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Vec
Doplnenie podania vo vecischválenia organizačnej zmeny 39-202ĺ-EBo v útvare Správa zariadení
SE.EBO

SE, a. s., listom SE/2022too5311lĎuzo7.2.2022zaslali Ú.lo sn Žiadosť o schválenie organizačnej zmeny
v útvare Správa zariadenĺ sE-EBo.

Urad prerušil správne konanie rozhodnutím Ú.lo sn č.79t2022 zo dňa 24'2'2022 avyzval SE, a. s.,
o doplnenie Žiadosti v zmysle bodov 1. a 2. predmetného rozhodnutia.

1' Doplniť podanie o analýzu so zdôvodnením zruŠenia pracovného miesta Systémový inžinier v skupine
systémových a komponentových inŽinierov sKR (A3031), ktoré je neobsadené od svojho vzniku 1 .3.2019
z dôvodu nezrealizovanej delimitácie činnostĺ správy zariadenĺ radiačnej ochrany z útvaru Bezpečnosti
(zastavené správne konanie zo strany Úvz sfl a takisto o analýzu so zdôvodnením zrušenia pracovného
miesta Komponentový inžinier v skupine systémových a komponentových inžinierov elektro a stavieb
(43021).

Plnenie:
Analýza a zdôvodnenie zrušenia pozície systémový inŽinier v skupine A3031
V rámci organizačnej zmeny č. 33-2018-EBo- Správa zariadení bolo vytvorené, od 1.3'2019, pracovné
miesto systémový inŽinĺer v skupine systémových a komponentových inŽinierov sKR- A3031, v Útvare
správy zariadení sE_EBo. Pre túto pracovnú pozíciu boli plánované zaradiť do referátu riadenia
spoľahlivosti zariadení v ľámci technologických systémov:

. EV - radiačná kontrola výrobného procesu
o EW- radiačná kontrola okolia

AvŠak listom č. oozPŽt736t2O'l9todňa29.1.2019 (príloha č' 1)ÚvzSR vyjadrilobavu, Že presun správy
zariadenia z útvaru A012O-riadiačná ochrana do správy útvaru A3031 mÔŽe byť V rozpore s legislatívou
zákona č,. 8712018 Z. z..
Na základe tohto stanoviska UVZ SR správa zariadení radiačnej ochrany nebola presunutá do správy
zariadení Útvaru správy zariadení v skupine A3031 a zariadenie zostalo v správe útvaru A0120- radiačná
ochrana' Rozhodnutím č. 192ĺ2021, z dňa 10.6.2021 (príloha č. 2) ÚJD SR schválil organizačnú zmenu č.
33-2020-EBO-RO-UPR, v rámci ktorej bola zdÔvodnená, v Útvare radiačnej ochrany sE-EBo, zmena
pracovnej pozície Technik správy na novú pracovnú pozíciu Technik spoľahlivosti zarĺadení radiačnej
ochrany. Cieľom organizačnej zmeny bolo zabezpečiť riadenie spoľahlivostizariadení radiačnej ochrany v
EBo kompetentným zamestnancom sÚčasného útvaru A0120- radiačná ochrana.

Z tohto dÔvodu pozícia systémového inŽiniera v skupine A303í útvaru správy zariadení, bez pracovnej
náplne, nebola obsadená a je navrhované ju zrušiť. Celkovo je skupine A3031- skupina systémových a
komponentových inŽinierov SKR poŽadovaný počet pracovníkov na zabezpečenie plnenia linností podľa
organizačného poriadku a popisu pracovnej pozície. Touto organizačnou zmenou nedochádza k zmene
rozsahu správy zariadení SKR.
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Analýza a so zdôvodnením zrušenia pozície komponentový inŽinier v skupine A302ĺ

Zrušenie pozície komponentového inŽiniera v skupine A3021- skupina systémových a komponentových
inŽinierov elektro a stavieb, a vytvorenie v tej istej skupine novej pracovnej pozície systémového inŽiniera,

nemá Žiadny dopad na zabezpečenie plnenia činností podľa organizačného poriadku a popisu pracovnej
pozície. Pozícia'bude obsadená tým istým pracovníkom bez dopadu na počet zamestnancov skupine
43021.
Uvedená organizačná zmena nebude mať dopad na programy prípravy VnPM-lNZ|-2/EN a VnPM-lNZl-
3/EN ani ná leĺrĺnn-7zo'o1 - Systém odbornej prĺpravy zamestnancov JE. odborná spÔsobilost'
konkrétneho zamestnanca bude posúdená útvarom A0400 - Príprava personálu a v prípade potreby bude

zamestnanec uvedený do zácviku a potrebná odborná spÔsobilosť bude doplnená podľa JE/MNA-720.01-
Systém odbornej prípravy zamestnancov JE.

V skupine A3o11- skupina systémových a komponentových inŽinierov strojnej technolÓgie je navrhovane
vytvoŕiť novú pozíciu- senior komponentový inŽinier, kedy dochádza k navýšeniu celkového počtu

zámestnancov v skupine o tÚto novú pracovnÚ pozíciu, s prevzatím komponentovej správy zariadeni zo
zruŠenej pozície komponentového inŽiniera v skupine 

^3021- 
optimalizácia profesijného zamerania správy

príbuzných strojných komponentových skupín.
Úveoená organizačná zmena nebude mať dopad na program prĺpravy VnPM-lNZ|-3/EN ani na JE/MNA-
72o.o1 - Systém odbornej prípravy zamestnancov JE. odborná spôsobilosť konkrétneho zamestnanca
bude posÚdená Útvarom Ao4oo _ Príprava personálu a v prÍpade potreby bude zamestnanec uvedený do

zácviku a potrebná odborná spÔsobilosť bude doplnená podľa JE/MNA-720.01- Systém odbornej prípravy

zamestnancov JE.

Celkový počet zamestnancov útvary A3000-správy zariadení sa nemení a nedochádza touto organizaÓnou
zmenou ani k zmene rozsahu správy zariadení.

2. Doplniť anatýzu so zdÔvodnenĺm zrušenia pracovného miesta Systémový inŽinier v skupine systémových
a komponeniových inžinierov sKR (A3031) podľa bodu 1 o časť, ktorá sa bude venovať dokazovaniu, Že

na Útvare A0i2o naďalej pracuje dostatočný počet pracovníkov zabezpečujúcich činnosti podľa

požiadaviek Úvz sn alebo kladné vyjadrenie Úvz sn k pÉnovanejzmene-

Plnenie:
l-istom e. oRo/6538i2021 (príloha č. 3) ÚVZ sR vo svojom záväznom stanovisku vyhovel Žiadosti

SE, a. s., spočívajÚcej v zmene organizačnej štruktúry útvaru radiačnej ochrany v SE-EBO nahradením
pozície Technik špraúy novou typovou pracovnou pozíciou Technik spoľahlivosti zariadení radiačnej

ochrany, v zmysle pred'loŽenej dokumentácie. Týmto bolo preukázané, Že na Útvare A0120 v SE-EBO je

dostatočný poéet piacovníkolrzabezpečujúcich činnosti podľa poŽiadaviek UVZ sR' Touto organizačnou
zmenou nätrvalo bude zabezpečované riadenie spoľahlivosti zariadení radiačnej ochrany kompetentným
zamestnancom útvaru A0120- radiačná ochrana.
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PrÍlohv
1. ListUVZ sR č. oozPZĺeanolg zo dňa 29.1.20219,
2. Rozhodnutie UJD sR č. 19212021 zo dňa 10.6.2021,

3' Záväzné stanovisko Úvz sn č. oRo/6538I2021 UVz sR zo dňa 28.7.2021,

4. CD.
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