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Vec
Žiaaosť o schválenie
JE EMO {,2

organizačnej zmeny v ľámci útvaru Jadrová bezpečnosť

Vsúlade s $ ĺ0 ods. 1 pĺsm. l) zákona 541n0a4 Z' z. v znení neskoršich predpisov Vám
zasielame na schválenie organĺzačnú zmenu v útvare Jadrová bezpečnost' JE EMo 1,2:

Vytvorenie 2 pracovných miest z dÔvodu navýšenia činnostĺ, súvisiacich s uvádzaním
do prevádzky 3. a 4. bloku EMo' s cieľom udrŽať úroveň jadrovej bezpečnostĺ prevádzkovaných
blokov EMo pri uvádzaní 3. a 4.bloku EMo do pľevádzky.

Vývorené pracovné miesta:
- lnŽinier rĺadenia bezpečnostĺ_ JB v útvare Jadrová bezpečnosť (80140)_ Trend analytik v Skupine sÚstavného zlepšovania (B0143).

V súlade so smernlcou sEJSM-141 'Riadenie organizačných zmien v SE, a. S.," bola
pripľavovaná organizačná zmena hodnotená z hľadiska vplyvu na jadrovú bezpečnosť ako
zmena typu A.

organizačná zmena má dopad na program prípravy vo fáze rnýcviku na pracovnom mieste,
Žiadost' o vydanie sÚhlasu s realizáciu Zmeny dokumentácie posúdenej úradom bola zaslaná
Úĺo sR v rámcikonania 2225-20?1.

Podrobný popĺs organizačnej zmeny ie v priloŽenom zázname o organizačnej zmene 11-2a21-
EMo-Boí40.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realĺzačný
zámer alebo ĺný zásah do prírodného pľostredia alebo do krajiny, nie je zmenou navrhovanej
činnosti v zmysle definĺcie podľa $ 3 písm. f) zákona ť}.24ĺ2ooô 7. z. o posudzovanĺ vpĺyvov na
Životné prostredie v znenĺ neskoršĺch predpĺsov, preto nie je predmetom zist'ovacĺeho konania
o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnostĺ podl'a $ Í8 ods. 2 písm. c) zákona
č' 2412006 Z. z. v znenĺ neskorších predpĺsov.
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Dokumentáciu k oznámeniu Vám zasielame v listinnej aj elektronickejforme'
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manažér j bezpečnostĺ

Príĺohv
1 . Záznam o organĺzačnej zmene 1 1 -2021 -EMO-BO1 40'
2. Analýza práce,
3. Nezávislé hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny'
4. Plnenie $ 9 ods' 3 vyhlášky UJD sR é.431ĺ2O11Z, z.,
5. Pľogram prípravy personáĺu JE VnPM-INZI*4/EN v2 AB0140 Jadrová bezpečnosť'
6. CD.

Na vedomie
60510,20310, 80100


