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Vec
Žiadosť o schvátenie zmien PISM a EPZK SE, a. s'

V sÚlade s $ 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona é. 54112004 Z' z. o mierovom vyuŽĺvaníjadrovej energie
(atÓmový zákon) a o zmene a doplnení niektoných zákonov Vás Žiadame o schválenie zmeny nasledovnej
dokumentácie integrovaného systému manaŽérstva SE, a. s., V rozsahu:

sE/PlsM-100 Príručka systému riadenia SE, a. s., vydanie č. 9 (príloha č. 1),
JE|EPZK-1OO Etapový program zabezpečovania kvality jadrových elektrární SE, a. s' pre prevádzku,
vydanĺe č. 7 (Príloha č. 2).

Dokumenty sÚ spracované ako nové vydania, ktoré boli aktualizované v súvislosti s prechodom 3. bloku
jadrovej elektrárne Mochovce z etapy výstavby do etapy uvádzania do prevádzky, resp' prevádzky
(z aktívnych skúŠok do skúšobnej prevádzky), komplexnou zmenou Procesného modelu SE, a. s.
pripravovanou v súvislostis nastavenĺm vybraných hlavných procesov a celkovou konsolidáciou riadiacich
a podporných procesov, priebeŽne realizovanými organizačnými zmenami a úpravou systemizácie
pracovných miest SE, a. s. a pokračujúcou optimalizáciou dokumentácie sMK (lsM) vyplývajÚcou z
pravidelného preskÚmania jej platnosti a predtým uvedených zmien.

Plnenie poŽiadaviek $ 9 ods. 3 vyhlášky UJD sR é. 431t2011 Z. z. prikladáme v prílohe č. 3.

Vzhľadom 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
podľa $ 3 písm' f) zákona é,.2412006 Z. z. o posudzovanÍ vplyvov na Životné prostredie v znení neskorších
predpisov, a preto nie je predmetom zist'ovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej
činnosti podl'a $ 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 2412006 Z' z. v znení neskoršĺch predpisov.
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