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Jadrová bezpečnost'
Licencovanie a styk s dozorom

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

VáŠ list čÍslo/zo dňa

Úrad jadrového dozoru SR
lng. Juraj Homola
poverený vykonávan ím fun kcie generálneho
riaditel'a sekcie hodnotenia bezpečnosti a
kontrolných činností
okruŽná 5
918 64 Trnava

Naše číslo r !
sEt2o22t00ď969f Dĺ

Kontakt
/036 6363391

/033 5973316

Mĺesto/dátum
Mochovce
7.3.2022

Vec
Žiadosť o schváten ie orga n izačnej zmeny é. 41 -2021 -Rs E_lGs

V sÚlade s $ 10 ods. í písm. l) zákona é,' 54112004 Z' z. v znení neskorších predpisov Vám zasielame na
schválen ie organ izačn ú zmen u č' 41 -2021 -RS E-l cs'

Pred metom organizačnej zmeny je:
- zruŠenie neobsadeného pracovného miesta,,Špecialista bezpečnosti lCS" v Útvare Podniková a

kybernetická bezpečnost' (90 1 00),
- vytvorenie pracovného miesta ''Špecialista rozvoja a bezpečnosti lCS'' v úseku JE (2oooo).

Podrobný popis organizačnej zmeny je v priloŽenom zázname o organizačnej zmene 41-2021-RsE-lcs
v prílohe č. 1.
Plnenie S 9 ods. 3 vyhl. Úĺo sn č,. 43112011 Z' z' Vám zasielame v prílohe č. 2.
Analýzy práce sÚ v prílohe č. 3.
Hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny spracované nezávislou osobou metÓdou analýzy rizik
zasielame v prílohe č. 4.

S pozdravom

Uľad jadľového dozoľu SR
Pĺldatsrlžňa Trnava

Došlo; 1 Ú. UJ. zľ,1l:]"

Evitlellčné Čisit-l JilA
lng Štefan Hajdú

bezpečnosti
Číslo spisu

Prílohy: Čĺsla,bwaru, 3l.0

Prílohv

t-

1. Záznam o organizačnej zmene 41-2021-RsE-lcs,
2. Plnenĺe $ 9 ods' 3 vyhl. UJD sR č.431t2011Z. z.,
3. Analýzy práce,
4' Hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny spracované nezávislou osobou metÓdou analýzy rizík,
5. CD.

Na vedomie
901 00, 6051 0, 20310

Slovenské elektrárne' a' s', Mlynské nivy 47,82'| 09 Bratislava 2, slovenská republika lČo 35 829 o52 obchodný rogister okresného súdu Bratlslava |, oddlel: sa' čĺslo| 29o4lB




