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Výber zo spätných väzieb študentov 
 
1. „Dnešný deň sa mi páčil dozvedela som sa nové veci, ako sa vykonávajú podvody a čo by som 
rozhodne nemala robiť. Najviac ma zaujali videá o vykonávaných podvodoch a najväčší podvodníci 
v USA.“ 

 

2. „Workshop sa mi páčil. Podľa mňa tu boli zaujímavé prednášky. Dozvedela som sa veľa nových vecí. 
Najviac sa mi páčilo, že sa nás prednášajúci aj pýtali otázky a nebol to len výklad z ich strany. Workshop 
by som odporučila aj iným študentom.“ 

 

3. „Tento workshop sa mi veľmi páčil, všetci prednášajúci mali zaujímavý výklad. Najviac sa mi páčili 
príklady, ako všemožne dokážu ľudia podvádzať a čo všetko spravia pre peniaze. Ďalšia vec, ktorá sa mi 
páčila, bola diskusia s pánom Kardošom, ktorá ma donútila rozmýšľať nad hodnotami. Určite by som 
workshop odporučila aj iným.“ 

 

4. „Na workshope som sa dozvedela veľa nových vecí, páčilo sa mi tu veľmi. Veľmi zaujímavé info do 
príjemných pánov, ktorí ma veľmi zaujali.  Zaujal ma pán z poisťovne, ktorý nám rozprával o rôznych 
druhoch poistenia a o podvodoch v tejto oblasti. Je to veľmi dobrá skúsenosť a určite by som spolužiakom 
i kamarátom takýto workshop odporučila.“ 

 

5. „Dané prednášky boli skvelé. Každá jedna nás niečo naučila. Do života je to určite dobrá skúsenosť. Čo 
a ako sa zachovať pri uvedených problémoch /  podvodoch.“ 

 

6. „Workshop sa mi veľmi páčil. Zaujali ma podvody, dokumentácie a naučila som sa, že treba vždy myslieť 
na etiku. Ďakuje za skvelý deň a prednášky.“ 

 

7. „Veľmi zaujímavo spracované prednášky. Naučil som sa veľa vecí, o ktorých som nevedel, že takto 
fungujú. Určite by som odporučil.“ 

 

8. „Dnešný deň sa mi páčil, všetky prednášky ma zaujali a určite mi to dalo aj niečo do života. Ani som 
nemala poňatia, že takéto veci a podvody sa dejú. Ešte raz ďakujem, bolo to skvelé.“ 

 

9. „Dnešný workshop sa mi veľmi páčil. Prvé dve prednášky boli z blízkeho okolia a bolo to super. 
Odporučila by som aj iným školám.“ 

 

10. „Bolo to fajn. Nabrali sme nové skúsenosti do budúcnosti a niečo nám to určite dalo. Pre dnešnú 
mládež by som určite v takýchto akciách pokračovala a iste odporúčam aj ďalej.“ 

 

11: „Workshop ma veľmi zaujal a veľmi sa mi páčil. Veľmi ma zaujalo, koľko podvodov sú ľudia schopní 

spraviť, čo všetko urobia, aj keď riskujú svoj život. Ďakujem za nové poznatky a určite by som vás 

odporučila.“ 


