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generálny riaditel' sekcie hodnotenia
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okruŽná 5
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Miesto/dátum
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12.7.2021

Vec
Žiadost'o schválenie organizačnej zmeny útvaru 2o4o0 Riadenie proä""ou výroby

SE, a. s', zaslali ÚJD SR listom zn. SEI2O21l}14344tov zo dňa 21'4'2021oznámenie organizačnej zmeny
v útvare 20400 Riadenie procesov výroby

V zmysle vzájomnej komunikácie s pracovníkmi útvaru 310 ÚJD SR a ich stanoviska v liste zn. 323ol2o21
sa SE, a. s., rozhodli v sÚlade s $ 30 ods. 't písm. b) zákona č.71t1967 Z. z' o správnom konaní vziať spät'
oznámenie organizačnej zmeny útvaru Riadenie pľocesov výroby listom zn. sEt2o21ĺo14344lov zo óňa
21.4.2021.

Vsúlade s $ 10 ods. 1 ptsm. l) zákona 541ĺ2oo4 Z' z. v znení neskorších predpisov Vám zasielame
organizačnÚ zmenu v útvaľe Riadenie procesov výroby (2o4oo) na schválenie:

optimalizácia rozpätia riadenia - rozčlenenie útvaru na tri kľúčové procesné oblasti:_ Prevádzka
- Riadenie prác
- Spol'ahlivost'zariadeni.

Nakol'ko agenda Útvaru je rÔznorodá, vysoko odborná a špecifická pre kaŽdú oblasť, zahtňaaj projekty
zlepšovania prevádzkovej výkonnosti JE, rozvojové iniciatĺvy a oblasť plánovania a ňodnoteniä, oúoĺ 

'
v rámci organizačnej zmeny vytvorené útvary:

20410 Rĺadenie pľocesov výroby - prevádzka
20420 Riadenie procesov výroby - riadenie prác
204ŕ'a Rjadenie procesov výroby - spoľahlivost' zariadení'

V sÚlade so smernicou SE/SM-141 ,,Riadenie organizačných zmĺen v SE, a' s.," bola pripravovaná
organizačná zmena hodnotená z hľadiska vplyvu na jadrovú 

'bezpečnost'ako 
zmena typu A'

ľg9lqnlý-qopis organizačnej zmeny je v priloŽenom zázname o organizaČnej zmene o3-2o2í_RsE_
20400_uPR.

Vzhľadom k tomu, Že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadenĺ, realizačný zámer alebo
ĺný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, nie je zmenou navrhovanej činnostĺ v zňysle defĺnície
podl'a $ 3 písm. f) zákona č.24ĺ2006 Z. z' o posudzovaní vplyvov na životné próstredie v znenĺ neskoršÍch
predpĺsov, preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej
činnosti podl'a $ 18 ods' 2 písm. c) zákona č.2412006 Z' z. v znenĺ neskorŠích'predpisov.
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Doktlmenfácill k rrznámeniu Vám zasielame v listinnejajelektronickejforme.

S pozdravom

Slovellskéelektľárne, a.s.

Prĺlohy
1 . Záznam o organ izačnej zmene 03-202 1 _RSE-20400_U PR,
2. Dopad na organizačný poriadok,
3. Profily nových typových pracovných pozícií,
4. Nezávislé hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny,
5. Plnenie $ 9 ods. 3 vyhlášky UJD sR č,. 431t2011 Z. z.,
6. CD.

Na vedomĺe
60510, 20400,20310
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