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Jadrová bezpečnost'
Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratĺslava 2
Slovenská republika
T +421 25866 1111
ŕ +421 366362524

Váš list číslo/zo dňa NaŠe číslo
sEĺ2021l032752ĺov

Urad jadrového dozoru SR
lng. Peter Uhrĺk
generálny riaditel' sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činnostÍ
okruŽná 5
918 64 Trnava

Kontakt Miesto/dátum
Mochovce
24.9.2021

Vec
Žiadost'o schválenie organizačnej zmeny v útvare Prevádzka EMo

Vsúlade s $ 10 ods. í pÍsm. l)zákona 541'2a04 Z. z, v znení neskoľších predpisov Vám zasielame na
schválenie organizačnú zmenu v útvare Prevádzka EMO.
Predmetom organĺzačnej zmeny (bez dopadu na celkový počet pracovných miest)je najmä:

- vytvorenie pozÍcie Majster-Zmenový-vodné hospodárstvo na zmenách (B1 1 1 0-B 1 160),- zrušenie pozície Strojnĺk energetických zariadenĺ-vodné hospodárstvo na zmenách (B11 1o-B1160),_ presun pozície Mechanik SKR zo zmien (B1110-81160 aB1210-B1260) do skupiny podpory
pľevádzky sKR (B1044)

- zmena podriadenosti pozície operátor spoločnej dozorne (po zmene bude priamo podriadený
Zmenovému inžinierovĺ).

Navrhovaná organizačná zmena vyplýva z aktuálneho stavu na dokončovanĺ Mo34 a príprave na
prevádzku troch blokov a zabezpečí prerozdeĺenie a zosúladenie čĺnnostÍ potľebných pre prevádzku
blokov EMo1,2 a Mo34 s nadväznost'ou systémov na vonkajšĺe objekty'

V súlade so smernicou SE/SM-141 ,,Riadenie organizačných zmien v SE, a. s'," bola pripravovaná
orga.nizačná zmena hodnotená z hl'adiska vplyvu na jadrovú bezpečnosl'ako zmena typu A.

oĺganizačná zmena má dopad na mĺnimáĺne obsadenĺe zmeny, Tabuľka 5'2_1 predpisov Limity
a podmienky bezpečnej prevádzky, Žiadost'o schválenie trvalej zmeny limitov a podmienok JE EMo1,2
bola zaslaná Uradu jadrového dozoľu SR listom zn' SE:2O21lo32457lPJzo dňa 22.g.2021'

Podrobný popis organizačnej zmeny je v priloŽenom zázname oorganizačnej zmene 12-2o21-EMo-
Prevádzka.

Vzhľadom k tomu, Že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadenĺ, realizačný zámer alebo
iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle
deíinĺcie podl'a $ 3 písm. f) zäkona č.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie v znení
neskorŠích predpisov, 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 neskonších predpisov.
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Dokumentáciu k Žiadosti Vám zasielame v listinnej aj elektronickej forme'

S pozdravom

ole{<tľáľllé' ä.S'
lĺe nivy 47

09 Bratislava
'12.3-

manaŽér bezpelnosti

Prílohv

1. Záznam o organizačnej zmene 12-2021-EVo-Prevádzka,
2. Plnenie $ 9 ods' 3 vyhlášky UJD sR č. 43112011 Z. z',
3. Analýza práce - Vodné hospodárstvo pre EMo1+4,

3.1 Popis činnostÍ 81045'
4' Analýza práce_sJzVo ll'o.'

4.1 Popis činnostĺ B1a42,
5. Analýza ľizĺk vyplývajúcich a presunu pozÍcie Mechanik SKR na zmenách (B1110-B1160 a B1210-

81260) na podporu prevádzky (B1044)'
6. Analýza rizÍk k navrhovanému obsadeniu zmeny v nepretrŽitej prevádzke pre rieŠenie Abnormálnych

stavov,
7. Nezávislé hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny,
8' 9-FP/1010 Funkčná povinnosť operátor spoločnej dozorne JE,
9. g-FPl11't0 Funkčná povinnosť Majsteĺ-zmenový-primárny okruh JE,
1 o. 9-F P t 121 0 Fun kčná povin nosť Majster-zmenový-sekundárny okruh J E,

11. 9-FPt121 1 Funkčná povinnosť Strojník jadrových zariadenÍ - sekundárny okruh JE,
1 2. 9-F P l 1 41 0 Fu n kčná povin nosť Majsteĺ-zmenový-S KR'
13. 9-FP/1411 Funkčná povinnosť Mechanik SKR,
1 4. 9-FPl1 51 0 Funkčná povinnosť Majsteľzmenový-vodné hospodárstvo JE,
15. 9-FP/151 '1 Funkčná povinnosť Strojník energetických zariadení - vodné hospodárstvo,
16. Program prĺpravy peľsonálu JE VnPM-PREV-5/RIA v1,

17. ozPĺ4000 Záznamníky prevádzkové na zaznamenávanie kontrol na zariadeniach vodného
hospodárstva,

18. 0ZPl6000 Záznamník profylaktických kontrol SKR,
19. CD.

Na vedomie
60510, 20310, B',|000
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