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Žiadost' o schválenie ľealizácĺe zmenv úľadom schválenei dokumentácie

Vážený pán generálny riaditeľ,

žiadame Vás o schválenie realizácĺe zmeny v dokumente ,,Po _ o4/L5 organizačná a funkčná

schéma" (prílohy)s účinnosťou od 1.8. 2022,ktorá podľa 5 4 ods. 2 písm. a) bod ].3 zákona č.54I/2oo4z.

z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektoných zákonov

v znení neskorších predpisov podlĺeha schváleniu Úradu jadrového dozoru SR nasledovne:

0620-03-Š3 špecialista 3

0620-19-Š1 Lektor teoretickej prípravy vybraných zamestnancov 1

Doterajšia pracovná funkcĺa

Nová pracovná funkcia:
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Zápis: oR oS Trnava, odd. Sa, vložka č. ĺ64lT

0620-05-š1 Špecialista 1

0620-05-Š1 Lektor teoretickej prípravy od borne spôsobilých za mestnancov
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Doterajšia pracovná funkcia :

Nová pracovná funkcia:

06L0-05-Š2 Špecialista inžĺnier 2

0610-05-Š2 Softvérový inžinier na RPS 2

Prílohy:

EvÓ8298/2022
Žiadosť o schválenie realizácie zmeny Úrádom schválenej dokum€ntáCie - WJE_oFs 0600 - 1.8'2022

S pozdravom

VUJE, a.s-
okružná 5

91 8 64 TRNAVA
-13-

c., phD
lng. RudoIf Hronkovič
člen predstavenstva

gene edstavenstva

o Po o4/L5 - organizačná a funkčná schéma - textová časť + príloha - dotknuté oddelenia
divízie 0600 s vyznačenými zmenami od I.8'2022. Karty pracovného mĺesta dotknutých zamestnancovo Plnenie 59, odsek 3 vyhlášky Ú.lo sn č. 43L/2)LLZ. z. _organizačná zmena podľa $2 písm
w)zákona 54Ll20o4 
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