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Spišská regionálna rozvojová agentúra pokra čuje v realizácii projektov:  
 

III. 
 
 

 
 
 
 
Projekt POWER – People on Work Empowerment Resource s 
 
 
Projekt POWER "Ľudia posilňujú zdroje" je podporený z Programu celoživotného vzdelávania, 
Podprogram Leonardo da Vinci – Transfer inovácií, financovaného Európskou Komisiou. 

POWER - "Ľudia posil ňujú zdroje"  je podporený v rámci podprogramu Leonardo da Vinci 
projekt (2010-2012),  spolufinancovaného Európskou komisiou. Jeho cieľom je upraviť Talent 
Management program,  ktorý bol vypracovaný v rámci predchádzajúceho projektu z 
podprogramu Leonardo da Vinci s názvom TALISMAN a preniesť ho na Slovensko, Taliansko, 
Španielsko, Cyprus, Litvu, Írsko a Grécko. POWER je zameraný na malé a stredné podniky v 
oblasti cestovného ruchu: ubytovacie zariadenia, cestovné kancelárie, wellness centrá, a pod. 

Ciele projektu zahŕňajú zhodnotenie vzdelávacieho programu zverejneného na internetovej 
stránke www.power4tourism.eu, jeho prispôsobenie sa požiadavkám projektu jednotlivých krajín 
a potrebám cieľovej skupiny (manažéri turistických MSP), testovanie a hodnotenie, šírenie 
informácií o projekte a výsledkoch projektu a príprava na ich následné využitie. 

 

Hlavným výstupom projektu je vzdelávací 
program s názvom Manažment vedomostí 
a talentu pre spoločnosti v cestovnom 
ruchu k dispozícii v slovenčine, litovčine, 
španielčine, taliančine, gréčtine a 
angličtine.  

Návštevník stránky / záujemca o 
vzdelávanie sa prostredníctvom 
administrátora zaregistruje, dostane 
prístupové meno a heslo pre vstup na 
platformu. Po vstupe si vyberie jazykovú 
mutáciu a získa základné informácie 
o projekte a môže vstúpiť do 
vzdelávacieho kurzu v niektorom z 

uvedených jazykov. 
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Vyberá si niektorý modul kurzu, a v rámci 
každého má na výber niekoľko tém. 

Z obsahovej náplne vyberáme: 

• vytváranie povedomia 
• prípadové štúdie 
• príbeh ukrytého pokladu 
• nástroj na seba ohodnotenie 
• hodnotiace techniky 
• kontrolné otázky k študijným materiálom 

 

 
 
Ukážka z časti:  
 
Modul 4 Nástroje Talent Manažmentu,  
témy 3: Získavanie talentov 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spišská regionálna rozvojová agentúra ako lead partner tohto projektu koordinuje činnosti 
projektových partnerov, testuje funkčnosť vzdelávacej platformy a v júny 2012 v Spišskej Novej 
Vsi prezentovala priebežné výsledky projektu na informačnom seminári s možnosťou 
oboznámenia sa s elearningovou platformou a praktickými ukážkami funkčnosti systému – 
s pilotným vzdelávaním.  
 
 
Linky 
 
Talent Management magazine 
http://talentmgt.com/  
 
Talent Managers Association  
http://www.talentmanagers.org/  
 
Program celoživotného vzdelávania 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/  
 
................................................................................................................................................... 
 
Web:  http://power4tourism.eu/sk/index.html   
 
Administrátor: sprag@srra.sk   


