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Moja skúsenosť s kurzom "Kariérny poradca" je 100% pozitívna. Naučila som sa veľa teoretických 

aj praktických informácií, získala som cenné materiály, certifikát a úžasné spomienky. Všetko od 

organizácie, vedenia, lektorky, kolektívu, bolo naozaj na úrovni, ale zároveň pohodové a nenútené. 

Tento kurz odporúčam všetkým, ktorí chcú kvalitne robiť prácu kariérneho poradcu, ale aj tým, 

ktorí sa sami hľadajú a potrebujú riešiť svoje ďalšie smerovanie. 

Daniela 

Úžasné školenie, perfektná lektorka, skvelá skupina. Praktické školenie, veľa, veľa a veľa cvičení 

využiteľných v praxi. Zážitkové - veľa sme pracovali, sebapoznávajúce aj poznávajúce proces. 

Hĺbka, inšpirácie. Najlepší narodeninový darček. ĎAKUJEM! 

Martina 

Skvelý kurz. Veľmi prakticky zameraný, plný cvičení a ukážok. Kariérne poradenstvo vnímam ako 

nevyhnutnú súčasť budovania kariéry a rastu v dnešnom svete. Pomáha uvedomiť si hodnoty, 

skúsenosti, vlastnú odbornosť a vlastnú hodnotu pre seba a aj pre prezentáciu seba na trhu práce. 

Erika je skvelá lektorka, zábavná, múdra a hlavne veľmi skúsená. 6 dní prebehlo v dynamickej a 

priateľskej atmosfére. Mám veľa zážitkov a aj AHA momentov z tohto kurzu. Ďakujem za túto 

možnosť a naozaj je to top skúsenosť. 

Ivana 

Vzdelávanie Kariérny poradca pod záštitou Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov, vedený 

skúsenou kariérnou poradkyňou Erikou Hudecovou odporúčam všetkým, ktorí si uvedomujú, aký je 

dôležitý holistický prístup v pracovnej oblasti v živote. Kvalitný tréning plný práce na sebe, v 

príjemnom prostredí s úžasným servisom ALKP a skvelou lektorkou. 

Katarína 

Kurz "Kariérny poradca" dal v mojom živote čiarku tam, kde som si myslela, že už je dávno bodka 

:-). Nasmeroval moje ďalšie kroky k práci, ku ktorej smerovala moja doterajšia kariéra - hoci som 

si to sama neuvedomovala. Takže: ĎAKUJEM. 

Renáta 

Odporúčam kurz Kariérne poradenstvo s ALKP všetkým, ktorí majú záujem sa v tejto sfére vyvíjať, 

posúvať, ale aj pre zvedavcov, ktorým to môže pomôcť si rozlúsknuť vlastné dilemy. Kurz ma veľmi 

obohatil, či už po kontextovej stránke, alebo po skupinovej a hlavne lektorka, Erika bola úžasná. 

Držala moju pozornosť celý deň, tréning mal štruktúru, zážitkové cvičenia boli zábavné a poučné. 

Je vidieť, že to, čo učí ovláda a je schopná odovzdávať cenné informácie ďalej. Je ľudská, vtipná a 

vie usmerniť a ukočírovať skupinu. Ďakujem za super 6 dní, ktoré mi dali veľa a pevne dúfam, že 

ich budem môcť čoskoro využiť. 

Ivana 

Som veľmi rada, že som absolvovala kurz kariérového poradenstva pod vedením Eriky Hudecovej 

a stretla ju. Presne to malo prísť v mojom živote. Aj dnes som pomohla zasa ja iným, vďaka 

mailto:alkp@alkp.sk
http://www.alkp.sk/


 
 
 

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 
 

vedomostiam, informáciám a praktickým zručnostiam, ktoré som získala na kurze s Erikou. 

Pomohla som mladým ľuďom uvedomiť si, akí sú jedineční. Ich reakcia mi stačila, keď mi 

povedali, že sa im to páčilo, že sa mohli nad sebou zamyslieť a že sa ešte s nikým takto 

nerozprávali. A mňa presne toto napĺňa: pozitívne ovplyvniť osoby, ktoré stretnem v mojom živote. 

Veľké ďakujem. 

Stanka 

Kurz zaplnil moje prázdne miesto vo vzdelávaní v tématike Kariérového poradenstva a myslím si, 

že celkovo aj na trhu, či už sa týka vzdelávania v oblasti školstva a konkrétne témy kariérového 

poradenstva. Už dávno som tak rozumne a efektívne neinvestovala peniaze, pretože to nie je len 

vzdelávanie, ale je to hlavne sebarozvoj - ako profesný tak aj osobnostný. Odnášam si veľa 

praktických informácií i podkladov, uvedomujem si hlbší význam a dôležitosť kariérového 

poradenstva nie len vo svojej práci ale i vo svojom vlastnom živote. Odnášam si novú chuť, nápady 

a energiu pre ďalšiu prácu. Prínosom, ktorý som neočakávala, bolo pozitívne prijatie a podpora 

ako od lektorky, tak aj od každého člena skupiny. 

anonymná spätná väzba 

Skvelých 6 dní v kreatívnej atmosfére! Ďakujem za všetky nové vedomosti a praktické cvičenia. 

Erika priniesla do kurzu veľa skúseností z praxe a štrukturovane nás previedla témou kariérne 

poradenstvo. Odnášam si balíček, ktorý určite použijem v mojej ďalšej kariére ako aj v 

každodennej praxi. Heslovite: zábava, užitočnosť, networking, inšpirujúci ľudia, príjemné 

prostredie. ĎAKUJEM! 

Silvia 

Kurz Kariérové poradenstvo s ALKP a s lektorkou Erikou Hudecovou ODPORÚČAM: - výborná 

voľba k práci a praxe psychológa (nielen v poradni) - výborná voľba, keď sa chce človek viac 

spoznať, - výborná voľba, keď neviem kde a kam v mojom profesijnom smerovaní, - výborná voľba, 

keď na sebe vyskúšam všetko, čo potom chcem priniesť klientom, - MNE OSOBNE - oceňujem 

prepájanie rôznych oblastí života klienta - on sám, prostredie, ponuky, - ! veľký prínos pre mňa 

ako účastníka a pre budúcich klientov, - veľmi dobre premyslené (čo a čím chcem u klienta 

dosiahnuť) - ! pomoc klientom ! a možnosť zmeny a posunu vpred. 

Ľubka 

Kurz Kariérové poradenstvo predčil moje očakávania. Prakticky využiteľné metódy, vedené 

nenásilnou formou skvelou Erikou Hudecovou, skrz aktivity, zážitok a humor. Spoznáte svoje 

kvality, dodáte si pocit sebavedomia, pomenujete si veci, ktoré ste doteraz len prežívali, ale 

nevedeli pomenovať. Obzvlášť ma oslovila práca s rôznymi typmi kariet, tímová spolupráca, 

prepojiteľnosť s mojim súčasných zamestnaním. Určite odporúčam všetkým, ktorí sa chcú naučiť 

viesť a sprevádzať, nie vnášať vlastné konštruktivy do vzťahu poradca - klient. 

Andrea 

Kurz by som odporučila všetkým pedagogickým/nepedagogickým pracovníkom, ktorí pracujú s 

ľuďmi, pretože si aj takouto formou preveria svoje komunikačné zručnosti. Účastník si utriedi svoje 
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hodnoty, kompetencie i myšlienky. Vďaka úžasnému kolektívu som prišla na nové nápady, 

myšlienky :-) 

Ľubica 

Odporúčam kurz Kariérové poradenstvo tým, ktorí sa chcete naučiť aj niečo nové o sebe, prídete 

na určité veci, ktoré ste možno o sebe predtým nevedeli. Na základe tohto potom budete vedieť 

nasmerovať aj iných ľudí, ktorí to budú potrebovať. 

anonymná spätná väzba 

Kurz Kariérové poradenstvo som pred začiatkom brala s veľkou rezervou na základe doterajších 

školení v danej téme, ktorých som sa zúčastnila. Musím povedať, že som bola veľmi milo 

prekvapená a nadšená. Kurz bol vedený odborne, zmysluplne a v príjemnej atmosfére. Odnášam si 

množstvo nápadov, materiálov a veľkú chuť do práce. 

 Mária  

Kurz Kariérové poradenstvo s ALKP je na vysokej odbornej úrovni pripravený tak, aby sme vedeli 

všetky získané vedomosti aplikovať v praxi. Pridaná hodnota kurzu je, že sa účastník sebaspozná. 

Veľmi kladne hodnotím, odporúčam všetkým kariérnym poradcom, psychológom a pedagógom. 

anonymná spätná väzba 

Absolvovala som veľa školení, vrátane funkčného školenia. Kurz Kariérové poradenstvo je pre 

mňa jednotkou, najlepším, čo som absolvovala. Pomôže mi to v práci aj v osobnom živote. 

Alica 

Odporúčam absolvovať kurz Kariérne poradenstvo nie len z toho kariérového hľadiska do práce, 

ale veľmi mi to pomohlo zamyslieť sa sama nad sebou, poznať lepšie samu seba. Povedala by som, 

že to bolo 3 v 1: 1. informácie, znalosti, poznatky o praxe kariérového poradenstva, 2. 

sebapoznávanie, 3. spoznanie nových super ľudí. 

anonymná spätná väzba 

Kurz Kariérne poradenstvo - živé, zaujímavé, praktické a hlavne prepojené s praxou. Kto príde, 

nebude sa nudiť a zábavnou formou zažije AHA momenty, ktoré sa mu vryjú pod kožu. 

Mira 

Kurz Kariérové poradenstvo bol veľmi inšpiratívny. Pre mňa osobne otvoril nové možnosti nie len 

pre prácu so študentmi, ale aj pri osobnom smerovaní. 

anonymná spätná väzba 
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