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Projekt Erasmus+ Sport 2020 (Collaborative Partnerships) predložený v rámci výzvy 

EAC-A02-2019-SPO 

 

Názov projektu: Cycling Trends in Education, Training and Diagnosis (C-TREND)  

Trendy vo vzdelávaní, športovej príprave a diagnostike v cyklistike 

 

Žiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky 

Partneri projektu:  

1. Univerzita Komenského v Bratislave 

2. Mozgás Egészség Rekreációs Sportegyesület, Maďarsko 

3. Malta Cycling Federation, Malta 

4. CDE ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM, Španielsko 

5. CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN 

EDUCATION, Cyprus 

Zhrnutie projektu: 

Cieľom projektu je navrhnúť, vytvoriť a otestovať moderné a interaktívne školiace 

materiály o športovej príprave v rôznych cyklistických disciplínach, ktoré budú špeciálne 

prispôsobené súčasnému technickému vybaveniu, pravidlám a aktuálnym trendom. Tieto 

materiály budú obsahovať nové, moderné postupy a metódy a budú predstavovať 

východiskový bod pre zlepšenie vzdelávacích programov založených na najnovších 

poznatkoch v teórii a praxi športu. Vyvinuté materiály prispejú k rozvoju vedomostí 

a zručností trénerov a zvyšovaniu ich kvalifikácie.  

 

Výstupmi projektu budú: 

1. Digitálna platforma a interaktívne zdroje poskytujúce trénerom a cyklistom 

všetkých vekových skupín a úrovní výkonnosti v piatich disciplínach relevantné a 

aktualizované informácie v rôznych oblastiach cyklistiky; 

2. Metodická elektronická príručka obsahujúca usmernenia pre trénerov/cyklistov na 

zlepšenie ich tréningových a športových postupov a športových výkonov; 

3. Vývoj softvéru pozostávajúci zo softvérového riešenia, ktoré má pomôcť 

športovcom lepšie a presnejšie plánovať svoju prípravu s ohľadom na maximalizáciu 

výkonu. 

Projekt prispeje k: 

• rozvoju vedomostí, zručností a schopností trénerov v cyklistike 

• výmene skúseností a odborných poznatkov na expertnej úrovni a identifikácií 

nových trendov v cyklistike; 

• zdieľaniu osvedčených vzdelávacích postupov, nástrojov a metód; 

• vytváraniu synergie a spolupráce na medzinárodnej úrovni; 

• spoločnému vytvoreniu a testovaniu materiálov, ktoré vylepšia vyššie uvedené; 

• podpore a propagácií benefitov cyklistiky.  

Predpokladaný termín realizácie (v prípade schválenia): 01/01/2021 – 30/06/2023 (30 m) 


