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Jadrová bezpečnosť
Licencovanie a styk s dozorom

Mlynske nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 366362524

Váš list číslo/zo dňa

Na vedomie
60001 ,20310,10200

Urad jadrového dozoru SR
lng. Juraj Homola
generálny riaditel' sekcie hodnotenia
bezpečnostĺ a kontrolných činností
okruŽná 5
918 64 Trnava

Naše číslo K t kt
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Miesto/dátum
Jaslovské Bohunice
5.1.2023

Vec
Žiadosť o schválenie organizačnej zmeny č. o1_2o23_RsE_1o2oo

V sÚlade s $ 10 ods. 1 písm. l) zákona č,' 54112004 Z. z. o mierovom vyuŽívaní jadrovej energie (atÓmový
zákon) a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorŠĺch predpisov Vám zasielame na
schválenie organizačnÚ zmenu č,. 01-2023-RsE-10200, ktorú Vám predkladáme v prĺlohe č. 1.

Predmetom organizačnej zmeny je:
- vytvorenie typovej pracovnej pozície ,,Senior Špecialista Nos" ('ĺ0200),
- reorganizácia v útvare BozP a oPP (10210):

- vytvorenie skupiny BTS a PO,
- zrušenie vplyvu na JB u pracovného miesta,,Špecialista BTS a Po"

Plnenie poŽiadaviek $ 9 ods. 3 vyhl. UJD sR č.431t2o11Z. z. Vám zasielame v prílohe č' 2, hodnotenie
bezpečnosti navrhovanej zmeny spracované nezávislou osobou metÓdou analýzy rizík zasielame v prílohe
č' 3 a profily typových pracovných pozicií zasielame v prílohe č. 4.
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Mgr. Pavol Mal'a
vedÚci licencovania a styku s dozormi

Prílohy
1' Záznam o organizačnejzmene č. 01-2023-RsE-10200,
2. Plnenie poŽiadaviek $ 9 ods. 3 vyhl. UJD sR č. 431t2011 Z. z.,
3. Hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny spracované nezávislou osobou metÓdou analýzy rizik,
4. Profily typových pracovných pozícii,
5. CD.
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