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Úvod

Z histórie Technickej univerzity v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach bola zaloená v roku 1952,
no jej korene treba h¾adat v hlbokej minulosti. U v roku
1657 bola v Košiciach zaloená Universitas Cassoviensis.
Technické vzdelanie však na našom území bolo na úroveò
vysokoškolského povýšené a v roku 1762, keï bola
rakúsko-uhorskou panovníèkou Máriou Teréziou zaloená
Banícka akadémia v Banskej Štiavnici. Tá poskytovala
vzdelanie a vyvíjala výskumnú èinnos v celom komplexe
vedných odborov, od rudného baníctva a po výrobu
a spracovanie kovových materiálov.
Zárodky technického vysokého školstva v Košiciach siahajú
do roku 1937, keï bola zákonom è. 170 Èeskoslovenskej
republiky zriadená Štátna vysoká škola technická Dr. Milana
Rastislava Štefánika v Košiciach. S vyuèovaním sa malo
zaèa u v školskom roku 1938/39, no predvojnové udalosti
po Viedenskej arbitrái prinútili presahova ju najskôr do
Prešova, potom do Martina, a nakoniec zakotvila
v Bratislave a dala základ dnešnej Slovenskej technickej
univerzite v Bratislave. Ku skutoènému zrodu Vysokej
školy technickej v Košiciach došlo na základe vládneho
nariadenia è. 30./1952 Zb. z 8. júla 1952, ktorým bola
zriadená s tromi fakultami, a to fakultou akého strojárenstva, baníckou a hutníckou fakultou. V roku 1969 pribudla
elektrotechnická fakulta, v roku 1976 stavebná fakulta.
Významnou udalosou bolo premenovanie školy na
Technickú univerzitu v Košiciach (ïalej pouívame aj
skratku TUKE) na základe zákona SNR z 13. februára 1991.
V roku 1992 bola v Prešove zriadená fakulta odborných
štúdií, ktorá sa v roku 1996 pretransformovala na dnešnú
fakultu výrobných technológií. V roku 1992 bola zriadená
ekonomická fakulta, èím univerzita opustila rámec rýdzo
technických disciplín. V tomto trende pokraèovala aj v roku
1998, keï bola zaloená fakulta úitkových umení
s dnešným názvom fakulta umení. Svoj doterajší rozvoj
univerzita zavàšila 1.2.2005, keï bola zriadená letecká
faulta ako výsledok prièlenenia Vojenskej leteckej akademie
v Košiciach k TUKE.
Dnes má TU v Košiciach devä fakúlt, vyše 14 tisíc študentov
riadneho štúdia, okolo 700 doktorandov, pracuje na nej
vyše 900 pedagógov a rovnaký poèet výskumných a technicko-hospodárskych pracovníkov. Technická univerzita
v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania
nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých
odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania
jednak na Slovensku a jednak v stredoeurópskom priestore.
Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným
zázemím regiónu i celého Slovenska.

Dizajn manuál TUKE a jeho pouívanie
Dizajn manuál Technickej univerzity v Košiciach je súborom
základných predpisov - odporúèaní pre tvorbu a zachovanie
vizuálnej identity univerzity pri jej všeobecnej prezentácii.
Chráni vizuálne symboly TUKE, ktoré vychádzajú z histórie
univerzity, pred ich znehodnotením pri nesprávnom pouití
a je záväzný pre všetkých uívate¾ov, zamestnancov a študentov univerzity, vrátane externých firiem, ktoré vyhotovujú
produkty vizuálneho charakteru pre potreby TUKE. Zároveò
má napomáha všetkym zamestnancom TUKE pri vytváraní
dokumentov, diplomov a certifikátov, ktoré ude¾uje
univerzita, aby boli v súlade s prijatou koncepciou.
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Fakulty TU v Košiciach v súlade so zásadami pouívania
Dizajn manuálu TUKE si vymedzujú pouívanie fakultných
symbolov a ude¾ovanie fakultných pamätných medailí
formou vnútorných predpisov, ktoré sú ustanovené štatútmi
jednotlivých fakúlt a tvoria ich prílohu
Súbory Dizajn manuálu TUKE sú prevedené do formátu PDF
a na ich prezeranie je potrebné ma v poèítaèi nainštalovaný
vo¾ne šírený prehliadaè Adobe Reader, ktorý je k dispozícii
na tomto CD ROM-e v adresári: Adobe Reader.
Prezeranie jednotlivých èastí dizajn manuálu sa iniciuje
otvorením základného súboru Dizajn manual TUKE.pdf,
ktorý je umiestnený v hlavnom adresári Dizajn manual TUKE.
Zdrojové súbor y jednotlivých vizuálnych pr vkov,
zaèlenených do dizajn manuálu sú umiestnené v podadresároch oznaèených pod¾a názvov kapitol dizajn manuálu.
Typy zdrojových súborov dizajn manuálu a ich vyuitie v PC
programoch:.
1, DOC, resp. DOT - šablóny pre pouitie v textovom editori
MS WORD.
2, JPG - bitmapy loga, logotypu, medaily a iných vyobrazení
prvkov vizuálnej prezentácie TUKE, vhodné pre vkladanie
obrázkov do textového editoru MS WORD, resp. do
grafických a publikaèných programov, napr. Adobe
Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw a i.
3, CDR, AI, EPS - vektorové a bitmapové vyobrazenia
návrhov prvkov vizuálnej prezentácie TUKE vhodné pre
vkladanie obrázkov do grafických a publikaèných
programov, napr. Adobe Photoshop, Illustrator,
InDesign, CorelDraw a i.
Vytvorené elektronické dokumenty sú interaktívne a umoòujú uívate¾sky pohodlne sa pohybova po jednotlivých
kapitolách dizajn manuálu týmto spôsobom:
- kliknutím ukazovate¾a (myšky) na jednotlivé kapitoly
v OBSAHU celého dokumentu,
- kliknutím ukazovate¾a na vytvorené záloky dokumentov v
programe Adobe Reader, ktoré sa nachádzajú na ¾avej
strane pracovnej plochy a vytvárajú tak ïalší interaktívny
obsah dizajn manuálu.
Kliknutím ukazovate¾a na vyznaèené jednotlivé zdrojové
súbory v texte dizajn manuálu je moné uloi dokument so
zdrojovým súborom na urèené miesto vo vlastnom PC, resp.
ho priamo otvori v príslušnom programe, ktorý musí by pre
tento úèel nainštalovaný na danom PC.
Pre korektné vyuívanie textových prvkov a nápisov,
tvoriacich typografické súèasti Dizajn manuálu TUKE je
nevyhnutné vopred nainštalova do PC fonty - písma, ktoré
sú vybrané pre univerzitu v kapitole è. 2.1 Písmo univerzity.
Písma sú uloené v podadresári Písmo TUKE .
Pre zachovanie interaktivity vytvorených PDF dokumentov
a liniek na zdrojové súbory je nutné ich prezera buï
z dodaného CD ROM-u alebo skopírova celý hlavný
adresár Dizajn manual TUKE na pevný disk PC. Takéto
umiestnenie Dizajn manuálu TUKE na pevný disk PC je
výhodné poui ak je potrebné èastejšie prácova so
súbormi dizajn manuálu.
V prípade problémov s osvojením si práce s elektronickými
dokumentami Dizajn manuálu TUKE sa môete obráti
o pomoc na adresu: Jaroslav.Jarema@tuke.sk, resp.
kancelar@tuke.sk, - telefónne èíslo: 055/602 2003.
V Košiciach, október 2005

doc.Ing. Jaroslav Jarema, CSc.

