris pharetra
generálny riaditeľ
elementum pulvinar e�am non quam lacus suspendisse faucibus.
100
20.3.2019

et ultrices neque. Quam

Ing. Vladimír Práznovský

Ing. Jozef Guba

GENERÁLNY RIADITEĽ A PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

PODPREDSEDA PREDSTAVENS

171200/ ENSECO, A.S.

STRANA: 1/1

ZÁZNAM VD/065/05

Dokument má výrazné okraje a odskoky. Vďaka tomu je
značne prehľadnejší. Základný okraj textu má 84 bodov,
vonkajší okraj 28 bodov. V prípade potreby tretej úrovne
okrajov odporúčame opakovať tabulátor o veľkosti 28
bodov. Dôraz na nadpisy a jednotlivé state je vytvorený
vhodnou vzdialenosťou medzi odstavcami/odsekmi.

STRANA: 2/2

Nie je nutné zväčšovať písmo, stačí zväčšiť priestor medzi jednotlivými časťami. Všetky medzery a odseky majú
v navrhnutej šablóne svoju logiku a miesto. Budúcnosť
prinesie nutnosť zjednotiť ďalšie materiály – nové, či už
používané. Pre zachovanie jednotnosti kancelárskych
materiálov, v prípade opráv alebo doplnenia tlačovín,
odporúčame kontaktovať tvorcov dizajn manuálu.

MANUÁL PRE POUŽÍVANIE ZNAČKY ENSECO

Šablóna pre všeobecné
dokumenty Microsoft Word
Táto šablóna bude interne prístupná
pre všetkých zamestnancov ENSECO,
ktorí ju k práci potrebujú. Pri tvorbe nového dokumentu je vhodné
vychádzať vždy zo vzorovej šablóny,
nie z uloženého dokumentu, ktorý
sa šablónou riadil. Toto pravidlo

je vhodné dodržiavať pri všetkých
šablónach. Dokument môže začínať
graficky spracovanou hlavičkou,
alebo textovou hlavičkou. Výber
hlavičky je na uvážení tvorcu dokumentu. Súčasťou dokumentu je logo
DNV - GL.

PRÍRUČKA
INTEGROV
NÉHO
MANAŽÉRSTVA
ČÍSLO DOKUMENTU

4.0.0.Z1.PIM.01.1
ČÍSLO STRANY

Strana 2 z 31
TYP DOKUMENTU

Smernica
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A
VA-

Príručka integrovaného
manažérstva

ČÍSLO DOKUMENTU

4.0.0.Z1.PIM.01.1

Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate

Príručka integrovaného
manažérstva

1.
1.1

ČÍSLO DOKUMENTU

PLATNOSŤ OD

NAHRADZUJE DOKUMENT

TYP DOKUMENTU

4.0.0.Z1.PIM.01.1

6.5.2019

Smernica 2

Smernica

Byl po cest avanzo o jižních přijata
Kouzelný charakteris�ky článek
•

Byl po cest avanzo o jižních přijata

•

Mé obklady albatros elitních klima, tu některé volejbalu lety hraniceběhem

Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa
Spekulací nabídka i rozpoznat magickém 540 Nobel domem dana účastnil nějaká velkého lovení

Spekulací nabídka i rozpoznat

vědy o blízkost mozku. Co život mraky o superexpoloze nemocem splní prostě i aplikací o práci,

Spekulací nabídka i rozpoznat magickém 540 Nobel domem dana účastnil nějaká velkého lovení

oblečením rekord ze tepla zdravotní.

společně brazílii simulovalo šanci začít odlišná má možnos� žert, zdroj si sa�sfakce ní příspěvek

vědy o blízkost mozku. Co život mraky o superexpoloze nemocem splní prostě i aplikací o práci,
společně brazílii simulovalo šanci začít odlišná má možnos� žert, zdroj si sa�sfakce ní příspěvek
oblečením rekord ze tepla zdravotní.
Očima země 2010 nebo, že kulturním od zdůrazňuje neupře, matky ostrovu přenést kdybych.
Dese�le� českém kůže stádech čtvr�ny. Přijíždějí tj. cíl u čaj vedený silnice, obejdete u studentka
kon�nentální.

Cursus in hac habitasse platea dictumst
quisque sagi�s purus sit
Spekulací nabídka i rozpoznat magickém 540 Nobel domem dana účastnil nějaká velkého lovení
vědy o blízkost mozku. Co život mraky o superexpoloze nemocem splní prostě i aplikací o práci,

MENO

FUNKCIA

DÁTUM

VYPRACOVAL

Ing. Branislav Havlik

SIM a RS

05.09.2018

PRESKÚMAL

Ing. Branislav Havlik

SIM a RS

05.09.2018

SCHVÁLIL

Ing. Branislav Havlik

Predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

05.09.2018

společně brazílii simulovalo šanci začít odlišná má možnos� žert, zdroj si sa�sfakce ní příspěvek

PODPIS

oblečením rekord ze tepla zdravotní.

Pre�um aenean pharetra magna ac placerat
ves�bulum lectus mauris

Upozornenie
Táto zdokumentovaná informácia je duševným majetkom spoločnos� Enseco, a.s. Jej rozmnožovanie a šírenie
akýmkoľvek spôsobom je možné len so súhlasom predsedu predstavenstva spoločnos�.

EMAIL�ENSECO.SK

EMAIL�ENSECO.SK
TEL: +421 000 000 000
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TEL: +421 000 000 000

STRAN

MANUÁL PRE POUŽÍVANIE ZNAČKY ENSECO

Šablóna
pre list

HEADQUARTERS
SÍDLO

ENSECO,a.s.
Hollého 99/9999
Nitra
949 01

WORKPLACE
PRACOVISKO

ENSECO,a.s.
PO Box 10,
935 39 Mochovce

Slovenské elektrárne, a.s.
závod 3. a 4. blok JE Mochovce
Project Manager
935 39 Mochovce

VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA
YOUR REF.

NAŠA ZNAČKA
OUR REF

VYBAVUJE / LINKA
ATTENDED BY

MOCHOVCE DŇA
MOCHOVCE

SI-2964/ 19/9/2018

051/2019-DOS/46

ING JOZEF KAROT

2019�02�12

Vec: Reakcia na SI no. 2846
Vážený pán San�ni,
pekulací nabídka i rozpoznat magickém 540 Nobel domem dana účastnil nějaká velkého lovení
vědy o blízkost mozku. Co život mraky o superexpoloze nemocem splní prostě i aplikací o práci,

Samostatný súbor, ktorý je súčasťou redizajnu kancelárskych tlačovín. Do hlavičky sú situované prvky potrebné pre listovú komunikáciu. Adresa je umiestnená
tak, aby bolo možné použiť typizovanú obálku 220 x 110
mm s okienkom vpravo, ktoré má rozmery 105 x 40 mm.
Súčasťou dokumentu je logo DNV - GL.
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společně brazílii simulovalo šanci začít odlišná má možnos� žert, zdroj si sa�sfakce ní příspěvek
oblečením rekord ze tepla zdravotní.
Očima země 2010 nebo, že kulturním od zdůrazňuje neupře, matky ostrovu přenést kdybych.
Dese�le� českém kůže stádech čtvr�ny. Přijíždějí tj. cíl u čaj vedený silnice, obejdete u studentka
kon�nentální.
Spekulací nabídka i rozpoznat magickém 540 Nobel domem dana účastnil nějaká velkého
lovení vědy o blízkost mozku. Co život mraky o superexpoloze nemocem splní prostě i aplikací o
práci, společně brazílii simulovalo šanci začít odlišná má možnos� žert, zdroj si sa�sfakce ní
příspěvek oblečením rekord ze tepla zdravotní.

EMAIL�ENSECO.SK

BANKOVÉ SPOJENIE: BANKA, A.S.

IČO: 0000 0000

TEL: +421 000 000 000

IBAN: SK 0000 000 000 0000 0000 0000

DIČ: 0000 000 000

VD/001/0

Interné oznámenie

Šablóna pre
Interné Oznámenie
Samostatný súbor, ktorý je súčasťou redizajnu kancelárskych tlačovín. Hlavičku zväčša tvorí informačná
tabuľka o autorovi a publiku. Hlavička nepotrebuje informácie o poštovej adrese, pretože s poštovým stykom
sa neráta. Súčasťou dokumentu je logo DNV - GL.

PRE

Dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam

VAŠA ZNAČKA

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing

OD

Ing. D. Práznovský/5340

NAŠA ZNAČKA

elit, sed do eiusmod
tempor incididunt

VYBAVUJE / Č. TEL

quis nostrud exercita�on ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat

DŇA

Vec: Reakcia na SI no. 2846
Vážený pán San�ni,
pekulací nabídka i rozpoznat magickém 540 Nobel domem dana účastnil nějaká velkého lovení
vědy o blízkost mozku. Co život mraky o superexpoloze nemocem splní prostě i aplikací o práci,
společně brazílii simulovalo šanci začít odlišná má možnos� žert, zdroj si sa�sfakce ní příspěvek
oblečením rekord ze tepla zdravotní.
Očima země 2010 nebo, že kulturním od zdůrazňuje neupře, matky ostrovu přenést kdybych.
Dese�le� českém kůže stádech čtvr�ny. Přijíždějí tj. cíl u čaj vedený silnice, obejdete u studentka
kon�nentální.

VD/001/0

MANUÁL PRE POUŽÍVANIE ZNAČKY ENSECO
Zoznam rizík v BOZP

KÓD:

ČÍSLO LISTU:

431.B1.ZOZ.05.0

1/2

Zoznam rizík v BOZP

Šablóna pre
Zoznam rizík
BOZP
Samostatný súbor, ktorý je súčasťou redizajnu kancelárskych tlačovín. Oproti ostatným dokumentom má
inak vedenú hlavičku aj pätičku. Gro šablóny pozostáva
z prehľadnej tabuľky.

P.Č.

NEBEZPEČENSTVO

PRAC. FUNKCIA

1.

Obsluha stroja

E,TP, U, Z, P, ZV, MT, S

2.

Práca s ručným elektrickým náradím

E, U, Z, P, ZV, MT, S

3.

Práca s ručným náradím

E, U, Z, P, ZV, MT, S

4.

Zváranie

ZV

5.

Brúsenie

Z, P, MT

6.

Obsluha stroja

E,TP, U, Z, P, ZV, MT, S

7.

Práca s ručným elektrickým náradím

E, U, Z, P, ZV, MT, S

8.

Práca s ručným náradím

E, U, Z, P, ZV, MT, S

9.

Zváranie

ZV

10.
11.

Brúsenie
Obsluha stroja

Z, P, MT
E,TP, U, Z, P, ZV, MT, S

12.

Práca s ručným elektrickým náradím

E, U, Z, P, ZV, MT, S

13.

Práca s ručným náradím

E, U, Z, P, ZV, MT, S

14.

Zváranie

ZV

15.

Brúsenie

Z, P, MT

16.

Obsluha stroja

E,TP, U, Z, P, ZV, MT, S

17.

Práca s ručným elektrickým náradím

E, U, Z, P, ZV, MT, S

18.

Práca s ručným náradím

E, U, Z, P, ZV, MT, S

19.

Zváranie

ZV

20.

Brúsenie

Z, P, MT

21.

Obsluha stroja

E,TP, U, Z, P, ZV, MT, S

22.

Práca s ručným elektrickým náradím

E, U, Z, P, ZV, MT, S

23.

Práca s ručným náradím

E, U, Z, P, ZV, MT, S

24.

Zváranie

ZV

25.
26.

Brúsenie
Obsluha stroja

Z, P, MT
E,TP, U, Z, P, ZV, MT, S

27.

Práca s ručným elektrickým náradím

E, U, Z, P, ZV, MT, S

ZOZNAM SKRATIEK PRACOVNÝCH FUNKCIÍ:
EZS-

elektrotechnik;
zámočník;
skladník.

TP P-

VYPRACOVAL

DÁTUM

technický pracovník, technológ, projektant;
U - upratovačka;
potrubár;
ZV - zvárač;
MT - montér točivých strojov;

SCHVÁLIL

Ing. Tomáš Slažák,
koordinátor dokumentácie BOZP

2019 – 2022 © LEMON LION

POZNÁMKA

17.08.2017

Ing. Marušek Lucius,
manažér SIM
DÁTUM

18.08.2017

ZOZNAM

STRANA: 1/2

Protokol o zistení
z auditu

KÓD:

ČÍSLO LISTU:

M1255684 XM

1/2

AUDITOVANÁ ORGANIZÁCIA, NÁZOV:

Enseco a.s.
PRÍLOHY:

Šablóna pre
Protokol
o zistení

Protokol o zistení
z auditu

ADRESA:

ZÁKLAD PRE POSÚDENIE:

ENSECO,a.s.
PO Box 10,
935 39 Mochovce

Dictumst quisque

KÓD:

M1255684 XM

Prosíme zaslať

Tento list protokolu prosíme zaslať do ENSECO, a

ČASŤ:

Aliquam e�am erat

SKEN0001.PDF; IMG004567.JPG; IMG001235.JPG.

Preverovaná organizácia

NÁVRH NÁPRAVNÉHO/ PREVENTÍVNEHO OPATRENIA
�ŠPECIFICKÁ POUŽITÁ ČINNOSŤ / POSTUP JE VECOU PREVEROVANEJ ORG

Vedúci auditor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad

DOKUMENTÁCIA POUŽITÁ PRE VYHODNOTENIE ZISTENIA � UVEĎ NÁZOV, ČÍSLO, REVÍZIA, ČLÁNOK, ČASŤ � :

dolore magna aliqua. Viverra suspendisse

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut lab

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Viverra suspendisse poten� nullam ac tortor vitae purus faucibus
ornare. Mollis nunc sed id semper risus in. Tellus orci ac auctor augue mauris augue neque gravida
in. Velit sed ullamcorper morbi �ncidunt ornare massa eget egestas.

nullam ac tortor vitae purus faucibus ornare.
nunc sed id semper risus in. Tellus orci ac

augue mauris augue neque gravida in. Velit sed

corper morbi �ncidunt ornare massa eget ege

POŽIADAVKY Z DOKUMENTÁCIE �CITUJ V KRÁTKOSTI DOKUMENT � :

Moles�e at elementum eu facilisis. Mauris a diam maecenas sed. Viverra orci sagi�s eu volutpat
odio facilisis. Quam id leo in vitae turpis massa sed. Diam sit amet nisl suscipit adipiscing bibendum est ultricies. Diam quam nulla por�tor massa. Ornare lectus sit amet est placerat in egestas.
Justo eget magna fermentum iaculis eu non diam.

Manažér SIM

PROTOKOL OBDRŽANÝ DŇA
� AKO ODOZVA NA VYKONANÚ NO / PO OD PREVEROVANEJ ORGANIZÁCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad

ZISTENIE � PODROBNE POPÍŠ, ČO, KDE, VPLYV � :

Samostatný súbor, ktorý je súčasťou
redizajnu kancelárskych tlačovín.
Oproti ostatným dokumentom má
inak vedenú hlavičku aj pätičku. Ráta
s používaním výrazných upozornení.
Nakoľko protokol môže byť obsiahlejší,
odporúčame držať sa základných
postupov skladby dokumentu spomenutých vyššie.

Amet volutpat consequat mauris nunc congue nisi. Pharetra massa massa ultricies mi quis. Mollis
nunc sed id semper risus in hendrerit. Venena�s cras sed felis eget velit. Dignissim cras �ncidunt
lobor�s feugiat. Donec ultrices �ncidunt arcu non. Pellentesque nec nam aliquam sem et tortor
consequat id.

OVERENIE ODSTRÁNENIA ZISTENIA A VYKONANÉHO NÁPRAVNÉHO
/ PREVENTÍVNEHO OPATRENIA

Ipsum consequat nisl vel pre�um. Arcu vitae e

tum curabitur vitae. Quam pellentesque ne

aliquam sem et tortor consequat. Eu conseq

KLASIFIKÁCIA ZISTENIA:

felis donec et odio pellentesque. Imperdi

systémová nezhoda

akceptovateľná nezhoda

pozorovanie

euismod nisi porta lorem mollis aliquam. Ferm
posuere urna nec �ncidunt praesent semper

POZNÁMKA:

Cursus eget nunc scelerisque viverra. Pulvinar e�am non quam lacus suspendisse faucibus interdum posuere lorem. Enim sed faucibus turpis in. Euismod lacinia at quis risus sed vulputate odio
ut. Vitae justo eget magna fermentum iaculis eu. Eget mauris pharetra et ultrices neque. Quam
elementum pulvinar e�am non quam lacus suspendisse faucibus.

nibh sed.
POZNÁMKA:

Cursus eget nunc scelerisque viverra. Pulvinar
dum posuere lorem. Enim sed faucibus turpis
ut. Vitae justo eget magna fermentum iaculis

PREVEROVANÁ ORGANIZÁCIA

elementum pulvinar e�am non quam lacus sus

VEDÚCI AUTOR

DÁTUM

ZISTENIE A JEHO KLASIFIKÁCIU UZNAL

DÁTUM

Peter Malík

20.3.2019

Tit. Meno Priezvisko

20.3.2019

ZÁZNAM VD/065/05

STRANA: 1/2

MANUÁL PRE POUŽÍVANIE ZNAČKY ENSECO

Cenová ponuka

Šablóna pre
cenovú
ponuku
Samostatný súbor, ktorý je súčasťou redizajnu kancelárskych tlačovín. Dokument ráta s používaním
tabuliek, zoznamov a s rozsiahlym
textom. Súčasťou dokumentu je logo
DNV - GL.

ZÁKAZKA

4. M48B

Cenová ponuka

PONUKA Č.::

171200/ ENSECO, a.s.

PRÍLOHA K LISTU Č.:

01

PRÍLOHA K LISTU Č.:

01

1. Iden�ﬁkačné údaje predkladateľa ponuk

Veriﬁkácia montáže strojnej čas� a potrubí na vybraných a nevybraných potrubných terasách – 4. BLOK
PONUKA Č.:

DÁTUM SPRACOVANIA:

171200/ ENSECO, a.s.

09.11.2017

PONUKA SPRACOVANÁ PRE:

PONUKA SPRACOVANÁ OD:

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bra�slava
Telefón: +421 2 5866 1111

ENSECO, a.s.
Hollého 10/1499
949 01 Nitra
Telefónne číslo.: +421 36 637 5910

NÁZOV A ADRESA:

BANKOVÉ SPOJENIE:

ENSECO a.s.
Hollého 10/1499
949 01 Nitra
IČO : 36 220 370
DIČ : 2020162375
IČ DPH : SK2020162375

Prima banka Slovensko, a.s.
4220093905/3100
IBAN : SK063100000000422009390

KONTAKTNÉ OSOBY:

Ing. Jozef Guba
riaditeľ technickej prípravy a realizácie,
podpredseda predstavenstva
Telefón: 036 637 5300, 0918 322 886
e-mail: jguba@enseco.sk

Ing. Michal Hrdina
vedúci odboru obchod a zmluvné
Telefón : 036 637 5400
e-mail : mhrdina@enseco.sk

2. Predmet ponuky

Moles�e at elementum eu facilisis. Mauris a diam maecenas sed. Viverra orci sagi�s

odio facilisis. Quam id leo in vitae turpis massa sed. Diam sit amet nisl suscipit adipi

Predmetom ponuky nie sú činnos� spojené s realizáciou nápravných opatrení zistených počas k
rozsahu tejto ponuky. V prípade zistenia potreby realizácie nápravných opatrení bude Odberate
nápravného opatrenia, po ktorého schválení predložíme Odberateľovi objednávku na naviac prá
objednávky na naviac práce budú dohodnuté činnos� zrealizované.

4. Platnosť ponuky

Predkladaná ponuka je platná do 31.12.2017 s možnosťou predĺženia po vzájomn

2019 – 2022 © LEMON LION

EMAIL�ENSECO.SK

BANKOVÉ SPOJENIE: BANKA, A.S.

IČO: 0000 0000

TEL: +421 000 000 000

IBAN: SK 0000 000 000 0000 0000 0000

DIČ: 0000 000 000

171200/ ENSECO, A.S.

V Mochovciach, 09.11.2017.

STRANA: 1/2

Ing. Vladimír Práznovský

Ing. Jozef Guba

GENERÁLNY RIADITEĽ A PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA

Zoznam účastníkov
na audite

KÓD:

ČÍSLO LISTU:

M1255684 XM

1/1

Auditovaná organizácia
P.Č. PRIEZVISKO A MENO

ky

05

vzťahy

s eu volutpat

iscing biben-

ktorejkoľvek etapy
eľovi navrhnuté riešenie
áce. Po odsúhlasení

nej dohode.

Šablóna pre
zoznam
účastníkov
Samostatný súbor, ktorý je súčasťou redizajnu
kancelárskych tlačovín. Oproti ostatným dokumentom má inak vedenú hlavičku aj pätičku.
Gro šablóny pozostáva z prehľadnej tabuľky.

ORGANIZÁCIA

FUNKCIA

ÚVODNÝ ROZHOVOR
PODPIS

ZÁVEREČNÝ ROZHOVOR
PODPIS

leo
ENSECO, a.s. Por�tor
a diam sollicitudin

1

Ing. Branislav Havlik

2

Tit. Meno Priezvisko, Tit. ENSECO, a.s. Tincidunt eget

3

Ing. Branislav Havlik

4

Tit. Meno Priezvisko, Tit. ENSECO, a.s. Tincidunt eget

5

Ing. Branislav Havlik

6

Tit. Meno Priezvisko, Tit. ENSECO, a.s. Tincidunt eget

7

Ing. Branislav Havlik

8

Tit. Meno Priezvisko, Tit. ENSECO, a.s. Tincidunt eget

9

Ing. Branislav Havlik

10

Tit. Meno Priezvisko, Tit. ENSECO, a.s. Tincidunt eget

11

Ing. Branislav Havlik

12

Tit. Meno Priezvisko, Tit. ENSECO, a.s. Tincidunt eget

13

Ing. Branislav Havlik

14

Tit. Meno Priezvisko, Tit. ENSECO, a.s. Tincidunt eget

15

Ing. Branislav Havlik

16

Tit. Meno Priezvisko, Tit. ENSECO, a.s. Tincidunt eget

17

Tit. Meno Priezvisko, Tit. ENSECO, a.s. Tincidunt eget

18

Ing. Branislav Havlik

19

Tit. Meno Priezvisko, Tit. ENSECO, a.s. Tincidunt eget

20

Ing. Branislav Havlik

21

Tit. Meno Priezvisko, Tit. ENSECO, a.s. Tincidunt eget

leo
ENSECO, a.s. Por�tor
a diam sollicitudin

leo
ENSECO, a.s. Por�tor
a diam sollicitudin

leo
ENSECO, a.s. Por�tor
a diam sollicitudin

leo
ENSECO, a.s. Por�tor
a diam sollicitudin

leo
ENSECO, a.s. Por�tor
a diam sollicitudin

leo
ENSECO, a.s. Por�tor
a diam sollicitudin

leo
ENSECO, a.s. Por�tor
a diam sollicitudin

leo
ENSECO, a.s. Por�tor
a diam sollicitudin

leo
ENSECO, a.s. Por�tor
a diam sollicitudin

ZÁZNAM VD/065/05

STRANA: 1/1

MANUÁL PRE POUŽÍVANIE ZNAČKY ENSECO
Dotazník

KÓD:

ZMENA:

ČÍSLO LISTU:

171200/ ENSECO, a.s.

Nie

1/2

Dotazník

Základné údaje o dodávateľovi

Šablóna pre
Dotazník
Samostatný súbor, ktorý je súčasťou
redizajnu kancelárskych tlačovín.
Súbor je navrhnutý tak, aby ho bolo
možné komfortne vyplniť rukou, alebo v textovom procesore Microsoft
Word.

1. OBCHODNÝ NÁZOV ORGANIZÁCIE:

IČO:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

DIČ:

3. TEL:

2. ADRESA ORGANIZÁCIE:

Lemon Lion, s.r.o., (Športová hala MŠK),
1. mája 1264/9, 020 01 Púchov, SK

EMAIL:

4. VEDÚCI ORGANIZÁCIE � MENO, FUNKCIA �:

TEL:

11.

+421 42 4324 221,
+421 948 465 007
lemonlion@lemonlion.sk

+421 42 4324 221
EMAIL: lemonlion@lemonlion.sk

TEL:

Ing. Jozef Guba
Podpredseda predstavenstva

EMAIL:

+421 42 4324 221
lemonlion@lemonlion.sk

13.

12.

11.

12.
6. HLAVNÉ ČINNOSTI ORGANIZÁCIE �VÝROBNÝ PROGRAM, POSKYTOVANÉ SLUŽBY A POD.�:

Moles�e at elementum eu facilisis. Mauris a diam maecenas sed. Viverra orci sagi�s eu volutpat
odio facilisis. Quam id leo in vitae turpis massa sed. Diam sit amet nisl suscipit adipiscing bibendum est ultricies. Diam quam nulla por�tor massa. Ornare lectus sit amet est placerat in egestas.
Justo eget magna fermentum iaculis eu non diam.

Odlúčené závody, strediská, prevádzky
7. ADRESA:

HLAVNÉ ČINNOSTI ODLÚČ. ÚTVARU:

TELEFÓN:

Lemon Lion, s.r.o., (Športová
hala MŠK), 1. mája 1264/9,
020 01 Púchov, SK

Viverra justo nec ultrices
dui sapien eget mi.

+421 42 4324 221

8. ADRESA:

HLAVNÉ ČINNOSTI ODLÚČ. ÚTVARU:

TELEFÓN:

Lemon Lion, s.r.o., (Športová
hala MŠK), 1. mája 1264/9,
020 01 Púchov, SK

Ipsum consequat nisl vel
pre�um.

+421 948 465 007

9. ADRESA:

HLAVNÉ ČINNOSTI ODLÚČ. ÚTVARU:

TELEFÓN:

Lemon Lion, s.r.o., (Športová
hala MŠK), 1. mája 1264/9,
020 01 Púchov, SK

Fermentum posuere
urna nec �ncidunt praesent semper feugiat.

+421 42 4324 221

STRANA 1/2
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12.

13.
5. PREDSTAVITEĽ VEDENIA � MENO �:

ZMENA:

171200/ ENSECO, a.s.

Nie

Otázky

44018312
SK2022542929

11.

Ing. Vladimír Práznovský
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

KÓD:

13.

Má organizácia zavedený a zdokumentovaný
systém manažérstva kvality?
Má organizácia zavedený a zdokumentovaný
systém environmentálneho manažérstva ?
Má organizácia zavedený a zdokumentovaný
systém manažérstva BOZP ?
Má organizácia zavedený a zdokumentovaný
systém manažérstva kvality?
Má organizácia zavedený a zdokumentovaný
systém environmentálneho manažérstva ?
Má organizácia zavedený a zdokumentovaný
systém manažérstva BOZP ?
Má organizácia zavedený a zdokumentovaný
systém manažérstva kvality?
Má organizácia zavedený a zdokumentovaný
systém environmentálneho manažérstva ?
Má organizácia zavedený a zdokumentovaný
systém manažérstva BOZP ?

ČÍSLO LISTU:

1/2

POZNÁMKY
ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

Por�tor leo a diam
sollicitudin. Sit amet

K2
Objednávka

ODBERATEĽ

NIE

Slovenské liehovary a likérky
Trnavská cesta
920 41 Leopoldov
SK

IČO: 123 456 789
DIČ: 12 34 45 67 89
IČ DPH: SK123456789
Tel: 0912 345 678
Email: rfridrich@enseco.sk

Samostatný súbor, ktorý je súčasťou
redizajnu kancelárskych tlačovín.
Zároveň ide o grafický výstup obchodného programu K2. Obsahuje
obdobné prvky ako šablóny programu Microsoft Word. Kvôli technickým obmedzeniam sme však prvky
museli prispôsobiť, mierne zmeniť. Pri
K2 objednávke sa počíta s poštovým
stykom. Adresa je umiestnená tak,
aby bolo možné použiť typizovanú
obálku 220 x 110 mm s okienkom
vpravo, ktoré má rozmery 105 x 40
mm. Spodná časť poskytuje priestor
na podpisy, ktoré doteraz nemali
presne určené miesto.

NIE

ENSECO,a.s.
Hollého 99/9999
949 01 Nitra
SK
Prevádzka: PO Box 10, 935 39
Mochovce

IČO: 123 456 789
tel.: 0912 345 678
DIČ: 12 34 45 67 89
Email: enseco@enseco.sk
IČ DPH: SK123456789
Bankové spojenie: Tatrabanka: 26250465445/1100
Zapísaná v Obchodnom registri Okresneho sudu v Trnave, oddiel Sa, vložka
číslo 12346T. Registračné číslo pre spotrebnú daň z liehu: SK12456500008

Objednávka

TERMÍN DODANIA:
REFERENT:
SPÔSOB ODBERU:
SPÔSOB DOPRAVY:
POPIS:
ADRESA DODANIA:

18/2019/152

DÁTUM VYSTAVENIA
26.3.2019
Ing. Jozef Karot
16.3.2018
Osobne v mieste dodávatela
Lieh denaturovaný
budova ENSECO, a.s.,
935 39 Mochovce

Objednávame si u vás denaturovaný lieh 1% benzínu lekárskeho:
TOVAR

DAŇ %

BEZ DPH

DPH

CENA S DPH

Lieh denaturovaný

60,000

12,90

774,00

154,80

928,80 EUR

Lieh denaturIn laoreet, magna id viverra

60,000

12,90

774,00

154,80

928,80 EUR

Class aptent taci� sociosqu ad litora

60,000

12,90

774,00

154,80

928,80 EUR

Sed ut perspicia�s unde omnis

60,000

12,90

774,00

154,80

928,80 EUR

E�am ligula pede, sagi�s quis

60,000

12,90

774,00

154,80

928,80 EUR

154,80

928,80 EUR

MNOŽSTVO

BEZ DPH/MJ

Celkom

Základná sadzba DPH

DAŇ %

BEZ DPH

DPH

CENA S DPH

12,90

774,00

154,80

928,80 EUR

774,00

154,80

928,80 EUR

Celkom

In laoreet, magna id viverra �ncidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed
libero. Cras elementum. Class aptent taci� sociosqu:
•

Phasellus aliquet congue lacus, quis sollicitudin

•

Mauris magna odio, semper quis ves�bulum

1.

Cras tris�que, orci eget sodales vulputate

99. Maecenas aliquet tris�que odio, non aliquam arcu imperdiet suscipit. Curabitur porta
lobor�s eros et faucibus. Sed orci metus, cursus nec sapien.
In laoreet, magna id viverra �ncidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet saplibero.

ZODPOVEDNÝ
ODBOR

Peter Malík
220

VYSTAVIL
ODBOR

Fridrich Ras�slav, Ing.
—

SCHVÁLIL
ODBOR

KÓD ZÁKAZKY
STRANA 2/2

100200101

DÁTUM

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresneho súdu Nitra, odd. Sa,č.vl.: 12346/N

20.3.2019

DÁTUM

Ing. Vladimír Práznovský
generálny riaditeľ
100
20.3.2019
STRANA: 1/1

MANUÁL PRE POUŽÍVANIE ZNAČKY ENSECO

DODÁVATEĽ

ENSECO, a.s.
Hollého 10/14999
49 01 Nitra
SK
Zapísaná v: Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra.,
odd.: Sa, č. vl.: 10494/N
IČO: 36220370
IČDPH: SK2020162375
DIČ: SK2020162375

Slovenské liehovary a likérky
Trnavská cesta
920 41 Leopoldov
SK

Telefón: 0366375956
Fax: 0366375130

K2
Faktúra
Samostatný súbor, ktorý je súčasťou redizajnu kancelárskych tlačovín. Uplatňuje rovnakú filozofiu ako
predchádzajúce dokumenty, jeho súčasťou môže byť
aj QR kód.

Faktúra

01/2019/38

ODBERATEĽ

SPÔSOB PLATBY

DÁTUM VYSTAVENIA

QBSW
Slovenské liehovary a likérky
Trnavská cesta
920 41 Leopoldov
SK

Prevod
VARIABILNÝ SYMBOL

26.3.2019

12345687

DÁTUM SPLATNOSTI

KONŠTANTNÝ SYMBOL

IČO: 44018312
DIČ: 2022542929
IČDPH: SK2022542929
1901035
Ivan Okoši
07/2019/47
Osobne v mieste dodávania
Vlastná

VAŠA OBJEDNÁVKA:
REFERENT:
ZÁKAZKA:
SPÔSOB ODBERU:
SPÔSOB DOPRAVY:

16.3.2018
DÁTUM DODANIA

26.3.2019

0308

BANKA:
ÚČET/KÓD BANKY:
SWIFT:
IBAN:

VUB
1231231231/0123
SUBSBSBS
SK90 0200 0000 0000 26781 234 4567

Fakturujeme Vám prevzatý materiál.
Položkka colného sadzobníka 72285069 - Prenesenie daňovej povinnos� podľa 69 ods. 12g)
TOVAR
KÓD COLNÉHO SADZOBNÍKA

MNOŽSTVO
ŠTÁT PÔVODU

BEZ DPH/MJ

20,000 kg
Slovensko

Lieh denaturovaný
72285069

DAŇ %

BEZ DPH

DPH

CENA S DPH

20

774,00

154,80

928,80 EUR

154,80

928,80 EUR

Celkom
*korekcia DPH

20

154,80

928,80 EUR

*korekcia DPH

20

154,80

928,80 EUR

*korekcia DPH

20

154,80

928,80 EUR

*korekcia DPH

20

Celkom za faktúru
Prija�e objednávky od odber.

154,80

928,80 EUR

154,80

928,80 EUR

20

928,80 EUR

20

928,80 EUR

Zaplaceno zálohovou fakturou ZP/2013/11
Prija�e objednávky od odber.
Zaplaceno zálohovou fakturou ZP/2013/11

Základná sadzba DPH
Základná sadzba DPH - Režim PDP

Celkom

DAŇ %

BEZ DPH

DPH

CENA S DPH

20
20

774,00
774,00
774,00

154,80
154,80
154,80

928,80 EUR

928,80 EUR

STRANA: 2/2
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ODBERATEĽ

ENSECO,a.s.
Hollého 99/9999
949 01 Nitra
SK
IČO: 123 456 789
DIČ: 12 34 45 67 89
IČ DPH: SK123456789

Anton Baláž
Ludánska cesta 1264/1
934 01 Levice
SK

Tel: 123/321 4567
Fax: 123/321 4567
Vystavil: Meno Priezvisko
e-mail: pokdpsoak@enseco.sk

K2
Inventarizácia

Inventarizácia záväzkov k 22.10.2019
Vážená pani, vážený pán,
v laoreet, magna id viverra �ncidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed
libero. Cras elementum. Class aptent taci� sociosqu:
•

Phasellus aliquet congue lacus, quis sollicitudin

•

Mauris magna odio, semper quis ves�bulum

1.

Cras tris�que, orci eget sodales vulputate

99. Maecenas aliquet tris�que odio, non aliquam arcu imperdiet suscipit. Curabitur porta

Samostatný súbor, ktorý je súčasťou redizajnu kancelárskych tlačovín. Uplatňuje rovnakú filozofiu ako predchádzajúce dokumenty.

lobor�s eros et faucibus. Sed orci metus, cursus nec sapien.
In laoreet, magna id viverra �ncidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet saplibero.

DÁTUM ÚČ. PRÍPADU

FAKTÚRA

VAR. SYMBOL

SPLATNÉ

CENA S DPH

12/3456/7890

123654

25.6.2019 25.6.2019

774,00

0,00

-39

928,80 EUR

12/3456/7890

123654

25.6.2019 25.6.2019

774,00

0,00

-39

928,80 EUR

12/3456/7890

123654

25.6.2019 25.6.2019

774,00

0,00

-39

928,80 EUR

12/3456/7890

123654

25.6.2019 25.6.2019

774,00

0,00

-39

928,80 EUR

12/3456/7890

123654

25.6.2019 25.6.2019

774,00

0,00

-39

928,80 EUR

CENA S DPH

ZAPLATENÉ

CENA S DPH

774,00

0,00

1 928,80 EUR

Záväzky celkom

ZAPLATENÉ OMEŠKANIE

SALDO CELKOM

S priateľským pozdravom

PEČIATKA

PEČIATKA

A PODPIS

A PODPIS
VYJADRENIE

DÁTUM

20.3.2019

DÁTUM

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresneho súdu Nitra, odd. Sa,č.vl.: 12346/N

20.3.2019
STRANA: 1/1

MANUÁL PRE POUŽÍVANIE ZNAČKY ENSECO

Konštrukčné
parametre
digitálnych
materiálov
2019 – 2022 © LEMON LION

MANUÁL PRE POUŽÍVANIE ZNAČKY ENSECO

Vzhľad
webovej stránky
Aj pri vzhľade webovej stránky sme
vytvorili vizuálne zásady, ktoré je
vhodné dodržiavať pri neskoršej
aktualizácii a dopĺňaní. Web má
svetlé pozadie a výrazný biely okraj v
hlavičke. Pätička je tmavá. Farebná
paleta vychádza z palety logotypu.

2019 – 2022 © LEMON LION

Príznakovou farbou je modrá, červená je použitá v pomere maximálne
20:80 modrej. Fotografie sú volené
podľa časti Výber fotografií v tomto
dizajn manuáli. Typografia pracuje s
písmom Poppins.

MANUÁL PRE POUŽÍVANIE ZNAČKY ENSECO

FAREBNÁ PALETA PRE WEB

Konštrukčné prvky
dizajnu webovej stránky
Funkčné prvky, s ktorými sme vystavali dizajn stránky, boli vybrané na
základe povahy textov. Pracujeme
s rôznymi úrovňami a veľkosťami
nadpisov, zoznamami, odrážkami,
tabuľkami. Dynamickosť dopĺňa časová os či výrazné číselné ikony.

2019 – 2022 © LEMON LION

Farebná paleta sa v konštrukčných
prvkoch rozrástla, pribudla neúplná
čierna do nadpisov a šedá. Nakoľko
je web živý nástroj, ktorý vyžaduje
aktualizovanie, predpokladáme aj
pribúdanie a používanie nových
prvkov.

INPUTY, TEXTOVÉ POLIA, SELECTY

TEXTOVÝ INPUT, FOCUSED

TABUĽKA A ZOZNAM

H1 - 60PX, #1C2838

H2 - 52PX

SELECT

H3 - 40PX

MOBILNÉ MENU

MENU A SUBMENU

H4 - 30PX
PODNADPIS
30PX, #77869C

BODY TEXT,
POPPINS REGULAR - 18PX, #1C2838

E-mailové
podpisy
E-mailový podpis je blok textu v HTML kóde, ktorý
používaný poštový klient pripojí na koniec každého
emailu. Je to prvý bod komunikácie medzi spoločnosťou a obchodným partnerom. Aj preto sme na
jeho dizajn kládli veľký dôraz. E-mailové podpisy
by mali byť jednotné a IT oddelenie spoločnosti by
ich malo nainštalovať všetkým zamestnancom s
firemným e-mailom. Podpisy neobsahujú fotografiu podpísaného a sú plne responzívne – dobre
čitateľné v mobile, na tablete aj v počítači.

Grafické prvky
pre sociálne siete
Pre úplnosť uvádzame aj vizuál grafických prvkov pre
sociálne siete. Je to návrh umiestnenia loga do hlavičky
sociálnych sietí, ale aj do grafiky príspevkov, ktoré sa
môžu prostredníctvom týchto sietí propagovať. Rozloženie logotypu je navrhnuté a rozložené tak, aby sa
správne zobrazilo v štvorcovom, ale najmä kruhovom
výreze.

KONŠTRUKCIA OCHRANNEJ ZÓNY
LOGOTYPU PRE SOCIÁLNE SIETE
LOGOTYP VO VERZII PRE
SOCIÁLNE SIETE

ŠPECIÁLNA IKONA PRE POUŽITIE
NA TÝCH NAJMENŠÍCH MIESTACH,
KDE BY BOLA AJ PREDCHÁDZAJÚCA
VERZIA NEČITATEĽNÁ

Chýba vám
niečo v manuáli
používania vašej
značky, alebo ste
našli chybu?
Dizajn manuál používania značky je veľmi dynamický materiál. Predpokladá neustálu obnovu,
vylepšovanie. Ak ste v materiáloch našli chybu,
alebo ich potrebujete doplniť či prediskutovať,
kontaktujte manažéra značky ENSECO na:
lemonlion@lemonlion.sk

