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Získanie značky Európskej komisie DS label znamená pre Trnavskú univerzitu 
najmä zvýšenie prestíže, zlepšenie jej vnútornej flexibility, potvrdenie kvality 
a internacionalizácie informácií o študijných programoch a transparentnú 
administráciu študentských mobilít. Potvrdzuje, že dodatok k diplomu vydávaný 
Trnavskou univerzitou zodpovedá európskym štandardom a ponúka absolventom a 
zamestnávateľom kvalitnú informáciu o získanej  kvalifikácii.  

 
Trnavská univerzita v Trnave, v súlade s § 68 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách vydáva doklady o absolvovaní štúdia, a to vysokoškolský diplom, 
vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Podľa § 68 ods. 5 VŠ zákona zabezpečuje 
vydávanie vysokoškolského diplomu najmenej v kombinácii štátneho jazyka s anglickým 
jazykom. Dodatok k diplomu je medzinárodne uznávaný dokument, ktorý poskytuje 
štandardizovaný opis úrovne, kontextu, obsahu a statusu štúdia, ktoré absolvent úspešne 
skončil. Dodatok k diplomu poskytuje transparentnosť a umožňuje akademické a 
profesionálne uznanie kvalifikácie. Ak je vysokoškolský diplom vydaný v dvoch jazykoch, v 
týchto jazykoch sa vydáva aj dodatok k diplomu, a to buď ako jeden doklad v dvoch 
jazykoch, alebo ako dva doklady v jednotlivých jazykoch. Vysokoškolský diplom a dodatok k 
diplomu Trnavská univerzita v Trnave vydáva automaticky a bezplatne absolventom 
študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania v 
dvojjazyčnej slovensko - anglickej verzii ako jeden dokument. 

Dodatok k diplomu vychádza z modelu, ktorý vytvorila Európska komisia, Rada 
Európy a UNESCO/CEPES. Jeho účelom je poskytnúť dostatočne nezávislé informácie na 
zlepšenie medzinárodnej transparentnosti a spravodlivého akademického a profesijného 
uznávania kvalifikácií (diplomov, titulov, či osvedčení). Dodatok je zostavený tak, aby 
popisoval charakter, úroveň, kontext, obsah a štatút štúdií, ktoré študent vykonával a úspešne 
zakončil a preto je dôležitým dokumentom pri procese uznávania dokladov o vzdelaní a 
odborných kvalifikácií. V dodatku sa zároveň uvádzajú predmety absolvované štúdiom 
v zahraničí, informácie o záverečnej práci, jej obhajobe, štátnej skúške a celkové hodnotenie 
štúdia. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku k diplomu je informácia o systéme vysokého 
školstva v Slovenskej republike. Dodatok k diplomu tak dopĺňa informácie, ktoré sú uvedené 
vo vysokoškolskom diplome a umožňuje zamestnávateľom alebo iným univerzitám v rámci 
Európskej únie posúdiť predchádzajúce štúdium. 


