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CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Chemkostav, a.s., Michalovce sa na slovenský stavebný trh zaradila
pred 20 rokmi, v septembri v roku 1996 vznikom spoločnosti PSJ - Chemkostav s.r.o..
Tá sa po rokoch úspešného pôsobenia transformovala do súčasnej podoby akciovej
spoločnosti a časom zmenila názov na spoločnosť Chemkostav, a.s.. Neskôr
rozšírila svoje pôsobenie aj do Českej republiky, na Ukrajinu a do Macedónska.
Chemkostav, a.s. sa na slovenskom trhu profiluje ako dodávateľ stavieb na kľúč s vysokou mierou
kvality a spoľahlivosti. Spoločnosť je schopná klientom efektívne poskytovať ucelený komplex služieb
súvisiacich s požadovanou výstavbou, aj preto sa už takmer 20 rokov radí medzi popredné stavebné
spoločnosti na Slovensku a teší sa dobrému menu a serióznej povesti u svojich partnerov
a spolupracovníkov.
Vďaka hodnotovej orientácii zakladateľov spoločnosti, Chemkostav už 15 rokov masívne podporuje
šport v regióne mesta Michalovce, predovšetkým Iuventu Michalovce. Zrekonštruoval a dobudoval
moderný mestský športový stánok Chemkostav Arénu nielen pre populárnu ženskú hádzanú, ale aj
pre iných profesionálnych a rekreačných športovcov. Priestor sa dá zároveň využívať aj na rôzne
spoločenské a kultúrne podujatia.
Rovnakej obľube sa teší zrekonštruovaný priestor Centrálnej mestskej zóny v Michalovciach, ktorý
vďaka Chemkostavu získal moderný vzhľad a stal sa miestom na stretávanie obyvateľov regiónu.
Chemkostav tradične podporuje rôzne športové, ale aj umelecké či kultúrne úspechy talentov
z Michaloviec a regiónu východného Slovenska.

ZÁMER GRANTU:

Chemkostav, a.s. tento rok v septembri oslavuje 20. výročie svojho vzniku.
Pri tej príležitosti by sa chcela spoločnosť podeliť so svojimi úspechmi aj s deťmi a mládežou
v Michalovciach a okolí. Chemkostav preto týmto vyhlasuje Grant – „Na pevných základoch“.

Grant je určený:
 školám
 školským zariadeniam
 umeleckým školám
 nadáciám
 rôznym štátnym, súkromným, cirkevným a verejným subjektom, ktoré
sa venujú talentovaným deťom a mládeži a majú prácu s deťmi
a mládežou priamo v popise svojej činnosti

CIEĽ:
Predstaviť obyvateľom Michaloviec talentované deti a mládež, podporiť ich v doterajšej činnosti.
V piatok, 30. Septembra, pri príležitosti osláv 20. výročia Chemkostavu, sa uskutoční podujatie na
Námestí osloboditeľov, pred Mestským úradom, kde v rámci programu budú môcť vystúpiť aj víťazi
grantu cca 3 - 5 minútovým vystúpením, ktorým sa budú prezentovať.

PROGRAM:

20 ROKOV SME TU PRE VÁS
Akcia pre verejnosť:
● prezentujú sa úspešní umelci z regiónu, ale aj populárni účinkujúci známi na celoslovenskej
úrovni,
● prezentujú sa výsledky dlhoročného úspešného fungovania spoločnosti Chemkostav, a.s.
v kontúrach konkrétnych výsledkov pre región, v rámci atraktívneho kultúrneho programu
pre rôzne vekové skupiny občanov,
● miesto konania: Nám. Osloboditeľov, pred Mestským úradom Michalovce,
● čas konania: 16:00 - 18:00 hod..

 Moderuje populárna slovenská dvojica Junior a Marcel (Marcel Forgáč a Milan
Zimnýkoval)
 Detský folklórny súbor Zemplínik – tanečné vystúpenie
 Igor Kucer a Emotion Group – hudobný projekt ANDY WARHOL – piesne mojej
matky Júlie so sprievodom a podporou na LED obrazovke
 Tanečný súbor Grácia – 4 tanečné páry, mix latinsko-amerických tancov


VÍŤAZI GRANTU – cca 3 - 5 minútové verejné vystúpenie pre jedného víťaza
(domáce subjekty z regiónu, v celkovej dĺžke trvania 30 minút)

 Peter Bič Project – hudobná produkcia jednej z najpopulárnejších slovenských
kapiel súčasnosti

PODMIENKY:

Vyplniť prihlášku – formulár, ktorý nájdete na:
www.chemkostav.eu/

Vo formulári je potrebné vyplniť nasledovné údaje:


zriaďovateľ organizácie



sídlo organizácie



portfólio, predmet činnosti



presný názov programu, s ktorým sa uchádza v súťaži o získanie Grantu

Grant môžu získať a na verejnom podujatí na Námestí osloboditeľov, dňa 30. septembra, budú
môcť vystúpiť len tí, ktorí riadne a včas vyplnia a zašlú formulár.
Presné účinkovanie v programe koordinuje Agentúra PENELOPA, s.r.o., ktorá je organizátorom
podujatia pri príležitosti osláv 20. výročia Chemkostavu. Víťazi grantu musia byť pri príprave
programu súčinní.

Organizátori podujatia si vyhradzujú právo na presné časové zosúladenie víťazných projektov v rámci
celého programu a takisto na možnosť vyradiť prípadného účinkujúceho, ak sa nezúčastní na skúške
pred programom, ak realizácia programu bude technicky komplikovaná a ohrozila by celkový
program pre verejnosť a ak by vystúpenie bolo v rozpore s dobrými mravmi.

FINANČNÁ ODMENA:

Okrem možnosti vystúpiť na podujatí pre verejnosť pri príležitosti osláv 20. výročia
víťazi získajú finančnú odmenu z Grantu, ktorý poskytne spoločnosť Chemkostav, a.s..
Víťazi grantu musia spoločnosti Chemkostav, a.s. vydokladovať účelné využitie týchto finančných
prostriedkov: napr. materiálno-technické zabezpečenie, účasť a organizovanie vlastného projektu
organizácie, zabezpečenie tréningových a relaxačných podmienok pre členov organizácie.
Výška finančnej podpory z grantu pre konkrétny subjekt je stanovená podľa interných pravidiel
spoločnosti Chemkostav, a.s..

Chemkostav uchádzačom
o GRANT rozdelí celkovo

4.000,- €
Neváhajte a zapojte sa do Grantu „Na pevných základoch“.

