Napísali o knihe:
Je krásna, blahoželám Ti k nej. ...........................MVDr. Edina Sesztáková, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, interná medicína, exotické
zvieratá
Pred chvíľou sa ku mne dostala tvoja knižka...zatiaľ som len prelistovala a prečítala pár
úvodných slov, vrátane „drobnosti, kvôli ktorým sa oplatí žiť“, ale vyzerá úžasne....si
šikovníček, klobúk dole, je na prvý pohľad vidieť, že to písal človek, ktorý má dušu (a takých
je dnes málo)....veľmi si vážim, že si ma nevynechal........................................
MVDr.
Zuzana Maková, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
patologická fyziológia
Ahoj , tak knižka je naozaj krásna, odviedol si kus riadnej roboty, k čomu ti gratulujem
:))))...Najviac ma dostal záver knihy- Zopár drobností, kvôli ktorým sa oplatí žiť :) To je fakt
super, nádherné :)......................................... Veronika Mrázkova, laborantka Fakultnej
nemocnice, Košice
Kniha – dobrý. Už som ju prečítal, pres všetky prekážky. Gde je
ďalšia?....................................... Petr Škrabálek, Združenie pre reguláciu rizika z radónu,
Banská Štiavnica
Andrej tak to je inak dobrá kniha, fotky sú fakt pekné, klobúk dole :)............... Pavla
Baroniaková, študentka gymnázia v Kysuckom Novom Meste
Si mooc šikovný, si to nakoniec dotiahol do konca. Ja som si zatiaľ len pozrela zbežne
obrázky, a veľmi dobre to vypadá. Ešte to musím prečítať ale najprv si chcem kúpiť originál a
ten čítať :) Ďakujem za poslanie ........................................ Bc. Michaela Trnkócyová,
zdravotná sestra, Dolný Kubín
Držíme ti palce, Andrej. Dokážeš to!
Je dobré, keď mladí ľudia majú takú úctu k našej krajine, ako ju máš ty........ Mária Ščuryová,
knižné vydavateľstvo Magma, Čadca
Ty kokso... ty vieš prekvapiť človeka. aké super fotky.. a zážitky... a dikes :)............
Petra Adamicová, študentka, Poľnohospodárska Univerzita v Nitre
Čo sa týka tvojej knihy, minerálom veľmi nerozumiem, vyzerá to však, že máš skvelú
zbierku. Faktografické veci si napísal dobre a poučne - aspoň tie, ktoré som stihol
prečítať...........Dušan Štefánik, absolvent Cesty hrdinov SNP 2014, doktorand, Bratislava
Adko včera večer som prečítal fakt len pár strán ale tá kniha je bezkonkurenčná.
Nasmial som sa a zaspomínal. Si PÁN...........Miroslav Grižák, účastník expedície v Pukanci,
výškové práce, Dolný Kubín

