
 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY Z PROJEKTU  

CYCLING TRENDS IN EDUCATION, TRAINING AND DIAGNOSIS (C-TRENDS) 

 

Slovenský zväz cyklistiky je koordinátorom projektu spolufinancovaného programom 

Erasmus+ Sport (Ref.: 622680-EPP-1-2020-1-SK-SPO-SCP) v rámci partnerstva 6 organizácií 

z 5 krajín (SK, HU, PT, ES, CY). 

 

Dňa 26.11.2022 v rámci projektu Slovenský zväz cyklistiky organizoval „Multiplier sport 

event“ s názvom „Teoretické a praktické vzdelávanie športových odborníkov 

v cyklistike“. Podujatie sa uskutočnilo v Topoľčiankach v priestoroch Tatran Šport, ktoré 

poskytli vhodné priestory pre teoretickú ako aj praktickú časť podujatia. Zúčastnení – 

začínajúci tréneri v cyklistike – sa oboznámili s cieľom projektu a jeho výstupmi. Všetky 

výstupy sú pripravované aj v slovenskom jazyku (plus ďalších 5 jazykových mutácií), sú voľne 

dostupné a tak ponúkajú vynikajúcu možnosť vzdelávania sa a skvalitňovania prípravy 

a koordinovania tréningového procesu. Účastníkom podujatia bola predstavená digitálna 

platforma C-TRENDS: https://elearning.c-trends.eu/. Digitálna platforma a interaktívne 

zdroje poskytujú trénerom a cyklistom všetkých vekových skupín a úrovní výkonnosti v piatich 

disciplínach relevantné a aktualizované informácie v rôznych oblastiach cyklistiky. Advanced 

Level – moduly pokročilej úrovne v rámci platformy predstavujú metodickú elektronickú 

príručku obsahujúca usmernenia pre trénerov/cyklistov na zlepšenie ich tréningových a 

športových postupov a športových výkonov. 

Trénerom bola predstavená aj možnosť využitia softvéru, ktorý je však aktuálne ešte stále 

v stave finalizácie vývoja. Softvér poskytuje na čisto individuálnej báze analýzu mieru 

štatistickej významnosti (na 20% hladine štatistickej významnosti) vplyvu tréningového 

zaťaženia za stanovenú časovú periódu na zmeny jasne zadefinovaných ukazovateľov 

špeciálnej výkonnosti športovca (cyklistu). 

Okrem teoretického vzdelávania absolvovali účastníci aj praktickú časť podujatia priamo 

v teréne.  

 

 

https://elearning.c-trends.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PRACOVNÉ STRETNUTIE V RÁMCI PROJEKTU  

V dňoch 14. a 15. decembra sa uskutočnilo pracovné projektové stretnutie partnerov v Porte. 

Ide len o tretie osobné stretnutie, keď koncom roka 2021 sa uskutočnilo prvé stretnutie 

v Budapešti, a v apríli 2022 druhé stretnutie v Madride. Vzhľadom k situácii súvisiacej 

s ochorením COVID-19 sa v priebehu roka 2020 a 2021 konali pravidelné stretnutia výhradne 

online formou.  

Hosťujúcou organizáciou stretnutia v Porte bola organizácia MAIEUTICA. Počas prvého dňa 

sa partneri stretli v priestoroch Polytechnického inštitútu Maia – IPMAIA. Univerzitný kampus 

zaberá plochu 70 000 m2 a poskytuje študentom vynikajúcu infraštruktúru a špičkové 

technologické vybavenie. K dispozícii je tiež nový moderný športový komplex v areáli 

univerzity. 

Za každú partnerskú organizáciu projektu sa zúčastnili jej zástupcovia, pričom predmetom 

stretnutia boli aktuálne otázky koordinácie aktivít projektu, finalizácie výstupov projektu 

a koordinácia ďalšieho postupu a implementácie v rámci projektu pre posledných 6 mesiacov 

realizácie.  

 

 

 

 

 

 

 



Druhý deň pokračovalo stretnutie v meste Anadia, kde MAIEUTICA v spolupráci 

s Portugalskou cyklistickou federáciou zabezpečila možnosť využitia priestorov satelitného 

centra UCI. Okrem administratívnych priestorov tak boli k dispozícií aj priestory pre 

laboratórne testovanie športovcov, športoviská pre BMX, horskú cyklistiku a priestory 

velodromu pre dráhovú cyklistiku.  



Za SZC sa stretnutia zúčastnili koordinátorka projektu Ing Lívia Hanesová, PhD. a metodik 

projektu Mgr. Michal Rohoň. Za partnerskú organizáciu FTVŠ UK v Bratislave spolucestoval 

PaedDr. Martin Belás, PhD. 

 

web: https://c-trends.eu/ 

Digitálna platforma: https://elearning.c-trends.eu 

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/622680-EPP-1-2020-1-SK-SPO-SCP 

 

Realizované s podporou z programu Európskej únie Erasmus+ Sport.  
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