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S pozdravom

rad jadrového dozoru SR
Juraj Homola
rený vykonávaním funkcie generálneho

sekcie hodnotenia bezpečnosti a
činností
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8 64 Trnava
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Miesto/dátum
Mochovce
8.3.2022

Vec
Žiadost'o schválenie organizačnej zmeny č,.25-2o21-EBo v útvare príprava personálu sE-EBo

Listom č,. sEl2022t004579/Ďu z 2.2.2022 sme Vám zaslali "oznámenie organizačnej zmeny v Útvare
prĺprava personálu sE-EBo".
Vaším listom č. 112512022 zo 14.2.2022 ste nám zaslali ''Stanovisko k oznámeniu organizačnej zmeny
v Útvare Príprava personálu sE-EBo'', ktoým Žiadate oznámenie preformulovať na Žĺadosť o schválenie
realizácie zmien.

V sÚlade s $ 10 ods' 1 písm. l) zákona č,. 54112004 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám zasielame na
schválenie organizačnú zmenu č.25-2021-EBo v útvare A0400 Príprava personálu sE-EBo.

Predmetom organizačnej zmeny v Útvare A0400 Príprava personálu je:
- zrušenie neobsadeného pracov-neho miesta lnštruktor praktickeho výcviku,
- vytvorenie pracovného miesta Špecialista prÍpravy personálu JE,
s ciel'om zabezpečiť tréningové poŽiadavky Útvarov Bezpelnosť, Riadenie prác a Správa zariadení,
plánovanie a realizáciu Periodického Školenia zBOZP a oPP a Predodstávkového školenia (činnosti, ktoré
doteraz vykonáva manaŽér útvaru nad rámec riadiacĺch činností).

Podrobný popis organizačnej zmeny je v priloŽenom zázname o organizačnej zmene 25-2O21-EB}-
Prĺprava personálu je v prílohe č. 1.
Plnenie S 9 ods. 3 vyhl. Ú.lo sn Ó.431ĺ2011 Z. z. Vám zasielame v prĺlohe č' 2.
Analýzy práce lnštruktora praktickeho výcviku a Špecialistu prípravy personálu JE sú v prílohe č. 3'
Hodnotenĺe bezpečnosti navrhovanej zmeny spracované nezávislou osobou metÓdou analýzy rizik
zasielame v prílohe č. 4.

Namizaslané ''oznámenie organizačnej zmeny v útvare príprava p ál
sEl2022l004579ĺĎu zo dňa 2.2.2022 povaŽujte za bezpredmetné.
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Prílohv
1. Záznam o organizačnej zmene 25-2021-EBo-Prĺprava personálu,
2. Plnenie $ 9 ods. 3 vyhl. UJD sR č.431t2o11Z. z',
3. Analýzy práce lnštruktora prakt. výcviku a Špecialistu prípravy personálu JE,
4' Hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny spracované nezávislou osobou metÓdou analýzy rizik,
5. CD.
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