
  
  

Jeeeeej, aký krásny mail.    

Ďakujeme veľmi pekne aj my Vám – za vedomosti a zručnosti, ktoré sme u Vás 
získali a ktoré sa budeme snažiť využívať, za ľudskosť, ktorú budeme šíriť ďalej, 
aj za priateľský prístup, ktorý našu skupinu scelil tak, že nám všetkým bolo 
úprimne ľúto, že sa naše cesty rozchádzajú a že to trvalo tak krátko…  
„Niečo na zamyslenie“ ako odkaz od pani prezidentky je tak krásne a dojímavé, 

že by si človek želal, aby tie postavičky boli skutočné…  

ĎAKUJEME VÁM a želáme tiež krásny zvyšok dňa a veľa takých spokojných 

klientov ako sme boli my.  

nitrianska trojka    

Viera Maráková (reakcia na záverečný mail, ktorí dostali účastníci kurzu 

LEKTOR deň po ukončení kurzu)  

 

Teoretické vedomosti doplnili lektori o množstvo praktických zručností. Poskytli 

priestor na sebarealizáciu, naučili dávať spätnú väzbu mňa ale ju aj prijímať. 

Ďakujem za skvelé tipy ako zaujať, ako usmerniť vyrušujúcich a ako zvládať 

napäté situácie. 

Dominika Krupová 

 

Komplexný pohľad na lektorov, veľa praktických aktivít. Odporúčam. 

Helena Heribanová 

 

Ak ste rozhodnutí vzdelávať dospelých, je to jedinečný kurz pre získanie 

odborných vedomostí a najmä praktických zručností pre lektorskú činnosť. 

Lenka Holíková 

 

Zažije zážitkové učenie, bude čeliť rôznym situáciám, ktoré mu lektor pomôže 

zvládnuť. Prítomní lektori odovzdajú veľa typov a rád z vlastnej skúsenosti. Získa 

kopu materiálov, rád a poznatkov, ktoré mu pomôžu v rozvoji, a pochopí, že sa 

stále má čo učiť a kde sa rozvíjať. Dokonca by som privítal viac dní, aby som sa 

mohol viac naučiť. Taktiež získa osvedčenie z akreditovaného vzdelávania, 

a môže byť členom asociácie. 

Lukáš Moravec 

 



Kurz Lektor umožňuje v postupných a najmä praktických krokoch získať 

skúsenosti z lektorskej činnosti a práce so skupinou. Výborným prínosom je 

sledovanie reálnej lektorskej činnosti samotných lektorov kurzu. Absolvované 

aktivity sú zmysluplné a prínosné. Pomáhajú poznávať samého seba a sledovať 

zmeny vo vlastnom správaní lektorského účinkovania v procese tréningu 

lektorských zručností. Aktivity sú nové, rozvíjajúce a užitočné pre prácu 

budúceho lektora. 

Edita Pavúrová 

 

Získala som veľa praktických skúseností, ktoré používam ako začínajúci lektor 

v praxi. Kurz ma posunul ďalej a som  naozaj rada, že som sa ho zúčastnila. 

Dáša Schvarzbacherová 

 

Známemu by som odporučila tento kurz z dôvodu, že obsahovo a prakticky splnil 

moje očakávanie. Najviac sa mi páčila forma vzdelávania, úroveň a použité 

metódy jednotlivých lektorov, praktické cvičenia a skupinové aktivity. 

Účastník akreditovaného kurzu Lektor 

 

- Vysoká úroveň vzdelávania 

- Kvalitní lektori 

- Veľa užitočných informácií 

- Spätná väzba pre začínajúcich lektorov 

- Dobre investované prostriedky 

Ján Haško 

 

Príležitosť naučiť nielen ako komunikovať zároveň načo si dávať pozor ako 

zaujať, čo všetko obnáša lektorovanie. Kurz je založený na praktických 

cvičeniach, ktoré veľmi dobre pomôžu pri pochopení lektorských zručností, ich 

osvojení. Vynikajúci prístup lektorov, pomoc, podpora. 

Miroslav Revallo 

 

Príjemní ľudia, nechýba im odbornosť. Ak chce začať robiť kurz v čom je zručný, 

nech sa prihlási na tento kurz, pomôže im to v budúcnosti, keď sú 

zaregistrovaní, nájdu im ľahšie zákazky a takto stým môžu začať. 

Účastník akreditovaného kurzu Lektor 

 



 

  

Ďakujeme celému organizačnému a lektorskému tímu za tento kurz – áno, cítili 

sme sa veľmi dobre (smelo hovorím aj za kolegov, lebo to tak je), za čo veľmi 

pekne ďakujeme. Výborne postavený program kurzu, vysoko profesionálni 

lektori, výborne ze 3 – 3 štýly lektorovania, forma výučby…proste super:) 

Ďakujeme celému ALKP.   

Nakoľko na mňa Vaša asociácia veľmi dobre pôsobila, od profesionality cez silný 

ľudský rozmer a morálne zásady, určite sa rada stanem jej súčasťou. Ešte raz 

veľká vďaka a prajem ALKP veľa takto spokojných klientov:) Všetko dobré. “ 

Bibiana Krátka  

  

Ešte raz sa chcem poďakovať za kurz, s ktorým som bol veľmi spokojný – s 

obsahovou náplňou, aktivitami a, samozrejme, s lektormi. Všetci traja boli skvelí 

a hoci každý iný (inak to hádam ani nemôže byť), každý z nich nás obohatil a 

pôsobil na nás inšpirujúco. Bola radosť byť účastníkom takého vzdelávania. 

Miroslav Šimkovič  

  

  

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Kremnička 53, 974 05  Banská Bystrica,  IČO: 42 303 478,       
DIČ: 2023641653, OZ registrované  Ministerstvom vnútra pod č. VVS/1-900/90-40223, tel: +421 0919 185 148,  

 e-mail: alkp@alkp.sk, web:www.alkp.sk  
  

  

  

  
  

Musíme Vám povedať, že na Váš kurz sme dostali veľmi vysoké ohodnotenie od 

účastníkov, Váš kurz splnil očakávania na 100%. Určite pošleme aj ďalších 

našich lektorov na kurz k Vám ! Ďakujeme! a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!  

Tomáš Langermann    

  

Chcem sa Vám všetkým poďakovať za skvelý kurz, lektorom za ich prístup a 

spôsob, akým s nami pracovali. Bolo to pre mňa veľkým prínosom a naozaj som 

si to užila.  

Prajem Vám veľa úspechov a všetko dobré.   

http://www.alkp.sk/
http://www.alkp.sk/


Ľubica Karetková  

  

Vďaka kurzu Lektor, ktorý som absolvovala až v Poprade, mám prácu Lektora 

cez jednu firmu a dnes sme úspešne ukončili kurz Podvojného účtovníctva v 

Zlatých Moravciach pre 19 účastníkov – nezamestnaných. Pokračujeme ďalej s 

jednoduchým účtovníctvom a následne so mzdovým účtovníctvom. Obnovila a 

rozšírila som si živnosť, získala som príspevok z úradu práce na SZČO …. čo viac 

si priať? Vnučka nám rastie a robí nám radosť…. teším sa, že som Vás spoznala 

a mohla sa cez ALKP realizovať.  

Mária Kasanová  
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