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Vec

šjad,osľ o slhYélBnĺe zmí9n ovplyvňujúcich jadro.vú bezoďnosť v súvislostĺ so zmenou organĺzačnei

Vážená paní predsedníčka,

Jadrová a vyradbvacia spoločnosd a,s. požiadala ĺistom č. 2o2llaz4ŕi0 zo dňa 23.3.2O2l Urad
jadľového dozoru SR o schválenie zmien ovp|yvňujúcich jadrovú bezpečnosť v dokumentácii ISM
z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry a funkčnej schémy spoločnosti JAVYS, a.s. k 01.06.2021. Spolu
so žiadosťou bola predložená úradu príslušná dokumentácĺa. Úrad jadrového dozoru SR rozhodnutím
č' t57l20z7 schválíl pre JAVYS, a.s. dokumentáciu systému manažérstva kvaliý, realizáciu zmeny
dokumentácie systému odbornej prípravy zämestnancov a vydal súhlas na realizáciu zmien ovplyvňujúcich
jadrovú bezpečnosť podlh predloženej zmeny organĺzačnej štruktúry a funkčnej schémy spoločnosti
k 01.06,2021.

V rámci navrhovaných zmíen a v súlade s dokumentom ,,Komplexný program nakladanĺa s g4o
a V]P v JAWS, a.s.'', spoločnosť neuvažuje využívať technológĺe BL v nas|edovných 5 rokoch, s čím
súvisí aj prehodnotenie minimálneho obsadenia zmeny v obj. B09. Nakol'ko minimálne obsadenie zmeny
sa riadi podl'a Limít a podmienok bezpečnej prevádzky Jz TSÚ RAo, minímálne obsadenie zmeny v obj.
809 bude upravené po schválení Limít a podmienok bezpečnej prevádzky JZ TSÚ Rlo. Žiadosť o zmenu
Lĺmítov a podmienok bezpečnej prevádzky Jz TsÚ RAo, predloží spoločnosť JAVYS, a.s. osobitným
listom.

Požadované zmeny je možné po schválení ÚJo sn ľealizovať v súlade s platnou dokumentácĺou
systému manažérstva kvaliý. Zamestnancĺ na novo vyworených pracovných pozíciách budú zaradení
do príslušnej fázy odbornej prípravy zamestnancov s cielbm získania poverenĺa na r,nýkon pracovných
čĺnnostído dňa účinnostĺ schválených zmien'
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Plnenie ustanovení $ 9 ods. 3 vyhlášky Ú:o sn č. 43Ĺl2oIL Z.z. o systéme manažérstva kvalĺý
v znení neskorčích prcdpisov Vóm predkladáme v pľílohe č' 1'

S pozdravom

Prílohy
1. Doplnená.analýza - Údaie podlh $ 9, ods' 3 Vyhlášky Ú:o sn č.43Ll2oĹIz.z'
2. Technická správa _ overenie vplyvu zrušenia funkcĺe ''mechanik MaRZ - zmenouy''' na jadrovú
bezpečnosť držitelh povolenĺa JAWS, a.s.
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