
Stretnutie ALKP so študentkami andragogiky UKF Nitra, 3.5.2019 

Martina Sabelová 

Celé vyučovanie s babami s ALKP sa mi veľmi páčilo. Baby sú tak nabité energiou, že by mi nevadilo 

ich počúvať celé hodiny aj bez prestávky. Aktivity, ktoré vybrali sa mi veľmi páčili. Keď tak zhodnotím 

ten deň, nespomeniem si na nič čo by sa mi nepáčilo.  Piatková hodina mi dala dosť veľa, hlavne 

pozerať sa na konflikt skôr s tej pozitívnej stránky ako s tej negatívnej. A aké iné témy by ma zaujali 

tak napr. odbúravanie vnútorných bariér alebo komunikačné zručnosti.  

 

Jana Ivánková 

Stretnutie s asociáciou sa mi veľmi páčilo a bolo pre mna zaujímavé hlavne preto lebo som predtým 

asociáciu nepoznala. Páčilo sa mi že nám prišli porozprávať ľudia priamo z praxe, ktorí nám 

porozprávali rôzne príbehy a hlavne to zákulisie prípravy kurzov. 

 

Miroslava Holubčíková 

Za velke plus davam urcite to, ze to bolo z praxe. Hovorili nam o tom co vlastne sami zazili a s cim sa 

stretli. Aktivity boli super, ale najviac, ktora sa mi pacila bola ta so zvieratkami. A dalsie plus ze som 

sa dozvedela nove veci, ake mame dalsie moznosti, a bola tam prijemna atmosfera. A za negativum 

mozno to ze zaciatok kde bola teoria bolo troska zdlhave ale zase na druhej strane to beriem ze to 

tam aj muselo byt aby sme vedeli o co pojde  

 

Jana Chodúrová 

pacilo sa mi vsetko .. a nepacilo sa mi fakt ze nic bolo to uplne super a co by som este uvitala - 

nieco s tym tichom co vravela Milka alebo time-management 

 

Simona Pintérová 

Cely výcvik s alkp hodnotím veľmi pozitívne . Je skvele vidieť , ako vie byť človek zapálený pre vec plus 

to robí dobree. Priznám sa , že som ani na sekundu neprestala počúvať , pretože ženy sa vedeli tak 

skvelo predať , že sa to ani nedalo . Medzi najväčšie pozitíva priraďujem kurz ticha , ktorý ma veľmi 

zaujal , keď o tom pani Milka rozprávala mala som zimomriavky. Preto to celé hodnotím veľmi 

pozitívne a naozaj aj , keby som chcela niečo vytknúť nasilu nešlo by to , pretože sa tam žiadne 

negatívum nenašlo. Veľmi ma zaujalo ako ženy z alkp hľadajú riešenia a nesnažia sa nasilu predať 

nejaké vzdelávanie , keď v tom nevidia význam. Témy , ktoré by som privítala by boliii komunikácia a 

zvládanie stresu. 

 



 

Lenka Semanková 

Sociálno-psychologický výcvik zameraný na zvládanie a prežívanie konfliktov s ALKP hodnotím veľmi 

pozitívne. Poskytli nám zaujímavé a podnetné informácie týkajúce sa chodu inštitúcie ALKP a náhľad 

do samotného vzdelávania dospelých v praxi. Veľmi ma oslovil kreatívny prístup k výučbe, že sme sa 

hravou a príjemnou formou dozvedeli nové vedomosti. Bavili ma aktivity a najviac aktivita s lepiacimi 

bločkami, pri ktorej sme si uvedomili, že aj konflikt prináša pozitíva. Veľmi pozitívne hodnotím 

lektorské „vsuvky“, prostredníctvom, ktorých sme sa dozvedeli, ako máme zvládať lektorstvo v praxi. 

 

Michal Tornóczi 

Takže určite sa mi pacili všetky aktivity najmä tie zvieratá ktoré určovali charakter resp. správanie sa 

človeka už si to dobre a nepamatam a tým som prišiel pre mňa na mnoho neznamych veci o sebe. 

Negativa by som v tomto prípade nevidel jedine ten teoreticky zaciatok ale asi to bolo nevyhnutné.  

 

Diana Hupková 

Stretnutie hodnotím pozitívne. Najviac ma zaujalo pozadie ako sú pripravované kurzy/ako sa snažia 

zistiť skutočnú potrebu vzdelávania kladením rôznych doplňujúcich otázok. 

 

Laura Turiničová 

Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé a prínosné keďže som túto asociáciu nepoznala a boli to ženy s 

praxe. Určite by som ich navštívila aj v rámci praxe keby boli v BA. Cvičenia boli super na oživenie 

prednášky a škoda ze to nemohlo byť dlhšie. 

 

Aneta Sedláčková 

Ten úvod bol taký zdĺhavý som ku koncu už moc nevnímala. Viacej sa mi páčili aktivity. A asi všetky, či 

už parkovisko, zvieratá ... Škoda, že nemali viac času. Určite by bolo super mať ich aj na iných 

hodinách teda zopakovať si to len na inú tému.A ešte ako veľké plus, že nám porozprávali čo všetko 

stojí za tým kurzom ( teda od prvého kontaktu s potencionálnym klientom a úskaliami až po 

konkrétne aktivity, ktoré si s nami prešli na hodine). 

 

Romana Nagyová 

Zaujimave uvedenie to kurzov skolitelstva ako aj do temy Konfliktov. Rozlicne aktivity udrziavali 

pozornost skupiny ako aj umoznovali individualnu vnutornu retrospektivu. Hodnotim pozitivne.  



 

Bronislava Jakubičková 

Ďakujem dámam za príjemne strávený deň a za ich skúsenosti. Teším sa aj tomu, že boli otvorené 

akýmkoľvek otázkam. Zaujímalo by ma ešte veľa ďalšieho, napr. čo sa deje „v pozadí“, keď sa práve 

neuskutočňuje vzdelávanie, rôzne náležitosti, ktoré je potrebné vybaviť, začiatky ALKP, marketingové 

otázky a podobné záležitosti, pretože v budúcnosti je mojou ambíciou podnikať a bolo by prínosné, 

keby sa viac dozviem o úskaliach a príležitostiach podnikania v oblasti poskytovania 

a sprostredkovania vzdelávania. Lepšie je raz vidieť ako len počuť a keby bola príležitosť nahliadnuť aj 

do „bežného“ dňa v ALKP, bola by som potešená  Kočky boli profesionálne a milé, nech si udržia 

svoje nadšenie a pozitívne naladenie aj v budúcnosti. 


