
Príloha č. 8 k Vnútornému predpisu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so 

sídlom v Košiciach na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so 

špecifickými potrebami 

 

V Y H L Á S E N I E 

študenta so špecifickými potrebami o účelovom použití študijných materiálov 
 

Meno a priezvisko:  ................................................................................................................ 

Adresa trvalého bydliska: ................................................................................................................ 

Tel.:    ................................................................................................................ 

E-mail:   ................................................................................................................ 

Ročník/stupeň:  ................................................................................................................ 

Študijný program:  ................................................................................................................ 

 

V y h l a s u j e m, 

že som bol/a  informovaný/á o účelovom určení študijných materiálov, ktoré mi budú individuálne 

poskytnuté, alebo ktoré získam ako študent/ka so špecifickými potrebami od učiteľov 

Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Ide najmä 

o prezentácie a podklady k prednáškam, zvukové, resp., obrazové záznamy z prednášok. 

Získanie podkladov na vyučovanie závisí od ochoty učiteľa a viaže sa na záväzok študenta nakladať 

s nimi podľa vopred dohodnutých pravidiel. Možnosť zhotovovania zvukových alebo obrazových 

záznamov z prednášok sa viaže na predchádzajúci písomný súhlas učiteľa. 

Zaväzujem sa použiť dodané texty, prezentácie, zhotovené záznamy výlučne na vlastné študijné účely. 

Zaväzujem sa prevzaté podklady alebo zhotovené záznamy nerozširovať na komerčné, či iné účely, 

než je účel tohto vyhlásenia. 

Dodané podklady alebo zhotovené záznamy sú mi určené ako študentovi so špecifickými potrebami. 

Zaväzujem sa zostať ich výhradným užívateľom a neposkytovať ich bez písomného súhlasu 

poskytovateľa tretej osobe ani v prípade, ak ide o študenta so špecifickými potrebami. Som si 

vedomý/á, že v prípade vedomého porušenia vyššie uvedených podmienok budem znášať následky 

v zmysle Občianskeho zákonníka, resp. autorského zákona. 

Zaväzujem sa zostať jediným používateľom poskytnutých podkladov na vyučovanie v prístupnej 

forme aj po ukončení štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave 

so sídlom v Košiciach. 

Informácia o podpísaní vyhlásenia bude uvedená v Rozhodnutí o priznaní primeraných úprav 

a podporných služieb pre študenta so špecifickými potrebami. 

Vyhlásenie sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Nevidiaci používateľ dostane text vyhlásenia 

v elektronickej forme. 

 

V Košiciach dňa ............................................. 

 

 

..........................................................    ....................................................... 

podpis študenta      fakultný koordinátor pre študentov 

so špecifickými potrebami 


