
 

 

 

2. PRACOVNÉ STRETNUTIE V RÁMCI 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: 

 

1. SLOVENSKÝ ZVÄZ CYKLISTIKY 

2. UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

3. MOZGÁS EGÉSZSÉG REKREÁCIÓS SPORTEGYESÜLET, MAĎARSKO 

4. MAIEUTICA COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR CRL, PORTUGALSKO 

5. CDE ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM, ŠPANIELSKO 

6. CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN 

EDUCATION, CYPRUS 

 

V dňoch 5. a 6. apríla sa uskutočnilo pracovné projektové stretnutie partnerov v Madride. Ide 

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

v Budapešti. Vzhľadom k situácii súvisiacej s ochorením COVID-19 sa do toho času konali 

pravidelné stretnutia výhradne online formou.  

 

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. 

 

Na stretnutí v Madride sa partneri zaoberali koordináciou tvorby všetkých troch výstupov 

projektu a plánom implementácie na ďalšie obdobie.  

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. 

 

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, ktorý obsahovo koordinuje tvorbu intelektuálneho výstupu 1.  

 

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

https://c-trends.eu/


 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-

details#project/622680-EPP-1-2020-1-SK-SPO-SCP 

 

Spolufinancované z programu Európskej únie Erasmus+ Sport.  
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