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Vec
Žiadost'o schválenie oľganizačnej zmeny 18'2o22-EBo, EMo _ Technik zaistbvania

V sÚlade s $ 10 ods. 1 písm. l) zákona 54112004 Z' z' v znení neskorších predpisov Vám zasielame na
schválenie organizačnÚ zmenu v útvaroch Centrum riadenia zaist'ovania: Nahradenie pozície Majster -
zaist'ovania novou typovou pracovnou pozíciou Technik zaist'ovania.

V súlade so smernicou SE/SM-141 ,,Riadenĺe organizačných zmien v SE, a. s." bola pripravovaná
organizačná zmena hodnotená z hl'adiska vplyvu na jadrovÚ bezpečnosť ako zmena typu A, t. j. ako zmena
v zmysle $ 2 písm. w) zákona 54112004 Z. z., ktorá podlieha pľedchádzajÚcemu schváleniu Úlo sR.

organizačná zmena má dopad na program prípravy VnPM-PREV-4-TEC v1 Centrum riadenia zaist'ovania.
Žiadost'o sÚhlas na realizáciu zmený programu prípravy odborne spÔsobilých zamestnancov z dÔvodu
organizačnej zmeny bude zaslaná Úradu jadrového dozoŕu SR samostatným listom'

|od1obný popis organizačnej zmeny je v priloŽenomzázname o organizačnej zmene 18-2022 - EBo,
EMo-Technik zaist'ovania v prílohe č. 1.

Plnenie $ 9 ods. 3 vyhl. Ú.lo sn č,. 432t2o11 Z.Z. je v prílohe č' 2.

Nezávisle posúdenie bezpečnosti navrhovanej zmeny spracovanej metódou analýzy rizík je v prílohe č. 3.

Vzhl'adom k tomu, Že predmetnázmena 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
podl'a $ 3 písm. f) zákona č,.2412006 Z. z. o posudzova nívplyvov na Životné prostredie v znení neskorších
predpisov, preto nie je predmetom zist'ovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej
činnostipodl'a $ 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 2412006 Z' z. v znení neskorší predpisov.

Dokumentáciu k Žĺadosti Vám zasielame v listinnej aj elektronickej forme.
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