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V ážený pán starosta.
dovoľte. aby som Vám v krátkosti predstavil firmu BEl .EMIT. S.r.o .. ktorej som spolumajiteľ
a konateľ. Firma bola založená v roku 2009 a zaoberá sa dovozom potravín hlavne z krajín
mimo EU (Moldavsko. Macedonsko. Srbsko). Sme najväčši dovozca Moldavských vín na
Slovenský trh. ďalej sa zaoberáme dovozom nealko nápojov. nápolitaniek, sladkostí aslan)'
program. Uvedený tovar dodávame do obchodných sietí ako Tesco SR CZ HU a PL, Billa.
Carrefour. COOP Jednota. Labaš. Uvedeným sieťam dodávame aj výrobky pod ich privátnou
značkou ako Tesco value, Tesco Finest. COOP dobrá cena. Clever. Billa a pre firmu t.abaš
značku fresh.
V nedávnej minulosti sme vstúpili aj do výrobného procesu a zaoberáme sa uz aj rozrábkou
mäsa, balením korenin. strukovín a zdravej výživy pod značkou Vida. založili sme Slovensko
Srbsku spoločnosť AZA SK. s.r.o. a budujeme fabriku na spracovanie medu a výrobu
medových výrobkov, založili sme Slovensko Macedónsku spoločnosť EZlMIT SK. s.r.o ..
ktorá sa bude zaoberať dovozom cisternového vína z rôznych častí sveta a v tejto fabrike ich
budeme kupážovať so Slovenskými vínami a fľaškovať.
Budovu Vernosť by sme radi využili na sídlo niektorých našich spoločností a spoločností
s nami spriaznenými a spolupracujúcimi ako napríklad Mäso Košice. s.r.o .• Gastroset, S.r.o ..
Vaubex. s.r.o. a v neposladnom rade taktiež SLOV ~MATIC FO FO BRATISLAVA, s.r.o.
Uvedený futsalový klub sponzurejeme a ja osobne po smrti zakladatel'a klubu pána Martina
Grendára ho osobne riadim. Klub je )O násobnýrn majstrom Slovenska. viacnásobným
účastníkom UEFA Futsal cupu. kde sme pravidelne postupovali medzi posledných 16 klubov
Európy a v rankingu UEFA sme už. niekoľko rokov v prvej desiatke.
Poslednú edíciu UI·TA FUTS,\L CUP!! - ELITE ROUND sme organizovali na zimnom
štadióne Ondreja Nepelu a medzi účastníkmi sme privítali aj slavnu Bcníicu Liasabon. Tento
zápas bol vysielaný V priamom prenose na STV2. na štadión prišlo 4500 divákov, čo je rekord
v rámci Slovenska \'0 fursale a chcem podotknúť, �e sme zvíťazili 5:4 čo bola po II
mesiacoch prvá prehra Benfici.



Do tejto budovy taktiež chceme preniesť aj sídlo futsalového klubu.
Klub Slov-Matic organizuje už niekoľko rokov stredoškolskú ligu v rámci VlJC, kde túto
súťaž hraje 52 stredných škôl, sponzorujeme a spolupracujeme s OA Dudova, kde sme
spoločne otvorili športovú triedu do ktorej sa snažíme združovať mladých talentovaných
futsalistov z celého Slovesnka. Tento rok nám do prvého ročníka nastúpilo 22 športovcov.
Budovu taktiež využijeme na mimotréningovú aktivitu hráčov ako regenerácia, posilňovňa
a trávenie voľného času. Máme záujem začať spolupracovať aj so základnou školou na báze
ako s OA Dudova a na to by sme si vybrali školu v blízkosti budovy Vernosť.

V rámci úpravy vnútorných priestorov sme pripravení v priebehu troch rokov preinvestovať
cca I00.000 euro pre naše, ale aj potreby obyvateľov Vašej mestskej časti.
Radi by sme pred budovou na naše náklady vybudovali parkovisko, lebo podľa našich
poznatkov je toto na nedostatočnej úrovni.
Čo sa týka mesačného nájmu naša predstava je okolo 3000 euro.
Rad by som sa stretol s Vašimi pracovníkmi zodpovednými za činnosť prenajimania Vašich
budova samozrejme osobne aj s Vami a prípadne Vám zodpovedal Vaše otázky.
Túto požiadavku Vám zasielam s plnou vážnosťou a o prenájom budovy máme veľmi vážny
záujem a sme pripravení v prípade dohody prevziať budovu v čo najkratšom možnom
termíne, aby sme mohli začať realizovať naše zámery.
Vopred ďakujem za Vašu odpoveď a prajem príjemný deň.

Miroslav Berzedy
konateľ spoločnosti
00421 903 246255

Príloha: úspechy Sl.OV-MATIC FOFO
Na vedomie: Eko - podnik VPS



História futsalového klubu SLOV - MATIC FOFO BRATISLAVA

Klub bol založený v roku 1984 pod názvom FOFO Bratislava. Zakladateľmi klubu boli bratia

Grendarovci, ktorí prišli s myšlienkou vytvoriť vlastný klub sálového futbalu. Keďže v Bratislave mali v

tom čase veľké množstvo kamarátov futbalistov, v marci toho istého roku vstúpili do oficiálnej súťaže

Bratislavského zväzu sálového futbalu -III. bratislavskej ligy. Družstvo postavené na základe bývalého

futbalového dorastu Spojov dostalo názov podľa prezývky Petra Grendára - FOFO a oranžové dresy
ako protihodnotu za demižón vína práve zo Spojov. Hrajúcim trénerom a hlavným organizátorom v

živote novovytvoreného klubu sa stal Martin Grendár - osobnosť sálového futbalu v celoslovenskom

meradle. V počiatočných rokoch existencie klub pravidelne postupoval- z III. ligy cez druhú až do

najvyššej vtedajšej súťaže l. bratislavskej ligy. Tu sa umiestňoval väčšinou v strede tabuľky. K

výrazným zmenám v živote klubu prišlo až v roku 1994. Vtedy získal významného sponzora, firmu

SLOV-MATIC a zároveň sa vytvorilo iB-družstvo, do ktorého prešla celá staršia generácia hráčov

(Mráz, Kováč, bratia Grendárovci, Chovanec, Knietel, Kekelík). V tom čase prišlo do kádra hneď
niekoľko dobrých hráčov (Kincses, Čavoj, Kain, P. Baláž, Lučenič, Schweighofer, Gavač, Matuška,
Uhlík) a vytvorilo sa prakticky nové A-družstvo, ktoré produkovalo výbornú sálovku. A postupovalo v
l. bratislavskej lige z roka na rok v tabuľke vyššie, až v roku 1998 postúpilo do najvyššej republikovej
súťaže - l. slovenskej ligy.

V tomto období sa skratka FOFO profiluje ako .,FANATIC ORANJES FUTSAL ORGANISATION", čo aj

plne vystihuje celkovú atmosféru klubu. Po značnom posilnení teamu (prišli Poluch, Subjak, Horváth.

Edo Baláž) ročník 2000 priniesol prvý vrchol v exlstenctí klubu. V Extralige sa mužstvo začlenilo medzi

najlepšie kolektívy na Slovensku, a najmä v Slovenskom pohári žalo jeden úspech za druhým. Na jeho

štíte zostali také mužstvá ako bratislavské kluby Juve a Perpetuum, Olympic Trnava a vo finále aj VIX

Žilina. Víťazstvo v Slovenskom pohári ročník 2000 je určite jeden z najväčších úspechov klubu.

V ďalšom období (2001) nastúpili do mužstva hráči Hrabalík, Tobl, Súkeník. Po týchto "nákupoch"

sálovkárska verejnosť už očakávala od SLOV-MATICu majstrovský titul. A potom sa začala spanilá

jazda mužstva. Celých 26 zápasov bez jedinej prehry za sebou mohlo v roku 2002 znamenať jediné:

Majstrovský titul! Ten bol až doteraz samozrejme najväčším

úspechom v existencií klubu.

Ďalším cenným úspechom je účinkovanie klubu na turnaji EPM v Moskve, kde prehralo len s

domácim Dynamom (ktorý sa stal víťazom) a získalo cenné 3. miesto.

V sezóne 2005;2006 mal klub v najúspešnejšej sezóne šesť mužstiev v Bratislave, spolu sa v nich

strelecky presadilo až 53 hráčov. V košickej mestskej lige štartovali naši zamestnanci, ktorí sa stali

víťazom regionálneho finále pohára a postúpili do semifinále Slovenského pohára, kde vypadli s

našim "A" mužstvom ... V najvyššej slovenskej súťaži l.SLF A-čko ziskalo titul majstra Slovenska, keď o
prvenstve prvýkrát v histórii rozhodovalo play-off, B-čko sa stalo majstrom Bratislavy, Cvčko vyhralo
l.Bratis/avskú ligu sk."B" , OLD Boys skončili druhí, Admiral OLD tretí a Juniori po minuloročnom

štvrtom mieste brali bronz ... A mužstvo sa predstavilo aj v Lige majstrov, v ktorej Záhrebskej skupine

obsadilo konečné tretie miesto a do ďalších bojov nepostúpilo ...

V sezóne 2006/2007 mal klub v ďalšej vetaúspešnejše] sezóne šesť mužstiev v Bratislave rovnako ako

sezónu minulú. Po rozbehnutí projektu juniorskej ligy sa naše mužstvo juniorov stalo majstrom

Bratislavy a na Majstrovstvách Slovenska obsadilo konečné druhé miesto. Dobrú sezónu má za sebou

aj novovytvorený tím juniorov "ADMIRAL "JUN/ORS", keď obsadil konečné piate miesto v rovnakej

lige, ako naše B-mužstvo, ktoré v tejto súťaži triumfovalo po druhýkrát po sebe. (-mužstvo zlúčené

minulé leto zo Slov-maticom juniors sa dostalo až do boja o medailu a v poslednom kole dosiahlo na
bronz. Obe družstvá štyridsiatnikov skončili o dve priečky nižšie ako minulý rok, pričom najmä od



Slov-maticu "OLD" sme čakali tradične boj o titul a minimálne medailu, no stačilo to iba na konečné

štvrté miesto, ADMIRAL "OLD" skončili na mieste piatom. A-mužstvo druhýkrát po sebe získalo titul

majstra Slovenska v play-off, získalo Slovenský pohár, Superpohár a Bratislavský pohár!!! Naše prvé

mužstvo navyše ťahá sériu ťažko prekonatetnvch 63 zápasov bez straty bodu v slovenských súťažiach.

Škoda len, že sme nebodovali aj v lige majstrov.

V zatiaľ najúspešnejšej futsalovej sezóne 2007/2008 sme zaznamenali osem víťazstiev III A mužstvo

získalo títul Majstra Slovenska a prípisalo si i Slovenský pohár, Superpohár i Bratislavský pohár. Štvrtý

krát posebe. Rekord v histórii futsalu na Slovensku ťažko preťažko v budúcnosti prekonateľný, ak ho

však niekto niekedy prekoná, bude to iba dobre pre tento náš šport a potom klobúk dole ... Ku
štvrtému "quatru" A-mužstva sa pridali všetky ostatné mužstvá, ktoré tiež vyhrali svoje súťaže a to s

obrovskými bodovými náskokmi. B-mužstvo tretí krát po sebe získalo titul Majster Bratislavy, (-
mužstvo jubilejný desiaty krát vyhralo tretiu najvyššiu slovenskú súťaž, obe mužstvá túto sezónu bez
prehry v súťaži. "Oldi" po piatich rokoch berú zlato i striebro, prvenstvo získal zaslúžene Slov-matic

FOFO "OLD" ... Peter Haľko a Ctibor Gajdoš sa stali králami strelcov vo svojich súťažiach ... Postup do

Elite Round vo futsalovej Lige Majstrov, ktorú sme odohrali v českej Chrudimi sme skvele vybojovali v

Baku a zatiaľ ostane ako naše maximum v európskom futsalovom meradle. Po tesnej prehre s

Kairatom Alma-Ata sme nestačili na domáci Era-Pack a premiérový bod sme ziskali proti Atwerpám 1

Belgicka. Titul s poradovým číslom osem pridali stredoškoláci, majstri Bratislavy, Slov-matic Dudova.

Nechýbalo vera a mohli sme vyrovnať top sezónu spred roka, teda sezónu 2007/2008. Vieme, že

úspechy z minulého ročníka sa nedajú u� prekonať. vždy ich možno iba zopakovať. A tak sa práve
skončená futsalová sezóna v 25-ročnej histórii klubu zaradí na 6.miesto. Našich päť mužstiev dobre

reprezentovalo klub, obe Old mužstvá zopakovali minuloročné maximum, keď v lige 40 získali zlato i

striebro. "(" mužstvo vytvorilo zrejme možno i svetový rekord, keď vyhralo svoju súťaž s 31 bodovým

náskokom. "B" mužstvo štvrtýkrát po sebe získalo titul majstra Bratislavy. "A" mužstvo zaznamenalo

cenný medzinárodný úspech, keď druhýkrát po sebe postúpilo v Lige Majstrov do Elite round, v Baku

sme dokonca tento postup vybojovali za 24 hodín. Prvé mužstvo pridalo aj víťazstvá v Bratislavskom a

Slovenskom pohári, vyhralo základnú časť bez prehry, no v play off skončilo druhé za Res Košicami.

Nezabudneme ani na naše patronátne školy, Dudova skončila v Bratislave strieborná, Vazovova brala
zo stredoškolskej ligy bronz. Medailových pozícií sme získali teda viac ako dosť.

Neúspešnú sezónu, keď nám titul unikol medzi prstami, sme vystriedali famóznou a jednou z

najúspešnejších v histórii ... Našich päť mužstiev dobre reprezentovalo klub, obe Old mužstvá

zopakovali dobré výkony v Lige 40, "OLD" mužstvo získalo bez straty bodu zlato, ADMIRAL "OLD"

bronz. "C" mužstvo získalo zlato, v 1.BA lige prehralo až v poslednom ligovom zápase po troch

rokoch. "B" mužstvo piatykrát po sebe získalo titul majstra Bratislavy, tentoraz s rekordným skóre
268:52. nA" mužstvo si napravilo po minulom roku chuť a získalo majstrovský titul bez straty jediného

bodu, keď základnú časť aj play-off prešlo famózne bez zaváhania. Prvé mužstvo pridalo aj víťazstvá v
Bratislavskom a Slovenskom pohári, Superpohári. Nezabudneme ani na naše patronátne školy,

l.miesto v Bratislavskej juniorskej lige získala Slov-matic Dudova "A".

Úspešnú sezónu, v ktorej sme oranjes prinavrátili titul, sme vystriedali ďalšou famóznou a pridali v

nej aj nadstavbu. Po postupe za 24 hodín z hlavnej fázy, ktorú sme usporiadali premiérovo v

Bratislave na Pasienkoch, sme zaznamenali aj historické víťazstvo v Elite round Ligy majstrov v

Kazachstane. Našich päť mužstiev tradične dobre reprezentovalo klub, "OLD" mužstvo ziskalo zlato,

keď prehralo jediný zápas až v záverečných play-off dueloch. "C" mužstvo rovnako získalo zlato, v

1.BA lige nebodovalo naplno iba v dvoch zápasoch. "B" mužstvo Šiestykrát po sebe získalo titul
majstra Bratislavy, tentoraz bez straty čo i len bodu. "A" mužstvo nenašlo v celej základnej časti a

rovnako tak v play-off premožiteľa, jediné dva body stratilo po remíze v Košiciach s P.K.P. Prvé



mužstvo pridalo aj víťazstvá v Bratislavskom a Slovenskom pohári, Superpohári. Nezabudneme ani na
naše patronátne školy, l.miesto v Bratislavskej juniorskej lige získala Slov-matic Dudova "A".

V úspešných sezónach mužstvo oranjes pokračovalo i naďalej ... Po postupe z hlavnej fázy UEFAFutsal
Cupu, ktorú sme odohrali v gruzínskom Tbilisi bez prehry, sme dobre náš klub i Slovensko
reprezentovali na Elite round v talianskej Padove. Našich päť mužstiev tradične dobre reprezentovalo
klub, "OLD" mužstvo získalo zlato, keď prehralo jediný zápas, ale play-off už malo pod kontrolou. "e"
mužstvo rovnako získalo zlato bez prehry, v 1.BA lige stratilo body za jedinú remízu. "B" mužstvo už
siedmykrát po sebe získalo titul majstra Bratislavy, tentoraz bez prehry a 5 rekordom. Súperom naši
hráči nastrieľati neuveriteľných a ťažkoprekonaterných 305 gólov! "A" mužstvo nenašlo v celej
základnej časti a rovnako tak v play-off premožiteľa, všetky zápasy absolvovali zverenci Jána Janíka
bez straty bodu. Prvé mužstvo pridalo aj víťazstvá v Bratislavskom a Slovenskom pohári, Superpohári.
Nezabudneme ani na naše patronátne školy, l.miesto v Bratislavskej juniorskej lige získala Slov-matic
Dudova "A".

Suverén futsalových paluboviek na Slovensku nesklamal fanúšikov ani v poslednej sezóne... Po
postupe z hlavnej fázy UEFAFutsal Cupu, ktorú oranjes odohrali na Cypre v Nikózii bez prehry, sme
dobre náš klub i Slovensko reprezentovali na Elite round v srbskom Kragujevaci. Našich päť mužstiev
tradične dobre reprezentovalo klub, "C" mužstvo ziskalo zlato bez straty čo i len bodu, "B" mužstvo
už ôsmykrát po sebe získalo titul majstra Bratislavy, aj v tejto sezóne bez straty bodu. "A" mužstvo
nenašlo v celej základnej časti a rovnako tak v play-off premožiteľa, všetky zápasy absolvovali
zverenci Jána Janíka bez prehry, základnú časť bez straty bodu. Prvé mužstvo pridalo aj víťazstvá v
Slovenskom pohári a Superpohári. "OLD" mužstvo získalo tentokrát pri dominancii Botatoga iba
bronz.

Úspechy Slov - Matic Fofo Bratislava:

1984 - 2.miesto v IIl.Iige "A" mužstvo
1986 - 3.miesto v ll.lige "A" mužstvo
1992 - 3.miesto v ll.lige "A" mužstvo
1995 - 2.miesto v IIl.Iige "B" mužstvo
1996 - 3.miesto v Bratislavskom pohári "A" mužstvo

- l.miesto na Turnaji Majstrov "A" mužstvo
1996, 1997, 1998, 2000, 2001 a 2003 - víťaz Vianočného turnaja Karlovky "A" mužstvo
1997 - l.miesto v II.lige "B" mužstvo
1998 - 2.miesto v I.lige "A" mužstvo

- 2.miesto v Il.Iige "B" mužstvo
- 3.miesto v IIl.Iige "C" mužstvo

1999 - 2.miesto v Bratislavskom pohári "A" mužstvo
- 1.miesto v Il.Iige "B" mužstvo
- l.miesto v OLD BOYSCupe "A" mužstvo

2000 - l.miesto v Slovenskom pohári "A" mužstvo
- l.miesto v Bratislavskom pohári "A" mužstvo
- l.miesto v l!.Iige "B" mužstvo
. l.miesto v IIl.Iige "C" mužstvo



2001 - 2.miesto v Slovenskom pohári "A" mužstvo
_3.miesto v Bratislavskom pohári "A" mužstvo

- 2.miesto v I.lige "8" mužstvo
- l.miesto v II.lige "C" mužstvo
- 3.miesto v 1II.Iige "D" mužstvo

2002 - MAJSTER SLOVENSKA V SÁLOVOM FUTBALE "A" mužstvo

- 3.miesto v I.lige "B" mužstvo

- 2.miesto v II.lige "C'' mužstvo

- l.miesto v 1II.Iige "O" mužstvo

2003 - 3.miesto v SLOVENSKEJ EXTRALIGE "A" mužstvo

- l.miesto v l!.Iige "C" mužstvo

- l.miesto vlILlige "D" mužstvo
- l.miesto v Lige 40 "OLD" mužstvo
_3.miesto na turnaji EPM v Moskve "A" mužstvo

2004 - l.miesto v Il.Iige "C" mužstvo
- 3.miesto v Il.Iige západoregiónu "O" mužstvo

- 3.miesto v Lige 40 "OLD" mužstvo

2005 - MAJSTER SLOVENSKA VO FUTSALE "A" mužstvo
_ l.miesto v Bratislavskom pohári "A" mužstvo
_ l.miesto v Slovenskom pohári a SUPERPOHÁRI "A" mužstvo

- 2.miesto v II.lige región Bratislava "~" mužstvo

_ l.miesto v I.Bratislavskej lige "C" mužstvo

_ 2.miesto v II.lige západoregiónu "D" mužstvo

- 2.miesto v Lige 40 "OLD" mužstvo
2006 - MAJSTER SLOVENSKA VO FUTSALE "A" mužstvo

_ l.miesto v Bratislavskom pohári "A" mužstvo

_ l.miesto v Slovenskom pohári a SUPERPOHÁRI"A" mužstvo
_ l.miesto v II.SL BA - Majster Bratislavy "B" mužstvo

- l.miesto v I.Bratislavskej lige "C" mužstvo

- 2.miesto v Lige 40 "OLD" mužstvo

- 3.miesto v Lige 40 ADMIRAL "OLD" mužstvo

- 3.miesto v II.Bratislavskej lige "Juniors" mužstvo

_víťaz regionálneho Finále Slovenského pohára "KE" mužstvo

2007 - MAJSTER SLOVENSKA VO FUTSALE "A" mužstvo (bez prehry)

- l.miesto v Bratislavskom pohári "A" mužstvo
_ l.miesto v Slovenskom pohári a SUPERPOHÁRI "A" mužstvo

- l.miesto v II.SL BA - Majster Bratislavy "B" mužstvo
- 3.miesto v I.Bratislavskej lige "(" mužstvo
_ Majstri Bratislavy stredoškolákov - Slov-matic Dudova "A"

_Vicemajstri Slovenska stredoškolákov - Slov-matic Oudova "A"

- postup do Elite round v LM



2008 - MAJSTER SLOVENSKA VO FUTSALE "A" mužstvo

- l.miesto v Bratislavskom pohári "A" mužstvo

- l.miesto v Slovenskom pohári a SUPERPOHÁRI"A" mužstvo

- l.miesto v ILSL BA - Majster Bratislavy "B" mužstvo

- l.miesto v LBratislavskej lige "C" mužstvo
- l.miesto v Lige 40 "OLD" mužstvo

- 2.miesto v Lige 40 ADMIRAL "OLD" mužstvo
- Majstri Bratislavy stredoškolákov - Slov-matic Dudova "A"

- postup do Elite round v LM
2009 - 2.miesto v Slovenskej extralige "A" mužstvo

- l.miesto v Bratislavskom pohári "A" mužstvo

- l.miesto v Slovenskom pohári "A" mužstvo

- l.miesto v ILSL BA - Majster Bratislavy "B" mužstvo
- l.miesto v I.Bratislavskej lige "C'' mužstvo

- 1.miesto v Lige 40 "OLD" mužstvo

- 2.miesto v Lige 40 ADMIRAL "OLD" mužstvo

- 2.miesto v Bratislavskej juniorskej lige - Slov-matic Dudova "A"

- 3.miesto v Bratislavskej juniorskej lige - Gymnázium Vazovova

2010 - MAJSTER SLOVENSKA VO FUTSALE "A" mužstvo (bez straty bodu)

- l.miesto v Slovenskom pohári a SUPERPOHÁRI"A" mužstvo

- 1.miesto v Bratislavskom pohári "A" mužstvo

- 1.miesto v II.SL BA - Majster Bratislavy "B" mužstvo

- 1.miesto v I.Bratislavskej lige "C" mužstvo

- l.miesto v Lige 40 "OLD" mužstvo
- 3.miesto v Lige 40 ADMIRAL "OLD" mužstvo

- 1.miesto v Bratislavskej juniorskej lige - Slov-matic Dudova "A"

- postup do Elite round v LM

2011 - MAJSTER SLOVENSKA VO FUTSALE "A" mužstvo (bez prehry)

- 1.miesto v Slovenskom pohári a SUPERPOHÁRI "A" mužstvo

- l.miesto v Bratislavskom pohári "A" mužstvo
- l.miesto v II.SL BA - Majster Bratislavy "B" mužstvo (bez straty bodu)
- l.miesto v I.Bratislavskej lige "C" mužstvo

- 1.miesto v Lige 40 "OLD" mužstvo

- l.miesto v Bratislavskej juniorskej lige - Slov-matic Dudova "A"

- postup do Elite round v LM (bez prehry)

2012 - MAJSTER SLOVENSKA VO FUTSALE "A" mužstvo (bez straty bodu)
- l.miesto v Slovenskom pohári a SUPERPOHÁRI "A" mužstvo

- l.miesto v Bratislavskom pohári "A" mužstvo

- 1.miesto v II.SL BA - Majster Bratislavy "B" mužstvo (bez prehry)

- l.miesto v I.Bratislavskej lige "C'' mužstvo

- l.miesto v Lige 40 "OLD" mužstvo

- 1.miesto v Bratislavskej juniorskej lige - Slov-matic Oudova "A"
- l.miesto v Bratislavskej lige prípraviek

- postup do Elite round v LM (bez prehry)



-- -

2013 - MAJSTER SLOVENSKA VO FUTSALE "A" mužstvo (bez prehry)

- l.miesto v Slovenskom pohári a SUPERPOHÁRI "A" mužstvo

- 1.miesto v II.SL BA - Majster Bratislavy "B" mužstvo (bez straty bodu)

- l.miesto v I.Bratislavskej lige "C" mužstvo (bez straty bodu)

- 3.miesto v Lige 40 "OLD" mužstvo

2014 - MAJSTER SLOVENSKA VO FUTSALE "A" mužstvo
- l.miesto v Slovenskom pohári a SUPERPOHÁRI "A" mužstvo

- l.miesto v II.SL BA - Majster Bratislavy "B" mužstvo (bez prehry)
- l.miesto v I.Bratislavskej lige "C'' mužstvo

- l.miesto v Lige 40 "OLD" mužstvo

- postup do Elite round v LM

- l.miesto v Bratislavskej lige prípraviek

2015 - MAJSTER SLOVENSKA VO FUTSALE "A" mužstvo

- l.miesto v Slovenskom pohári a SUPERPOHÁRI "A" mužstvo
- l.miesto v II.SL BA - Majster Bratislavy "8" mužstvo (bez straty bodu)

- l.miesto v I.Bratislavskej lige "C" mužstvo

- 3.miesto v lige 40 "OLD" mužstvo

- postup do Elite round v LM

2016 - 2.miesto v Slovenskej extralige "A" mužstvo
- l.miesto v II.SL BA - Majster Bratislavy "8" mužstvo (bez straty bodu)
- l.miesto v I.Bratislavskej lige "C" mužstvo

- 3.miesto v Lige 40 "OLD" mužstvo
- l.miesto v Slovenskom pohári "A" mužstvo

ĎALŠiE POHÁRE Z TURNAJOV:

9-násobný víťaz Šulák Cupu (2003, 2004, 2008,2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014)

7-násobný víťaz Turnaja víťazov Bratislavských líg (2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011 a 2012)

2-násobný víťaz Memoriálu Ema Subjaka (2003 a 2004)
2-násobný víťaz O pohár primátora Nového Mesta nad Váhom (2003 a 2004)
2-násobný víťaz turnaja Česko-Slovenského priateľstva (2012 a 2013)

Víťaz Slot Machine Cupu (2003)

Víťaz Memoriálu Kašičku (2004)

Víťaz Appel Group Cupu (2004)

Víťaz Memoriálu Braňa Košibu (2007)

Víťaz Memoriálu Ivana Stana v Novom Meste nad Váhom (2008)
Víťaz International Medium Futsal Cupu (2013)
Víťaz Malackého pohára (2013)

Víťaz Štefanského pohára v Čadci (2014)



BE IT

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

Vec: Doplňujúce informácie k žiadosti o dlhodobý prenájom budovy Vernosť.

Vážení predstavitelia Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto,
dňa 10.10.2016 sme podali žiadosť o dlhodobý prenájom budovy Vernosť. Týmto si Vám
dovoľujeme podať doplňujúce informácie.
V prílohe Vám posielame návrh funkčného členenia budovy Vernosť, ktorú podľa našich
podkladov spracovala Architektonicko-projektová kancelária ZONAR, s.r.o. Chcem Vás
informovať, že sme pri spracovávaní tohto projektu vychádzali z dostupných informácií na
internete, katastri a našich fotografií, ktoré sme si zhotovi li a teda rozmery z daného dôvodu
nie sú uvádzané a nemusí to byť presne podte skutočnosti, ale v prípade dohody spracujeme
projektovú dokumentáciu podľa skutočného stavu.

Naším cieľom je prinavrátiť budove Vernosť funkciu, pre ktorú bola postavená, teda
kultúrneho domu.
V našom záujme je popri prenajímaní priestorov, aby sme zarobili práve na činnosť
organizovanú pre obyvateľov, teda hlavne mládež vo Vašej mestskej časti, ako je hudobná
výchova, tanečné krúžky, cvičenie pre obvvateľov, organizovanie výstav, vystúpení či už
hudobného, alebo tanečného zamerania. Výstava vernisáží.
Taktiež organizovanie stretnutí obyvateľov s rôznou tematikou, súťaží ako vo varení gulášov
a poprípade aj stretnutí s Vašimi poslancami.

BELEMIT, s.r.o.
H. Meličkovej s, 841 OS Bratislava
tel/fax: +421 239246255, GSM: +421 903246 255. e-mail: mberzedy@belemit.sk
IČO: 44763492, DIČ: 2022822714, IČ DPH: SK2022822714, Bank. spojenie: Tatra Banka, č.ú.: 2921830665/1100
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro, Vložka číslo: 58261 /B

mailto:mberzedy@belemit.sk


Prízemie (prvé nadzemné podlažie podľa �túdie):
V pláne máme otvoriť hudobnú školu pre deti, ale aj dospelých, kde sa bude vyučovať hra na
hudobných nástrojoch (klavír, flauta, saxofón atď). V týchto priestoroch bude mimo
vyučovacích hodín miestnosť k dispozícii pre trénovanie hudobných skupín. Miestnosť
plánujeme odhlučniť tak, aby sme touto činnosťou nerušili obyvateľov a pracovníkov
v kanceláriách v okolí budovy. Ďalej chceme prevádzkovať kaviareň s priestormi pre hry
malých detí (niečo ako detský kútik) pre stretávanie sa mladých mamičiek s deťmi. Na
prízemí chceme ponechať v prevádzke klub dôchodcov, knižnicu a kancelárske priestory.
V oblasti, kde sa teraz prevádzkuje masáž a relaxačné služby chceme prerobiť na reštauráciu
s prípadnou terasou.

Prvé poschodie (druhé nadzemné podlažie podľa �túdie):
Podľa našich poznatkov je priestor na squash veľmi málo využívaný. Tento priestor chceme
prerobiť na telocvičňu, kde by sme prevádzkovali cvičenie pre ženy, pre dôchodcov a hlavne
pre tanečné kluby, ktoré chceme otvoriťpre deti, ale aj dospelých. Tento priestor by sa
občasne využíval na vystúpenia detí navštevujúcich hudobnú školu, tanečné vystúpenia či už
pre rodičov, dôchodcov, ale aj verejnosť. Priestor terajšej reštaurácie prerobíme na sídlo
športového klubu Slov Matic Fofo Bratislava, jeho sieň slávy a priestor na masáže, terapiu,
ortopedické a relaxačné služby slúžiace nielen pre športovcov, ale aj pre obyvateľov Nového
Mesta. Kancelárske priestory budú taktiež zachované. Vzhľadom k tomu, že na tomto
poschodí budú najväčšie komunikačné priestory tak tu by sme chceli organizovať výstavy
a vernisáže či už maliarov, alebo fotografov.
Ako prvú výstavu by sme zorganizovali pre Moldavského národného umelca líviu Hancu
(http://hancu.arta.md/ro/cv), ktorý vychodil slávnu maliarsku školu v Petrohrade a dnes je
dekanom školy výtvarných umení v Kišineve. Zorganizovanie tejto výstavy je už dohodnuté
a v prípade prenájmu budovy Vernosť ju zorganizujeme práve v týchto priestoroch.

Druhé poschodie (tretie nadzemné podlažie podra �túdie):
Toto poschodie ponecháme čisto na kancelárske priestory, tak ako je tomu teraz, avšak
priestory budú zrekonštruované na vyšší štandard ako je terajší stav.



K tomu, aby celá budova slúžila na tieto účely je priorita vybudovať parkovisko pre
návštevníkov či už športového a kultúrneho zamerania a taktiež pracovníkov, ktorí budú
pôsobiť v kanceláriách. V rámci rekonštrukcie budovy vykonáme revízie a spojazdníme výťah
v zmysle predpisov, aby mohol slúžiť návštevníkom a pracovníkom budovy Vernosť.
Náš predpokladaný odhad rekonštrukcie vo finančnom vyjadrení je 100000,- euro, ktoré do
toho plánujeme investovať v priebehu maximálne troch rokov. Je naším cieľom toto všetko
zvládnuť v čo najkratšom čase, aby bola budova čo najskôr k dispozícii pre obyvateľov
Bratislavskej časti Nové Mesto.

V rámci nájmu, ktorý navrhujeme vo výške 3000,- euro, ešte navrhujeme, že náklady na chod
klubu dôchodcov a knižnice si zoberieme na naše náklady, aby sme nezaťažovali týmto
rozpočet miestneho úradu.

Teším sa na prípadnú spoluprácu s mestskou časťou Bratislavy Nové Mesto a prajem
príjemný deň.

Miroslav Berzedy

konateľ spoločnosti

n
,~

L.!.714

V Bratislave dňa 13.11.2016

Príloha: Návrh funkčného členenia
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Legenda:

Hranica parcely objektu " Vernosť"
D Objekt" Vernosť"
C:::J Plocha navrhovaná pre vybudovanie parkoviska objektu

"Vernost"
Podrobnosti riešenia budú predmetom d'al'šieho stupňa PD

objekt "Vernost"

ul. Nobelova 30
Bratislava - Nové Mesto

Katastrálna mapa

BELEMIT s.r.o.
Hany Meličkovej 5
8retislave 841 05

~R
Architektonlcko-projektové kencelérie

ZONAR s.r.o.
Nitrianska 6A/2254
Sara 5 92705

email: zonar@zonar.sk
web : www.zonsr.sk
tel: 0948 842 333

November 2016

16-34 01
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Legenda: návrh funkčného využitia objektu "Vernost'" • 1.Nadzemné podlažie

[---J Vstupné priestory

Existujúce priestory knižnice, budú zachované

Kaviare/\ s detským kútlkom (herr'iou)

Hudobná škola

Existujúce priestory domova dôchodcov, budú zachované

Kancelárske priestory

Spoločné priestory (chodby, hygienické zázemie ...)

Reštaurácia s možnosťou vonkajšieho sedenia na terase

~

objekt "Vernost"

ul. Nobelova 30
Bratislava - Nové Mesto

Pôdorys 1,NP - navrhované
funčkné členenie objektu

vstup

BELEMIT s.r.o.
Hany Msličkovej 5
Bratlsleve 841 05

~~
Architsktonicko-projsktové kencsléria

ZONAR e.rvo.
Nitrianska 6A/2254
Seľe 5 82705

emai!: zonar@zonar.sk
wsb : www.zonar.sk
tel: 0946 642 333

November 2016

Poznámky: Návrh funkčného využitia plôch je orientačný, v ďaľšom stupni PD je nutné presné zameranie objektu a návrh dispozičného riešenia
so zohl'adnením na aktuálne normy, predpisy a vyhlášky (Požiarna bezpečnosť .....) 16-34 02
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objekt "Vernost"

ul. Nobelova 30
Bratislava - Nové Mesto

Pôdorys 1.NP - vizualizécia

•• LEMIT
BELEMIT S.r.o.
Hany Maličkovsj 5
8rstlslava 841 05

~R
Arahítsktonicko-projektové kancelária

ZONAR s.r.o.
Nitrianske SA/2254
Sel'a5 827 05

email: zonar@zonsr.sk
web: www.zonar.sk
tel: 0948 842 333

Legenda: návrh funkčného využitia objektu "Vernost'" • 1.Nadzemné podlažie

Vstupné priestory

Existujúce priestory knižnice. budú zachované

Kaviareň s detským kútikom (herňou)

Hudobná škola

Existujúce priestory domova dôchodcov. budú zachované

Kancelárske priestory

Spoločné priestory (chodby, hygienické zázemie ... )

L:J Reštaurácia s možnosťou vonkajšieho sedenia na terase

November 2016

Poznámky: Návrh funkčného využitia plôch je orientačný, v ďaľšom stupni PD je nutné presné zameranie objektu a návrh dispozičného riešenia
so zohl'adnením na aktuálne normy. predpisy a vyhlášky (Požiarna bezpečnosť ..... ) 16-34 03
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2.Nadzemné podlažie - návrh funkčného členenia
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Legenda: návrh funkčného vyuiltia objektu "Vernosť" - 2.Nadzemná podlaiie

~:::J Hlavné komunikácie

Spoločné priestory (chodby. hygienické zázemie ...)

S/dio spoločnosti Slov Matic Fofo Bratlalava futsal klub (sieň slávy. priestory pre
rehabilitáciu a relax- klub+verejnosť ....)

Kancelárske priestory

Priestory pre šport - stolný tenis

Priestory pre šport - telocvlčfla

Priestory pre šport - fitness

Poznámky: Návrh funkčného využitia plôch je orientačný. v ďaľšom stupni PD je nutné presné zameranie objektu a návrh dispozičného riešenia
so zohľadnenfm na aktuálne normy. predpisy a vyhlášky (Požiarna bezpečnosť .....)

objekt "Vernost"

ul. Nobslova 30
Bratislava - Nové Mesto

Pôdorys 2.NP - navrhované
funčkné članenie objektu

IT
BELEMIT s.r.o.
Hany Mellčkavej 5
Sretlslave S41 05

~R
Architektanicko-prajektové kancaléria

ZONAR s.r.o.
Nitriansks SA/2254
Sal'a 5 82705

email: zansr@zanar.sk
wab : www.zonar.sk
tsl : 0848 842 333

November 2016

16-34 04
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2.Nadzemné podlažie - návrh funkčného členenia
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Legenda: návrh funkčného využitia objektu "Vernosť" - 2.Nadzemné podlažie

[--l Hlavné komunikácie

Priestory pre šport - stolný tenis

Priestory pre šport - telocvičňa

Priestory pre šport - fitness

Kancelárske priestory

Spoločné priestory (chodby, hygienické zázemie ... )

Sldlo spoločnosti Slov Matic Fofo Bratislava futsal klub (sieň slávy. priestory pre
rehabilitáciu a relax - klub+verejnosť .... )

Poznámky: Návrh funkčného využitia plôch je orientačný, v ďalšom stupni PD je nutné presné zameranie objektu a návrh dlspozlčného riešenia
so zohl'adnením na aktuálne normy, predpisy a vyhlášky (Požiarna bezpečnosť ..... )

objekt "Vernost"

ul. Nobelova 30
Bratislava - Nové Mesto

Pôdorys 2.NP - vizualizácia

IT
BELEMIT S.r.o.
Hany Mallčkovaj 5
8ratlslava 841 05

~~
Architaktonlcko-projektové kancelária

ZONAR s.r.o.
Nltrienska SA/2254
Šeľa 5 92705

email: zonar@zonar.sk
web: www.zonar.sk
tel: 0948 842 333

November 2016

16-34 05
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3.Nadzemné podlažie - návrh funkčného členenia

objekt "Vernost"

ul. Nobelova 30
Bratislava - Nové Mesto

Pôdorys 3.NP - navrhované
funčkné členenie objektu

•• IT
BELEMIT s.r.o.
Hany Meličkovej 5
8ratlslava 841 05

~~
Arohitektonicko-projektové kencelária

ZONAR s.r.o.
Nitrianska 6A/2254
Saľa 5 82705

emsil: zonsr@zonsr.sk
web: www.zonsr.sk
tal : 0848 842 333

Legenda: návrh funkčného vyuiltla objektu "Vernost'" • 3.Nadzemné pOdlaile

C~ Hlavné komunikácie

Kancelárske priestory

Spoločné priestory (chodby, hygienické zázemie ...)

Strešná terasa - možnost' čiastočného rozšlrenia kancelárskych priestorov

November 2016

Poznámky: Návrh funkčného využitia plôch je orientačný, v ďal'šom stupni PD je nutné presné zameranie objektu a návrh dispozičného riešenia
so zohl'adnenlm na aktuálne normy, predpisy a vyhlášky (Požiarna bezpečnosť .....) 16-34 06
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3.Nadzemné podlažie - návrh funkčného členenia

"tet-

Legenda: návrh funkčného vyuiltla objektu "Vernost'" • 3.Nadzemné podlažie

1---1 Hlavné komunikácie

Kancelárske priestory

Spoločné priestory (chodby, hygienické zázemie ...)

Strešná terasa - možnosť čiastočného rozširenia kancelárskych priestorov

Poznámky: Návrh funkčného využitia plôch je orientačný, v ďal'šom stupni PD je nutné presné zameranie objektu a návrh dispozičného riešenia
so zohl'adnenlm na aktuálne normy, predpisy a vyhlášky (Požiarna bezpečnosť .....)

objekt "Vernost"

ul. Nobelova 30
Bratislava - Nové Mesto

Pôdorys 3.NP - vizualizácia

•• IT
BELEMIT s.r.o.
Hany Mallčkovaj 5
8ratislava 841 05

~~
Architaktonicko-projaktové kancaléria

ZONAR s.r.o.
Nitrianska 8A/2254
Sara 5 92705

email: zonar@zonar.ek
web: www.zonar.sk.
tal : 0948 842 333

November 2016
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