Martin Kraščenič
kandidát
na prezidenta SVF

SPOLU DOKÁŽEME VIAC
Program pre slovenský volejbal 2018-2022

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
odbornosť, komunikácia, spolupráca, vízia,
financie, skúsenosti, manažment, podpora

MÔJ VOLEBNÝ PROGRAM

1. SVF – ORGANIZÁCIA A RIADENIE
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Dynamický manažment federácie, profesionálny servis pre volejbalové hnutie
Silný športový a marketingový úsek SVF, nové oddelenie pre rozvojové projekty SVF
Lepšia komunikácia a informovanosť členov SVF
Stabilita a udržanie kľúčových pozícií v medzinárodných štruktúrach CEV a FIVB
Dokončenie vývoja Informačného systému slovenského volejbalu
Vzdelávanie odborníkov, workshopy pre manažérov volejbalových klubov
Sieň slávy - prejav úcty k legendám, osobnostiam, histórii slovenského volejbalu
Rozhodcovia - materiálové vybavenie, finančná podpora vzdelávania a zabezpečenie
centrálneho vyplácania odmien pre rozhodcov

2. REPREZENTÁCIA
✓
✓
✓
✓

Zachovanie kvalitných podmienok, príprava reprezentačných tímov
Užšie prepojenie medzi realizačnými tímami v reprezentačných kategóriách
Zapojenie bývalých úspešných reprezentantov do realizačných tímov RD
Garancia účasti tímov mužov a žien na oficiálnych európskych, svetových súťažiach
vrátane novovytvorenej súťaži Liga národov

3. LIGOVÉ SÚŤAŽE A PODPORA KLUBOV
✓ Finančná podpora extraligových klubov/marketingové zdroje, od sezóny 2017/18:
o podpora pre každého účastníka 2.000€ (spolu 38.000€)
o prémie za umiestnenie v extralige (1. - 6 000€, 2. – 4 500 €, 3. – 3 000 €,
4. – 2 000 €, 5. – 1 500 €, 6. – 1 000 €), spolu 36.000€
o prémie za umiestnenie Slovenský pohár (víťaz - 2.500€, finalista – 1 500 €, 2 x
3. – 500 €), spolu 10.000€
✓ Finančná podpora klubov v pohárových súťažiach CEV - za každé odohrané
kolo, pokrytie administratívnych poplatkov
✓ Najmodernejšia technológia pre riadenie súťaží - DataVolley štatistiky, E-zápis
✓ Postupné zavedenie zjednodušeného E-zápisu do nižších súťaží
✓ Prispôsobenie kalendára súťaží pre zvýšenie návštevnosti, vyhodnocovanie údajov o
návštevnosti, podpora vzniku fanklubov, spolupráca s nimi
✓ Zvýšenie právnej ochrany hráčov, trénerov a klubov pri uzatváraní zmlúv a ich
registrácia v ISSV

4. MLÁDEŽ
✓ Každoročné navyšovanie dotácie pre prípravu talentovanej mládeže minimálne o 5%

✓ Finančná podpora organizátorom finálových turnajov M SR v mládežníckych
kategóriách, od sezóny 2017/18 – každý organizátor po 2 000 €
✓ Nový program „Rozvoj mládeže na obdobie 2018-2022“
✓ Zjednotenie systému vrcholovej prípravy mládeže v strediskách centralizovanej
prípravy a CTM
✓ Vyhodnotenie efektívnosti financovania mládežníckych projektov, opatrenia
✓ Koordinácia jednotného systému prípravy mládeže v kluboch, metodická podpora
a vzdelávanie trénerov, navýšenie počtu zmluvných trénerov mládeže

5. MARKETING A MÉDIA
✓ Marketingový plán s troma piliermi:
o reprezentácia, organizácia medzinárodných podujatí
o extraliga a Slovenský pohár
o plážový volejbal
✓ Zazmluvnenie generálneho partnera, partnerov pre každý pilier
✓ Spolupráca s výhradným marketingovým partnerom SVF Media Fresh
✓ Jednotná marketingová línia Extraligy mužov a žien, podpora plážového volejbalu
✓ Vytvorenie a podpora vlastného formátu televízie: SVF TV
✓ Intenzívna komunikácia SVF cez sociálne siete Facebook, Instagram, Twitter
a YouTube, spolupráca s médiami

6. ROZVOJ ČLENSKEJ ZÁKLADNE, PODPORA REGIÓNOV
✓ Zvýšenie finančnej podpory na činnosť Oblastných výborov SVF podľa počtu družstiev
v súťažiach
✓ Pomoc klubom pri náboroch detí do volejbalu – celoslovenský projekt so zapojením
volejbalových osobností a mediálnou podporou na centrálnej, regionálnej úrovni
✓ Zabezpečenie finančnej, materiálovej podpory pre nové mládežnícke kluby počas
prvých dvoch rokov
✓ Materiálová, organizačná a administratívna podpora, oblastné a okresné súťaže
dospelých (2. liga)
✓ Podpora celoslovenského projektu MINI a MIDI volejbal na ZŠ s rozšírením
o prehadzovanú, propagácia volejbalu na školách
✓ Spolupráca s centrami voľného času, mestami a obcami pri vytváraní podmienok
účasti žiackych tímov a klubov v súťažiach, spolupráca s neziskovými organizáciami,
Zober loptu, nie drogy!

7. MATERIÁLNO-TECHNICKÁ PODPORA, INFRAŠTRUKTÚRA
✓ Spolupráca s MŠ SR, podpora projektov pre skvalitnenie infraštruktúry výstavbou
multifunkčných športových centier
✓ kľúčové partnerstvo s dodávateľom lôpt MIKASA (od 2018/19 navýšenie počtu lôpt
o 60%) – podpora kluby, rozvojové projekty
✓ Zabezpečenie dlhodobé licencie pre štatistiku, E-zápis, streaming zápasov
✓ Modernizácia hál prednostne určených na medzinárodne podujatia reprezentácie

8. PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
✓ Príprava nového Programu dlhodobého rozvoja plážového volejbalu na Slovensku
✓ Podpora budovania základnej infraštruktúry a podmienok pre celoročnú športovú
prípravu
✓ Vytvorenie nového systému podpory reprezentačných dvojíc
✓ Zlepšenie kvality súťaží Majstrovstiev Slovenska – organizácia a propagácia –
vyvrcholenie na atraktívnom mieste s veľkokapacitnými tribúnami

O MNE / MARTIN KRAŠČENIČ, MBA (45)
VZDELANIE
➢ Vysoká škola Praha, Bankovní Institut, odbor Bankový management (20092012) Slovenská Poľnohospodárska Univerzita, Fakulta ekonomiky,
manažmentu, odbor Ekonomika a manažment podniku (2016 -)
KARIÉRA
➢ HRÁČ (1986–1996): VŠP Nitra, ČH Bratislava, ŠKP, VKP Bratislava, Petrochema
Dubová, Schenk Brno 1992 Majster Československa / ČSFR
➢ FUNKCIONÁR: tvorca volejbalového projektu VKP Bystrina Nitra,
ÚSPECHY
➢ HRÁČ: majster Slovenska (1991/1992, 1992/1993), víťaz Slovenský pohár
(1991/1992, 1992/1993), majster ČSFR (1991/92)
➢ FUNKCIONÁR: prezident VKP Bystrina Nitra - majster Slovenska 2015/16,
2016/17
PONUKA
➢ Rodák z Nitry, z volejbalovej rodiny, profesionálne manažérske skúsenosti
z riadenia viacerých firiem, manažment spojený s riadením extraligového
klubu, dlhoročné skúsenosti športový fundraising a sponzoring, marketingová
komunikácia

