
Marketingová komise MS KFS

 

Projekty MS KFS:                                                  
 

ZÁPIS MK MSKFS

Ze zased

konaného dne 

Přítomni: Ing. Pavel Novotný
Selnik Tomáš (TSE)
 

Hosté:   

Omluveni: Pavla Piatkiewiczová (PPI)
 

1) Návrh PNO, JNA změnit design webových stránek 
-    Podpora všech členů 
- Zahájeno jednání s 

v rámci Barterové dohody a to
- Na dalším zasedání MK 

 
2) Nastavení pravidel při komunikaci 

- Dokument byl předložen včetně grafické
grafiku rozpisu soutěže viz. níže

3) Partneři MSKFS – návrh dalších výhod
- Partnerovi soutěže zdarma věnovat stránku před danou soutěží v
- Partnerovi soutěže věnovat 4ks lístků na ples MSKFS
 

4) Možnost reklamy v podobě reklamní plachty na všech stadiónech v
- Návrh MK zpracovat 

budou mít zájem
V případě zájmu nastavit s
MSKFS. Na dalším setkání MK musíme určit kompetentní osobu nebo tým, který 
dohodne výše uvedené
 

5) Návrh MK – Získané prostředky a jejich kontrola
- Návrh MK, aby veškeré finanční
- Návrh MK, abychom získali přehled veškerých nákladů spojených
a vyhodnocení MK MSKFS 

 
 
 

6) Komunikace MK nejen v rámci nových partnerů MK MSKFS
- Vždy při vážných jednáních 
probíhá jednání! 

 
 

7) PPI přestavila možné získání grantu
evropského města… (Zápis č.3 bod
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MK MSKFS č. 5 - SR 2012/2013

Ze zasedání marketingové komise MS KFS, 

konaného dne 18.6. 2013 od 8.30 hod. v sídle Hotelu KOVAK

Pavel Novotný (PNO), Jaromír Nadhajský (JNA), Bečica Roman (RBE)
Selnik Tomáš (TSE),  

Pavla Piatkiewiczová (PPI) 

design webových stránek www.mskfs.cz  za účelem zpřehlednění
všech členů MK, zajistí AKR ve spolupráci s PNO 

Zahájeno jednání s firmou AutoCont za účelem zpřehledněni webu
dohody a to za pojmenování soutěže a za stránku v

Na dalším zasedání MK předloží konkrétní závěry z tohoto jednání 

Nastavení pravidel při komunikaci s partnery MSKFS - cenová politika a grafické zpracování
předložen včetně grafické podoby. Nicméně musíme dořešit cenovou politiku a 

níže (JNA, PNO) 

návrh dalších výhod 
artnerovi soutěže zdarma věnovat stránku před danou soutěží v rozpisu soutěže
artnerovi soutěže věnovat 4ks lístků na ples MSKFS 

podobě reklamní plachty na všech stadiónech v rámci MSKFS
zpracovat možnosti takovéto propagace a dohodnout nejprve s

budou mít zájem a v jaké výši by se mělo pohybovat nájemné 
případě zájmu nastavit s kluby cenovou politiku a to i mimo Generálního partnera 

a dalším setkání MK musíme určit kompetentní osobu nebo tým, který 
dohodne výše uvedené. 

Získané prostředky a jejich kontrola prostřednictvím MK MSKFS 
veškeré finanční i nefinanční plnění byli určené výhradně mládežnickým oddílům

získali přehled veškerých nákladů spojených s MK MSKFS

rámci nových partnerů MK MSKFS 
ednáních upozornit všechny členy MK elektronicky (e-mail)

získání grantu z EU, pod záštitou města Ostrava
(Zápis č.3 bod 4) 
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SR 2012/2013 

sídle Hotelu KOVAK 

Bečica Roman (RBE), 

za účelem zpřehlednění  

webu. Jednání probíhá 
v rozpisu soutěže.  

ické zpracování  
icméně musíme dořešit cenovou politiku a 

rozpisu soutěže  

mci MSKFS 
propagace a dohodnout nejprve s kluby, zda 

 pro partnera MSKFS. 
i mimo Generálního partnera 

a dalším setkání MK musíme určit kompetentní osobu nebo tým, který 

výhradně mládežnickým oddílům 
MK MSKFS a to pro vyčíslení 

mail), se kterou firmou 

pod záštitou města Ostrava v rámci propagace 
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- Úkolem MK ve spolupráci s
grantu na propagaci města 
jednotlivce pro splnění tohoto bodu

- Odklad  na další setkání 
 
8) Odměňování MK (zápis č. 2, bod 4)

- Odměňování MK a jeho systém
PPI a JNA. Taktéž zazněl náv
 

- Návrh PNO - Navrhuji pro všechny členy komise zachovat stávající standart, tzn. 
zasedání komise obdrží člen
náhrady do místa konání zasedání a dále navrhuji přerozdělit ze všech získaných 
finančních či nefinančních prostředků 10% do tzv. rezervního fondu, z kterého se budou 
na základě předem schválených pravi
vyúčtovaly by se z něj náklady na občerstvení, závěrečný večírek a další. Tento bod 
navrhuji na základě zbylých návrhů projednat a dořešit na další schůzi.
 

-    Stále jsme nedohodli odměnu pro MK MSKFS
 
 
9) Projekty marketingové komise

- JNA ve spolupráci s trenérem mládeže FK Bohumín
vytvoření projektu za účelem zviditelnění trenérů mládeže a všech klubů v
O tomto projektu (cíle

- Tímto bodem se taktéž budeme zabírat na dalším zasedáním
 
10) Smlouvy o reklamě pro partnery MSKFS

- PNO připraví a předloží smlouvy pro partnery MSKFS 
 
11) Potencionální partneři v jednání MK

 
- Krajský přebor žáků (Bully aréna Kravaře) 
- Krajská soutěž žáků sk“A“ (Media Walk) 
- Krajská soutěž žáků sk. „B“ 
- Krajská soutěž žáků sk. „C“ (ZEL
 
- Krajský přebor mužů 
- 1.A. třída mužů sk „A“ (Nicol nápoje) 
- 1.A. třída mužů sk. „B“ (Nicol nápoje) 
- 1.B.  třída mužů sk. „B“  (Hadr a kyblík
 
Na dalším zasedání připravit smlouvy
v rámci pojmenování soutěže využívat nefinanční plnění. Prosím všechny členy MK o vyjádření na 
dalším zasedání. 
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ve spolupráci s KM, je navrhnout možnosti (turnaje, soutěže atd.) pro
grantu na propagaci města pro rok 2014. Pokud nepadne návrh, zvolíme skupinu nebo 

otlivce pro splnění tohoto bodu 
Odklad  na další setkání  

MK (zápis č. 2, bod 4) 
jeho systém byl posunut a bude doplněn při dalším setkání 

Taktéž zazněl návrh MBE pro možné odměňování MK 

Navrhuji pro všechny členy komise zachovat stávající standart, tzn. 
obdrží člen MK paušální odměnu 100,-Kč, předseda 200,

náhrady do místa konání zasedání a dále navrhuji přerozdělit ze všech získaných 
finančních či nefinančních prostředků 10% do tzv. rezervního fondu, z kterého se budou 
na základě předem schválených pravidel vyplácet speciální odměny pro členy komise, 
vyúčtovaly by se z něj náklady na občerstvení, závěrečný večírek a další. Tento bod 
navrhuji na základě zbylých návrhů projednat a dořešit na další schůzi.

nedohodli odměnu pro MK MSKFS. Dořešit na dalším zasedání! 

Projekty marketingové komise MSKFS 
trenérem mládeže FK Bohumín Mgr. Liborem Plhoňem, podal návrh na 

vytvoření projektu za účelem zviditelnění trenérů mládeže a všech klubů v
O tomto projektu (cíle atd.) vás budu blíže informovat na dalším zasedání (JNA).
Tímto bodem se taktéž budeme zabírat na dalším zasedáním 

Smlouvy o reklamě pro partnery MSKFS 
PNO připraví a předloží smlouvy pro partnery MSKFS  

jednání MK (pojmenování soutěže) 

Krajský přebor žáků (Bully aréna Kravaře) - nepeněžité plnění  
Krajská soutěž žáků sk“A“ (Media Walk) – dle dohody - nepeněžité plnění 
Krajská soutěž žáků sk. „B“ (MEDARES s.r.o.) - peněžité plnění 
Krajská soutěž žáků sk. „C“ (ZELENÝ PAŽIT) – peněžité plnění 

“ (Nicol nápoje) – nepeněžité plnění 
(Nicol nápoje) – nepeněžité plnění 

Hadr a kyblík) – peněžité plnění 

připravit smlouvy a hlavně dohodnout, zda a za jakých okolností budeme 
rámci pojmenování soutěže využívat nefinanční plnění. Prosím všechny členy MK o vyjádření na 
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možnosti (turnaje, soutěže atd.) pro čerpání 
pro rok 2014. Pokud nepadne návrh, zvolíme skupinu nebo 

při dalším setkání o návrhy 

Navrhuji pro všechny členy komise zachovat stávající standart, tzn. za každé 
Kč, předseda 200,-Kč + cestovní 

náhrady do místa konání zasedání a dále navrhuji přerozdělit ze všech získaných 
finančních či nefinančních prostředků 10% do tzv. rezervního fondu, z kterého se budou 

del vyplácet speciální odměny pro členy komise, 
vyúčtovaly by se z něj náklady na občerstvení, závěrečný večírek a další. Tento bod 
navrhuji na základě zbylých návrhů projednat a dořešit na další schůzi. 

šit na dalším zasedání!  

Mgr. Liborem Plhoňem, podal návrh na 
vytvoření projektu za účelem zviditelnění trenérů mládeže a všech klubů v rámci MSKFS. 

rmovat na dalším zasedání (JNA). 

a hlavně dohodnout, zda a za jakých okolností budeme 
rámci pojmenování soutěže využívat nefinanční plnění. Prosím všechny členy MK o vyjádření na 
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Příští zasedání 26. 6. 2013, v 17.00 v
 

 
 
 
 
Zapsal: Jaromír Nadhajský                                      Za správnost zápisu: Ing. Pavel Novotný 
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.00 v sídle MSKFS v Ostravě.  

Zapsal: Jaromír Nadhajský                                      Za správnost zápisu: Ing. Pavel Novotný 
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Zapsal: Jaromír Nadhajský                                      Za správnost zápisu: Ing. Pavel Novotný  


