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Úvod 
Byli jsme požádáni, abychom organizacím EPSU, IndustriAll a Eurogas poskytli seznam 
institucí pro odborné vzdělávání a přípravu (VET) v každém z členských států EU27, které by 
mohly mít zájem o vytvoření sektorové rady v odvětví plynárenství a které by buď mohly hrát 
důležitou roli v tomto novém útvaru nebo mají zkušenosti, kterých může sektor využít. 
Vytvořili jsme také profil každého členského státu EU, který obsahuje obecné principy a 
infrastrukturu systému odborného vzdělávání a přípravu (VET) a dle možností i institucí 
působících v plynárenství.  
 
Na základě našeho vyhledávání institucí odborného vzdělávání a přípravy (VET) jsme 
sestavili tabulku těch, které podle našeho výzkumu mohou těžit z diskuzí v sektorové radě v 
plynárenském sektoru nebo které mají zkušenosti VET instituce užitečné pro budoucí 
diskuze. Tabulka je uvedena na konci tohoto shrnutí.  
 
Klíčovým aspektem zvládání změn na pracovišti je předvídání rozvoje dovedností a 
kompetencí a změn v povoláních. Tyto koncepty jsou zásadní pro úspěšný systém 
odborného vzdělávání a přípravy (VET) a proto jsou hlavním tématem sociálních partnerů v 
evropském plynárenském sektoru. Tato zpráva je součástí projektu financovaného 
Evropskou komisí, který zajišťuje lepší porozumění infrastruktuře odborného vzdělávání a 
přípravy (VET) napříč EU27, zásobuje sektor odborně zdatnými pracovními silami a chystá 
diskuze s těmito subjekty s cílem vytvořit sektorovou radu pro evropský plynárenský průmysl. 
 
K překonání problémů, jako je současná finanční krize, dopad globalizace, demografické 
změny, změny v technologiích a klimatické změny, budou zaměstnavatelé v tomto sektoru 
potřebovat dostatek řádně vzdělaných pracovníků ve správný čas. Předpokládání této změny 
však nestačí a je zcela zbytečné bez odpovídajícím způsobem reagující infrastruktury VET 
zajišťující odborné školení relevantní vůči potřebám sektoru. Dovednosti potřebné k zajištění 
konkurenceschopnosti sektoru a zaručení budoucí energetické zásobenosti Evropy se budou 
týkat konkrétního sektoru, jako je elektrárenství a inženýrství, a to napříč vůdčími a 
manažerskými schopnostmi. 
 
Evropští sociální partneři tohoto sektoru, Eurogas, EPSU a IndustriAll, zadali tento výzkum, 
aby získali přehled infrastruktury VET v sektoru a určili instituce VET, jejichž zapojení je 
zásadní v jakékoli diskuzi o sektorové radě.  
  
V sektoru plynárenství působí již řada institucí, které provádějí výzkum k zjištění změn v 
poptávce dovedností ze strany sektoru v konkrétních zemích a jiné, které zajišťují, aby 
profesní standardy, struktura a obsah kvalifikací a poskytování školení odpovídalo cíli a 
splňovalo potřeby zaměstnavatelů a jednotlivců. A právě tato infrastruktura významně 
přispěje k schopnosti sektoru přizpůsobit se této změně a přispění z obou stran průmyslu a 
zainteresovaných stran je zásadní k dokončení tohoto procesu na národní úrovni.  
 
Evropská komise však dospěla k názoru, že by proces příprav a adaptace mohla usnadnit a 
obohatit organizace na evropské úrovni, která by propojovala národní mašinérii a 
poskytovala celoevropský přehled vznikajících požadavků na dovednosti a měnících se 
profesních standardů. Hlavním cílem evropské sektorové rady je vytvořit spojovací článek 
mezi odborným vzděláváním a pracovním trhem na sektorové úrovni, podporovat celoživotní 
vzdělávání a zlepšovat schopnost vzdělávacího sektoru reagovat na požadavky trhu práce a 
výměnu informací. Komise také zdůraznila důležitou roli sociálních partnerů v tomto procesu 
a její zastoupení sektorovými radami. 
 
V kontextu předpisů 
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Evropské odborné vzdělávání a příprava jsou tématem diskuzí Evropské komise již řadu let. 
V roce 2002 podepsalo 33 zemí Kodaňskou deklaraci, která určuje podmínky celoevropské 
spolupráce v oblasti odborného vzdělávání. Tento krok následovala řada dohod zaměřených 
na posílení spolupráce mezi členskými státy EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. V 
roce 2008 spustila Evropská komise iniciativu „Nové dovednosti pro nová povolání“ k určení 
budoucích trendů v nabídce a poptávce po dovednostech v příštích letech, aby se mohly 
členské státy orientovat v systémech odborného vzdělávání a přípravy. Tato iniciativa je 
součástí Evropské strategie zaměstnanosti EK, která určuje odborné vzdělávání a přípravu 
jako ústřední bod strategie růstu. V roce 2009 následovala publikace 18 sektorových analýz, 
které zahrnovaly změn v sektorech elektrárenství, plynárenství, vodárenství a odpadů1. Tyto 
studie hrály zásadní roli v diskuzích o změnách profesních kompetencí do roku 2020 a byly 
předmětem debat o koordinaci nabídky a poptávky v oblasti dovedností.  
  
A nakonec v roce 2010 stanovila zpráva Bruges Communiqué2 vizi Evropské komise v 
oblasti odborného vzdělávání a přípravy do roku 2020. Je zde tedy snaha o zlepšení 
stávajícího zajišťování odborného vzdělávání a přípravy a zlepšení stávající spolupráce v 
celé Evropě a k rozvoji souvislého a koordinovaného evropského systému VET, aby splňoval 
aktuální a budoucí požadavky sektoru. Existence Evropského rámce kvalifikací navíc v rámci 
zlepšení mobility na trhu práce poskytne užitečný referenční rámec, ve kterém se mohou 
rozvíjet diskuze mezi souvisejícími institucemi na evropské úrovni.     
 
Podle studie provedené pro Evropskou komisi3 je hlavním cílem evropské sektorové rady být 
pojítkem mezi odborným vzděláváním a pracovním trhem na sektorové úrovni, podporovat 
celoživotní vzdělávání a zlepšovat schopnost vzdělávacího sektoru reagovat na požadavky 
trhu práce a výměnu informací. Zpráva komise také zdůraznila shodu zainteresovaných 
subjektů na tom, že v této oblasti hrají klíčovou roli sociální partneři a měli by být v těchto 
radách zastoupeni. 
 
Společenský dialog a zapojení sociálních partnerů  
Požadavek na tento výzkum přišel ze strany evropských sociálních partnerů v plynárenském 
sektoru a je jedním ze mnoha společných aktivit mezi Eurogasem, EPSU a jedním 
z předchůdců IndustriAll4 (EMCEF) od roku 2008, kdy byla na žádost sociálních partnerů 
v tomto sektoru poprvé provedena studia o dopadu liberalizace plynárenského a 
elektrárenského trhu a po ní následovala studie týkající se možného dopadu demografických 
změn na tento sektor5 a související sada nástrojů6. Sociální partneři se také aktivně podílejí 
na práci sektorové komise pro společenský dialog. 
 
Odborná příprava v Evropě 
Odborná příprava může probíhat ve škole, když jedinec poprvé vstoupí na trh práce nebo 
později v pracovním životě. Úvodní VET probíhá v době, kdy je jedinec stále v systému 

                                                           
1
 „Electricity, Gas, Water and Waste – comprehensive sectoral analysis of emerging competences and economic 

activities in the European Union“, Evropská komise (2009)  
2
 Zpráva Bruges Communiqué o zlepšené evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy 

v období 2011-2020, autory jsou evropští ministři pro odborné vzdělávání a přípravu, evropští sociální partneři a 
Evropská komise (7. prosince 2010) 
3
 „Sector Councils on Employment and Skills at EU level - a study into their feasibility and potential 

Impact“, Ecorys (2010) 
4
 IndustriAll je globální svazová federace, která vznikla v roce 2012 fúzí mezi Mezinárodní federací kováků (IMF), 

Mezinárodní federací odborových svazů zaměstnanců chemického, energetického a báňského průmyslu a 
továrenských dělníků (ICEM) a Mezinárodní federací textilu, odívání a kůže (ITGLWF). 
5 

„Demografické změny, zvládání věku a kompetence ve světle výzev čelících evropskému plynu“, Tarren. D, 
EMCEF, Eurogas a EPSU (2009) 
6
 „Demografické změny, zvládání věku a kompetence v evropském plynárenském sektoru“, Pillinger. J, Eurogas, 

EMCEF a EPSU (2009)  
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povinné školní docházky a může být kombinováno s prací či nikoliv. Některé systémy VET 
nabízejí jedincům pracovní zkušenosti v průběhu učení a jiné vyžadují, aby se jedinec 
nejdříve učil a poté získal pracovní zkušenosti. Přestože jsou systémy VET v EU27 
jedinečné, avšak s ohledem na to, že kultura každého z členských států, rozvoj jejich 
vzdělávacího systému, struktura jejich ekonomiky a jejich historie hrají důležitou roli, je 
možné kategorizovat všechny evropské systémy VET následujícím způsobem7:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K dalším faktorům ovlivňujícím systém VET patří místo, kde probíhá příprava (škola nebo 
pracoviště), časový rámec, na základě kterého zaměstnavatelé rozhodují o přípravě 
(krátkodobé či dlouhodobé), role společenského dialogu a organizace odborových svazů, 
kontrola (de/centralizovaná). 

                                                           
7 Použito z prezentace Huberta Ertla, Fakulta vzdělávání, University of Oxford (2009). Odkaz: 

http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/1aKeyNoteHubertErtlShort.pdf 

Modely odborné přípravy 

Tržní model 
Tržní síly regulují odbornou 

přípravu 
Příprava na práci 

obecněNapř. Spojené 

království 

Státní model 
Stát reguluje odbornou přípravu 

Většinou příprava na základě škol 
 

Např. Francie nebo Švédsko 

Duální model 
 

Regulace mezi státem a trhem 
Kombinace vzdělávacích míst 

 
Např. Německo, Rakousko  

http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/1aKeyNoteHubertErtlShort.pdf
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Zjištění 
Naše zpráva poskytuje evropským sociálním partnerům v plynárenském sektoru informace o 
struktuře odborného vzdělávání a přípravy (VET) v Evropě. Informace obsažené na 
stránkách dokumentu představují mapu organizací a institucí v Evropě podle jednotlivých 
zemí, a to u zemí, kde byly tyto informace k dispozici. Profil každé země má podobnou 
strukturu a uvádí informace o celkovém systému VET, a pokud byla k dispozici potřebná 
data, obsahuje i konkrétní informace o organizacích podílejících se na provozu systému VET 
v plynárenském sektoru.    
 
Všechny zkoumané země mají podobný obecný systém VET: státem stanovenou politiku 
realizovanou pomocí řady veřejných a soukromých institucí, které plní funkce, jako je právní 
a sociální regulace systému, regulační dohled nad tvorbou kvalifikací a standardů, 
univerzální standardy pro titulující subjekty a také školení poskytované akreditovanými 
školicími subjekty na pracovišti nebo na technické univerzitě či škole. Role sociálních 
partnerů však není tak uniformní, a takové není ani poskytování údajů o trhu práce, které by 
pomohly subjektům v systému dlouhodobě se přizpůsobovat změnám na trhu práce a 
požadavkům průmyslu. 
 
V rámci zajištění poptávky v sektoru i mimo něj potřebují sociální partneři určit klíčové 
instituce VET. Obecně jsme identifikovali čtyři typy institucí zabývajících se VET: 
 

 Regulační subjekty 
Regulační subjekty splňují v rámci systému VET v dané zemi roli poskytovatele politického 
rámce a kontroly kvality VET. Jedná se obvykle buď o vládní agenturu nebo část ministerstva 
školství.   

 

 Titulující subjekty  
Tyto subjekty vytvářejí odborné kvalifikace a certifikují poskytovatele odborné přípravy. Snaží 
se vytvořit katalog odborných kvalifikací splňujících požadavky konkrétních profesí a 
poskytují sadu kompetencí, vůči kterým jsou studenti hodnoceni. Ti, kteří splňují uvedené 
požadavky, získají národně uznávanou akreditaci, kterou průmysl uznává pro konkrétní 
profesi. Titulující subjekty také certifikují poskytovatele odborné přípravy, kteří prokážou 
schopnost poskytovat kvalifikaci na určeném stupni kompetencí.  
   

 Poskytovatelé odborné přípravy   
Toto jsou soukromě nebo veřejně financované subjekty, které poskytují studentům potřebnou 
odbornou přípravu v rámci dosažení konkrétního odborného titulu. Titulující subjekty obecně 
požadují, aby subjekty odborné přípravy prokázaly schopnost poskytovat kvalitní odbornou 
přípravy, na základě čehož získají status poskytovatele odborné přípravy pro konkrétní 
kvalifikaci.  
 

 Centra pro výzkum trhu práce 
Organizace, které poskytují subjektům v systému VET data o národním a sektorovém trhu 
práce a umožňují tak různým subjektům očekávat změny v profesní struktuře, kompetencích 
požadovaných průmyslem a současné nebo budoucí nedostatky a rozdíly v populaci.   
 
V tomto výzkumu jsme se zaměřili zejména na tento poslední prvek systému VET kvůli jeho 
důležitosti pro aktuální práci sociálních partnerů v oblasti zkoumání potenciálu pro vytvoření 
sektorové rady v tomto sektoru. Každý profil země v naší zprávě je zakončen doporučením 
těchto subjektů, které se podle nás mají podílet na diskuzích ohledně vytvoření takové rady. 
V některých zemích jsme vybrali více než jeden subjekt ve výše uvedených kategoriích, 
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zatímco v jiných kategoriích jsme nenašli žádné relevantní subjekty. Upozornili jsme na ty 
subjekty, které jsou v národním a evropském kontextu zásadní k vytvoření sektorové rady 
nebo kdy jejich zkušenosti s vlastním národním systémem mohou být velmi užitečné pro 
budoucí diskuze mezi sociálními partnery.   
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Seznam doporučených subjektů  
 

Země Organizace Funkce Kontaktní údaje 
    

Rakousko Služba 
zprostředkování práce 
(Arbeitsmarktservice)  
 

 Bude doplněno 

 Rakouské sdružení 
pro plyn a vodu 
(ÖVGW) 
 

Regulátor, titulující 
subjekt a poskytovatel 
odborné přípravy 

Österreichische Vereinigung für das Gas- 
und Wasserfach  
A-1010 Wien 
Schubertring 14  
UID ATU37166106  
 
Tel: +43 1 513 15 88-0    
E-mail: office@ovgw.at 
Web: www.ovgw.at/ 
 

Belgie Association Royale 
des Gaziers Belges 

Regulátor kvalifikace ARGB (Association Royale des Gaziers 
Belges) 
Rodestraat 125 
B-1630 Linkebeek  
Belgium 
 
Tel: +32 2 383 02 00 
Web: www.gaznaturel.be 
 

 Regionální úřad pro 
odbornou přípravu a 
zaměstnávání 
v regionu Walloon 
 

Regulátor kvalifikace Le Forem  
Boulevard Tirou 104 
6000 Charleroi 
 
Tel: 0800/93.947, 07120 61 11, 071/20 65 
85 
Web: www.leforem.be 
 

 Sociální a ekonomická 
rada 
 

Dvoustranná rada pro 
poradenství a 
společenský dialog  

SERV - The Flemish Social and Economic 
Council 
Wetstraat 34-36 
1040 Brussels 
Belgium  
 
Tel: + 32 2 20 901 11  
E-mail: serv@serv.be  
Web: www.serv.be 
 

Bosna a 
Hercegovina 

Centrum pro výzkum a 
rozvoj plynárenské 
technologie 

Poskytovatel odborné 
přípravy a výzkumu 

Research and Development Center of Gas 
Technology  
Gradačačka 142 
71000 
Sarajevo 
 
Telephone : +387-33-610-600  
E-mail:  igt@bih.net.ba   
 

 Plynárenská asociace 
Bosny a Hercegoviny 

Odborová asociace Gas Association of Bosnia and 
Herzegovina  

mailto:office@ovgw.at
http://www.ovgw.at/
http://www.gaznaturel.be/
http://www.leforem.be/
mailto:serv@serv.be
http://www.serv.be/
mailto:igt@bih.net.ba
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 Gradacacka 142 
71000 
Sarajevo 
 
Tel: +387 33 71 55 80 
E-mail: gasbih@bih.net.ba  
 

Bulharsko NAVET – Národní 
agentura pro odborné 
vzdělávání a přípravu 
 

Akreditace a kvalita NAVET - National Agency for Vocational 
Education and Training 
125 Tzarigradsko schosse Blvd 
Block 5, fl. 5  
1113 Sofia 
Bulgaria 
 
Tel: + 3592 971 20 70 (Kancelář prezidenta 
NAVET) 
E-mail: napoo@navet.government.bg, 
agencia@navet.government.bg   
 

 Vzdělávací centrum 
BULGARIAN GAS 
CENTRE Ltd.  
 

Výzkum a odborná 
příprava 

Training Centre BULGARIAN GAS 
CENTRE Ltd.  
1 Pozitano Str. 
1301 Sofia 
Bulgaria 
 
Tel: 003592 42 83 256 
E-mail: office@bgc.bg, naidenov@bgc.bg  
 

Chorvatsko Agentura pro odborné 
vzdělávání a přípravu 
 

Kvalifikace a rozvoj VET  Agency for Vocational Education and 
Training 
Radnička cesta 37b 
10 000 Zagreb 
Croatia 
Tel: +385 1 62 74 666  
E-mail: ured@asoo.hr 
 

 Chorvatská 
plynárenská asociace 
 

Odborový subjekt Croatian Gas Association 
Heinzelova 9/II 
10000 Zagreb 
Croatia 
Tel: +385 1 6189 590; 01 6189 592; 01 
6189 594 
E-mail: hsup@hsup.hr; cph@cph.hr  
 

 Chorvatská 
energetická asociace 
 

Odbornost Croatian Energy Association 
Zagreb 
Savska cesta 163 
Croatia 
Tel: +385 1 6040 609 
E-mail: hed@eihp.hr  
 

Česká 
republika 

Sektorová rada pro 
energetiku 

Výzkum trhu práce Sektorová rada pro energetiku 
Mgr. Marcel Návrátil 
TREXIMA, et al. Ltd. 
Česká republika 
 
E-mail: navratil@trexima.cz 
 

 Český plynárenský Kontakty s univerzitami Český plynárenský svaz 

mailto:gasbih@bih.net.ba
mailto:napoo@navet.government.bg
mailto:agencia@navet.government.bg
mailto:office@bgc.bg
mailto:naidenov@bgc.bg
mailto:ured@asoo.hr
mailto:hsup@hsup.hr
mailto:cph@cph.hr
mailto:hed@eihp.hr
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svaz Novodvorská 803/82 
142 00 Praha 4 
Česká republika 
E-mail: cpsvaz@cgoa.cz 
 

Dánsko Komise celoživotního 
vzdělávání pro 
technické instalace a 
energetiku  
 

Výzkum trhu práce a 
rozvoj dovedností  

The Continuing Education Committee for 
Technical Installations and Energy  
Efteruddannelsesudvalget for Tekniske 
Installationer og Energi ETIE 
Højnæsvej 71 
2610 Rødovre 
Denmark 
Tel: 36 72 64 00  
E-mail: mail@etie.dk 
Web: http://www.etie.dk/ 
 

 Teknisk Erhvervsskole 
Center  
 

Odborná vysoká škola Teknisk Erhvervsskole Center  
Nordre Fasanvej 27  
2000 Frederiksberg 
 
Tel: 3817 7000 
E-mail: tec@tec.dk 
Web: http://www.tec.dk 
 

Finsko Dozorčí rada pro 
spolupráci v oblasti 
vzdělávání  
 

Výzkum trhu práce Advisory Board for Educational Co-
operation 
(podrobnosti budou doplněny) 
 

 Národní komise 
vzdělávání a odborné 
přípravy  
 

Propojení práce a VET National Education and Training 
Committees 
(podrobnosti budou doplněny) 
 

Francie Compétences & 
Formations 

Poskytovatel odborné 
přípravy 

Compétences & Formations AFG  
62 rue Courcelles , Paris 75008 
France 
Tel : 01 44 01 87 87 
 

 GDF Suez Vzdělávací centrum Energy Formation de GDF SUEZ 
Laurent Le-Boterff 
Tel: 02 40 85 82 66 
Mail: laurent.le-boterff@gdfsuez.com  
 

 Qualigaz Poskytovatel odborné 
přípravy 

Qualigaz 
Le forum 
131/135 avenue Jean Jaurès 
93305 Aubervilliers Cedex 
Tel: 0826628628 
E-mail: formation@qualigaz.com  
 

Německo Federální institut pro 
odborné vzdělávání a 
přípravu  

Národní úřad pro 
výzkum trhu práce 
(vládní subjekt) 

Federal Institute for Vocational Education 
and Training (BIBB) 
BIBB - Bundesinstitut für Berufsbildung 
Federal Institute for Vocational Education 
and Training 
Postfach 201264 
53142 Bonn 
 

Řecko Národní organizace 
pro certifikaci a 

Standardy a kvalita National Organisation for the Certification of 
Qualifications and Career Guidance  

mailto:mail@etie.dk?subject=Efteruddannelsesudvalget%20for%20Tekniske%20Installationer%20og%20Energi%20ETIE
http://www.etie.dk/
mailto:tec@tec.dk
http://www.tec.dk/
mailto:laurent.le-boterff@gdfsuez.com
mailto:formation@qualigaz.com
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kvalifikaci a profesní 
poradenství  
 

41 Ethnikis Antistaseos Avenue 
142 34 N. Ionia 
Athens 
Greece 
 
Tel: +30 210 27091158 
E-mail: info@nqf.gov.gr 
Web: www.eoppep.gr 
 

Maďarsko Národní institut pro 
odborné vzdělávání a 
vzdělávání dospělých 

Rozvoj VET v rámci 
ministerstva 

National Institute for Vocational and Adult 
Education NIVE 
1085 Budapest, Baross utca 52nd 
1476 Budapest 
PO Box: 75 
Tel: +36 1 434-5700 
E-mail: info@nive.hu  
 

 Federace technických 
a vědeckých 
společností 

Poradenská role 
v oblasti vzdělávání 
dospělých 

The Federation of Technical and Scientific 
Societies – MTESZ 
1055 Budapest Kossuth tér 6-8. 
Tel: (061) 4747 908 
E-mail: mtesz@mtesz.hu  
 

 Fakulta inženýrství 
přírodního plynu 
Univerzity Miskolc  
 

Akademická odborná 
příprava 

Natural Gas Engineering Department of the 
University of Miskolc  
H-3515 Miskolc – Egyetemvaros, Hungary 
Tel: +36 46 565 078  
E-mail : gastitkar@kfgi.uni-miskolc.hu  
 

Itálie Institut pro rozvoj 
odborné přípravy 
pracovníků 
 

Národní výzkumné 
centrum 

Institute for the Development of Vocational 
Training of Workers 
Corso d’Italia 
33 – 00198 Roma 
Tel: +39 06 85447 1     
Web: http://www.isfol.it/ 
 

Malta Maltská kvalifikační 
rada 
 

Zahraniční rozvoj 
kvalifikačního rámce 

Malta Qualifications Council 
Casa Leoni 
476, St Joseph High Road 
St Venera  
Malta 
Tel: +356 2754 0051    
E-mail: mqc@gov.mt 
 

Nizozemsko Maastrichtská 
univerzita  
Obchodní a 
ekonomická škola 

Výzkum trhu práce Research Centre for Education and the 
Labour Market  
Maastricht University School of Business 
and Economics  
P.O. Box 616 
6200 MD Maastricht 
The Netherlands 
 
Tel: +31 (0)43 3883647    
E-mail: secretary-roa-
sbe@maastrichtuniversity.nl 
Web: www.roa.nl 
 

Norsko Norská plynárenská 
asociace 

Odborový subjekt Norwegian Gas Association 
Lilleakerveien 2 A 

mailto:info@nqf.gr
http://www.eoppep.gr/
mailto:info@nive.hu
mailto:mtesz@mtesz.hu
mailto:gastitkar@kfgi.uni-miskolc.hu
http://www.isfol.it/
javascript:void(0);
mailto:secretary-roa-sbe@maastrichtuniversity.nl
mailto:secretary-roa-sbe@maastrichtuniversity.nl
http://www.roa.nl/
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 NO-0283 Oslo 
E-mail: post@npf.no 
 

Polsko    

Portugalsko Centrum pro 
zaměstnávání a 
odbornou přípravu 
 

Třístranný poradenský 
subjekt 

The Centre for Employment and Vocational 
Training  
Direcção-Geral do Emprego e das 
Relações de Trabalho 
Praça de Londres  
n.º 2 - 7 º andar 
1049-056 LISBOA  
 
Tel: 21 844 14 00 
E-mail: dgert@dgert.mtss.gov.pt 
 

  Institut pro 
zaměstnávání a 
odbornou přípravu  
 

Institut sociálních 
partnerů 

Employment and Vocational Training 
Institute 
Bude doplněno 
 

Irsko FÁS Průzkum trhu práce a 
databáze dovedností 

FÁS Head Office  
27-33 Upper Baggot Street 
Dublin 4 
 
Tel:  +353 (0)1 607 0500 
 Fax: +353 (0)1 607 0608 
http://www.fas.ie 
 

Rumunsko Národní regulační úřad Titulující subjekt  ANRE – National Regulatory Body 
Str. Constantin Nacu nr. 3 
Sector 2, Bucuresti  
Cod postal 020995 
Tel: +4021-311.22.44 or +4021-327.81.00 
E-mail: anre@anre.ro 
 

  Sociální partner Sectoral Committee for Electricity, Heat, Oil 
and Natural Gases (Comitetul Sectorial 
Energie Electrica, Termica, Petrol si Gaze) 
B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 44 
Sector 1, Bucuresti      
Tel: 021/ 252.00.66 
E-mail: office@fppetrolgaze.ro 
 

Srbsko Svaz energetického 
sektoru 

Poskytovatel odborné 
přípravy 

The Association of the Energy Sector 
(Savez energeticara) 
11000 BEOGRAD, Knez Mihailova 33 
Tel: 011/21-83-315 
E-mail: savezenergeticara@eunet.rs  
 

 Institut pro zlepšení 
vzdělávání 
 

Rozvíjí a monitoruje 
VET 

Institute for Improvement of Education  
Fabrisova 10, Beograd, 11000, Serbia 
Tel: 011/2068-000 
E-mail:  info@zuov.gov.rs  
 

Slovensko Sektorová rada pro 
energetiku 
 

Národní profesní 
standardy 

Sector Council for Energy 
TREXIMA 
Bratislava, spol. s ro 
Slovakia 
 

 Národní observatoř Observatoř National Observatory of Vocational Training 

mailto:post@npf.no?subject=Til%20NPF
mailto:dgert@dgert.mtss.gov.pt
http://www.fas.ie/
mailto:anre@anre.ro
mailto:office@fppetrolgaze.ro
mailto:savezenergeticara@eunet.rs
mailto:info@zuov.gov.rs
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odborné přípravy 
 

State Institute of Vocational Education /  
Slovak National Observatory of Vocational 
Training 
Bell 54 / a  
831 01 Bratislava  
 
Tel: (02) 54 77 67 74 
E-mail: sno@siov.sk 
 

Slovinsko Národní institut pro 
odborné vzdělávání a 
přípravu  
 

Výzkum trhu práce National Institute for Vocational Education 
and Training 
(Center RS za poklicno izobraževanje) 
Ob železnici 16 
SI-1000 Ljubljana 
Tel: (386-1) 586 42 00 
E-mail: info@cpi.si 
  
http://www.cpi.si/ 
http://www.refernet.si/ 
 

Španělsko    

Švédsko Arbetsformedlingen 
 

Švédská služba 
zprostředkování 
zaměstnání 

Arbetsformedlingen 
Halsingegatan 38 
13 99 Stockholm 
  
Tel: +46771 60 00 00 
http://www.arbetsformedlingen.se/ 
 

Spojené 
království 

Energy & Utility Skills 
Limited 

Rada pro sektorové 
dovednosti 

Energy & Utility Skills Limited 
Friars Gate 
1011 Stratford Road 
Shirley 
Solihull 
B90 4BN 
 
Tel: 0845 077 99 22 
E-mail: enquiries@euskills.co.uk 
 

 Engineering and 
Construction Industry 
Training Board  
 

Komise pro odbornou 
přípravu 

Engineering and Construction Industry 
Training Board  
Blue Court 
Church Lane 
Kings Langley 
Hertfordshire 
WD4 8JP 
 
Tel: 01923 260000 
E-mail: ecitb@ecitb.org.uk 
 

 National Skills 
Academy for Power 

Poskytovatel 
akademické přípravy 

National Skills Academy for Power 
Friars Gate 
1011 Stratford Road 
Shirley 
Solihull 
B90 4BN 
Tel: 0845 01 323 01 
E-mail: enquiries@power.nsacademy.co.uk 
Web: www.power.nsacademy.co.uk 

 

mailto:info@cpi.si
http://www.arbetsformedlingen.se/
mailto:enquiries@euskills.co.uk
mailto:ecitb@ecitb.org.uk
mailto:enquiries@power.nsacademy.co.uk
http://www.power.nsacademy.co.uk/

