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Vec
Žiadost'o schvátenie organizačnej zmeny v útvare Správa zariadení sE-EBO

V súlade s $ 'ĺ0 ods. 1 písm. l) zákona č. 54112004 Z' z. v znení neskorších predpisov Vám zasielame na
schválenie organizačnÚ zmenu v Útvare A3000 Správa zariadení: optimalizácia v úfuare správa zariadenĺ
v rozsahu pozícií Systémový inŽinier a Komponentový inŽinier, bez dopadu na celkový počet pracovných
miest.

V súlade so smernicou SE/SM-141 ,,Riadenie organizačných zmien v SE, a. s.", bola pripravovaná
organizačná zmena hodnotená z hl'adiska vplyvu na jadrovÚ bezpečnosť ako zmena typu A, t. j' ako
zmena v zmysle $ 2 písm. w) zákona č,' 54112004 Z. z., ktorá podlieha predchádzajÚcemu schváleniu
UJD SR.

Vzhl'adom k tomu, Že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo
iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle
definície podl'a $ 3 pĺsm. fl zákona č. 2412006 Z' z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie v znení
neskoršÍch predpisov, preto nie je predmetom zist'ovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny
navrhovanej činnosti podl'a $ 18 ods. 2 pĺsm' c) zákona č' 2412006 Z. z' v znení neskoršĺch predpisov.

Podrobný popĺs organizačnej zmeny je v priloŽenom zázname o organizačnej zmene 39_202ĺ_EBo_
Správa zariadení v prílohe č. 'ĺ.
Plnenie $ 9 ods. 3 vyhl. Úĺo sn č.432t2o11Z'Z. je v prílohe č. 2.
Analýzy práce sú v prĺlohe č. 3.
Nezávislé posúdenie bezpečnosti navrhovanej zmeny spracovanej metÓdou analýzy rizík je v prÍlohe č. 4.
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1 . Záznam o orga n izačn ej zmene 39-2021 -EBo-Správa za riaden ĺ,
2. Plnenie $ 9 ods. 3 vyhláŠky UJD sR č,. 431t2o11 Z. z.
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