Vážené členky a členovia AŠKOS,
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA je dnes silná, úspešná a rešpektovaná.
Má reálny prínos a jej výsledky svedčia o jej kvalitách. Naozaj veľa sme toho spolu dokázali
za iba 1,5 roka. Členskú základňu tvorí viac ako 1000 členov a to je jej silný hlas! Môžeme
byť na AŠKOS právom hrdí.
Ďakujem za Vašu dôveru, podporu a pomoc, ktorú ste mne, ale hlavne asociácii poskytli. Vy
ste AŠKOS!
Asociáciu som založila, viedla a nastavila tak, aby bola transparentná, čestná, mala vysoký
odborný kredit, tvorila ju silná komunita a naozaj Vám a školskému stravovaniu pomáhala.
Postarala som sa o Vás a o AŠKOS najlepšie ako som dokázala a teraz musím udeliť prioritu
svojmu zdraviu, preto zo zdravotných dôvodov odstupujem k 30. júnu 2019 z postu
prezidentky PRVEJ ASOCIÁCIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA.
Vyjadrujem svoju plnú dôveru Bc. Márii Tejiščákovej, DiS, zakladajúcej členke AŠKOS, našej
viceprezidentke, ktorú som splnomocnila zastupovaním do novej voľby prezidenta. Vysoko si
ju vážim po odbornej a ľudskej stránke. Právom si zaslúži aj vašu dôveru.
Moja misia, vybudovať spolu s vami a pre Vás po viac ako 70 rokoch existencie školského
stravovania na Slovensku prvú a jedinú profesnú organizáciu, ktorá Vás bude hájiť, zastupovať
a starať sa o Vás, sa naplnila a ja ju dnes môžem s láskou a dôverou vložiť do vašich rúk.
Budem tu pre Vás aj v budúcnosti. Záleží mi na Vás a hodnotách, ktoré sme spolu
vybudovali. Školské stravovanie potrebuje významne pomôcť aj inak. Preto sa teraz postavím
za projekt Jedalne.sk a po prázdninách vám prinesiem veľa nového spolu s ozrejmením ako
Vám a asociácii viem byť ďalej nápomocná.
PRAJEM VÁM A ASOCIÁCII VEĽA ÚSPECHOV. DOBRE SA O ŇU A O SEBA
NAVZÁJOM STARAJTE.
Doprajme si teraz všetci zaslúžený oddych počas letných prázdnin. Prajem Vám krásne letné
dni v spoločnosti najbližších.
S úctou
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