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Ako nás hodnotia naši zákazníci
Jednoducho vysvetlené komplikované témy, školiteľ ochotne vysvetlil aj otázky, ktoré nie úplne
súviseli s danou problematikou. Školenie bolo užitočné a poučné.
Ivana Vingáliková, Legal
Výborný prehľad možnosti Excelu a naučenie riešenia najdôležitejších funkcií.
Michal Partl, SLS Specialdesk
Najviac sa mi páčilo, že boli zodpovedané a podrobne vysvetlené všetky moje otázky.
Marián Križanovič, Manažér výroby
Výborné. Jedno z najlepších školení, aké som doteraz absolvovala.
Hana Bezáková, Project manager
So školením Excel - kontingenčné tabuľky sme aj s kolegyňou boli veľmi spokojné. Bolo to
veľmi efektívne, nakoľko sme riešili naše aktuálne úlohy a hľadali sme efektívnejšie riešenia
pre spracovanie dodávaných dát. Keďže sme boli len dve veľkým pozitívom bolo, že bol priestor
na zodpovedanie všetkých otázok. Ďakujeme veľmi pekne.
Hana Gorylová, Demand management - BackOffice
Excel pre pokročilých bolo skvelé školenie, príjemné nenásilné vysvetľovanie a trpezlivosť.
Praktické príklady využitia.
Zuzana Gajdošová, HR manager
Lektorka bola pripravená, trpezlivá, vedela laicky podať problematiku, ochotná počkať a
dovysvetliť osobitne. Školenie na úrovni.
Tomáš Brunovský, Store operator
Školenie Excel mierne pokročilý bolo na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni.
Lívia Mikulová, Credit Control Specialist
Na kurze Word mierne pokročilý sme preberali veci, ktoré priamo súvisia s mojou prácou.
Nepreberali sme veci, ktoré aj tak nepreberieme pri našej práce a to sa mi páčilo.
Ing. Peter Belán, predajca poľnohospodárskej techniky
Témy a príklady použité na školení Excel pre pokročilých boli dobre a zrozumiteľne vysvetlené.
So školením som veľmi spokojná.
Mgr. Jana Beňová, odborný referent pre ocenenie rizika
Kurz pripravený na vysokej úrovni, pochopiteľný aj pre začiatočníkov. Skúsenosti lektora s
praktickým využitím programu Microsoft Project využívané počas kurzu, sprehľadňujú tému a
zjednodušujú riešenie vzorových príkladov. Doporučujem pre vážnych záujemcov využívať
tento systém v praxi.
Ing. Štefan Štefík, riaditeľ spoločnosti
Prechodové školenie Windows 7 je výborným spôsobom, ako sa prvýkrát zoznámiť s novým
prostredím a funkciami operačného systému. Počas školenia sme sa mohli aktívne zapájať a
riešili sme s lektorom konkrétne problémy, s ktorými sa pri práci s Windowsom stretávame.
Oceňujem odbornosť, trpezlivosť a flexibilitu lektora pri práci so skupinami rôznej úrovne
znalosti Windowsu a pri odpovedaní na mnohé otázky často nad rámec prechodového školenia.
Lucia Luptáková, HR Specialist
Na kurze Excel pre pokročilých som sa naučil pracovať s veľa novými funkciami, o ktorých som
doteraz nevedel. Pozitívne hodnotím priebeh školenia, ktoré bolo zamerané na príklady z praxe.
Čo som potreboval som sa dozvedel.
Martin Kováč, Projektový manažér
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