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Vec: Hodnotenie absolventov FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky 

 

Dolupodpísaný, Ing. Peter Kottlík, ako štatutárny zástupca, poskytujem hodnotenie absolventov FZaSP 

sv. Ladislava, ktorí sú v našej organizácii zapojení do poskytovania informačno-poradenského servisu, 

terénnej práce a vzdelávacieho programu Rozvoj zručností pre uplatnenie na trhu práce, v ktorom 

vykázali zručnosti potrebné na výkon činnosti v oblasti sociálnej práce, sociálneho poradenstva 

a projektového manažmentu v požadovanom rozsahu a kvalite.  

Absolventi odboru sociálna práca, ktorí absolvovali štúdium na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce 

sv. Ladislava, Nové Zámky sú dostatočne pripravení na vykonávanie činnosti a práce pri práci s mladými 

ľuďmi v krízových situáciách, disponujú zručnosťami v oblasti projektového manažmentu 

a metodickými zručnosťami pri príprave vzdelávacieho programu, ktoré realizujeme od roku 2016. 

Vďaka absolventom FZaSP sv. Ladislava dokážeme poskytovať systematickú prácu s mládežou, 

zabezpečovať poradenstvo a poskytovať systém pomoci pri riešení krízových situácií našich cieľových 

skupín tak, aby dokázali plniť svoje role v osobnom i pracovnom živote a eliminovali sme ich rizikové 

správanie. Absolventi na predmetnej fakulte sú vybavení súborom zručností, odbornými vedomosťami 

a súborom etických postojov, ktoré ich predurčujú k vykonávaniu kvalitnej sociálnej práce postavenej 

na holistickom prístupe.  

Vítame vzdelávacie programy, ktoré pripravujú sociálnych pracovníkov nielen na základe vzdelávacích 

cieľov, obsahu a zamerania, ale najmä na základe praktických skúseností, potrieb klientov sociálnej 

práce a požiadaviek zamestnávateľov ako aj na základe poznania aktuálnych zmien v spoločnosti, čo 

môžeme potvrdiť, že FZaSP sv. Ladislav Nové Zámky spĺňa všetky tieto atribúty a jej absolventi dokážu 

byť plnohodnotnými odbornými kapacitami pri výkone práce s mládežou a ďalšími cieľovými 

skupinami sociálnej práce. Želáme si, aby takéto kvalitné vzdelávacie programy na FZaSP sv. Ladislava 

založené na praxi, odbornosti, profesionalite a ľudskom prístupe, najnovších poznatkov z teórie a vedy 

či priamej práce s klientmi, fungovali aj inde. 

S pozdravom a prianím kvalitných absolventov ako doteraz. 

 

Veľké Leváre, 20.5.2021      Ing. Peter Kottlík, štatutár  


