
Ahoj,
oslovujeme Ťa ako jednu/jedného z komunity kreatívcov pracujúcich a pôsobiacich  
v areáli na Strojárenskej 3. Radi by sme Ti dali do pozornosti novovzniknutú iniciatívu 
a formujúce sa občianske združenie s názvom STROJ. Naša iniciatíva vznikla z dôvodu 
potreby zviditeľnenia dlhodobých aktivít už existujúcej komunity.

NAŠÍM CIEĽOM JE:
• Združovanie výtvarníkov, hudobníkov a remeselníkov, umelcov a ďalších profesionálov 

za účelom podpory spolupráce a dialógu v oblasti umenia a kreatívneho priemyslu.
• Ukázať rôznorodé aktivity a zároveň sa prezentovať ako celok vo vzťahu k verejnosti, 

mestu a kraju (prenajímateľovi priestorov).
• Komunikovať kultúrne hodnoty, ktoré prinášame pre širokú verejnosť.
• Aktívne vystupovať v mene všetkých kreatívcov pôsobiacich v areáli a hájiť naše 

spoločné záujmy v komunikácii s mestom, krajom a ďalšími partnermi. 

Jednou z našich aktivít je zriadenie webstránky www.kcstroj.sk. Ďalej pripravujeme 
prezentáciu v rámci Bielej noci, deň otvorených ateliérov a ďalšie komunikačné aktivity…
V prípade, že Ťa myšlienky, plány a pripravované aktivity STROJa oslovili a rád/rada by si 
sa zapojil/a, ponúkame Ti možnosti, ako tak môžeš urobiť:
• Staň sa sympatizantom, podporovateľom alebo priamo aktívnym členom našej 

iniciatívy STROJ.
• Ako rezident areálu na Strojárenskej ulici 3, prezentuj seba a svoju tvorbu  

na stránkach nášho webu www.kcstroj.sk.
• Máš akékoľvek ďalšie podnety, nápady, či pripomienky ktoré neboli spomenuté  

v našom obežníku? Sem s nimi!
 
PROSÍME ŤA O PODKLADY NA WEBSTRÁNKU:
• Meno a priezvisko (prípadne titul, pokaľ chceš aby bol uvedený).
• Oblasti Tvojej tvorby.
• Základný text o sebe (písaný v 1. osobe, v rozsahu do 1000 znakov).
• Rozloha Tvojho priestoru a rok začiatku nájmu na Strojárenskej 3 - pre súhrnný zápočet na web.
• 4 fotografie alebo viac (vždy násobok čísla 4, každá skupina 4 fotiek má vždy jednotný formát na šírku 

alebo na výšku), o rozmere presne 1280 x 960 px.
• Mailový kontakt.
• Webová stránka.
• Telefonický kontakt.
• Linky na sociálne siete (Facebook, Instagram a i.).

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom na info@kcstroj.sk

S pozdravom za STROJ
STROJcovia myšlienky (prípravný výbor OZ): Michaela Eliáš, Eva Tkáčiková, Marek Čecho, 
Peter Beňo, Vlado Eliáš, Richard Gravecz, Eva Moflárová, Oto Hudec

V Košiciach, dňa 26.08.2019

STROJ, o. z.
Strojárenská 3, 040 01 Košice
info@kcstroj.sk
www.kcstroj.sk


