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Vec
Žiadost'o schválenie organizačnej zmeny v útvare Spľáva zariadenĺ EBo

Vsúlade s $ 10 ods. 1 pĺsm. l) zákona 541ĺ2004 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám
zasĺelame na schválenie organizačnú zmenu v útvare Správa zariadení EBo:

vytvorenĺe 1 pracovného miesta Technik správy zariadení- simulátor na zabezpečenie
správy zariadenia výcvikového simulátora JE sE-EBo V2.

V súlade so smernĺcou sElsM-141 ,,Riadenie organizačných zmien v SE, a' S.," bola
pripravovaná organizačná zmena hodnotená z hl'adiska Vplyvu na jadrovú bezpečnosť ako

zmena typu A.

organizačná zmena má dopad na program prípravy VnPM-lNZl-3/EN AB3000 Správa zariadení
(rozšírenie aj pre EBo v časti Technik správy zariadeni - simulátor)' Žiadosť o súh|as na

realĺzáciu zmeny programu prĺpravy odborne spôsobilých zamestnancov z dÔVodu organizaÓnej

zmeny na útvare A3ooo Správa zariadení EBo bola zaslaná Uradu jadrového dozoru SR listom

zn. SEl2021l03o262lov zo dňa 31.8.2021'

Podrobný popĺs organizaéne1zmeny je v priloŽenom zázname o organizačnej zmene 23-2021-

EBO-A3000.

Vzhl'adom k tomu, Že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný

zämer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do kľajiny, nie je zmenou navrhovanej

čĺnnosti v zmysle definĺcie podl'a $ 3 písm. fl zákona č'.24ĺ2a06 Z' z. o posudzovaní vplyvov na

Životné prostredie v znení neskorších predpisov, preto nie je predmetom zist'ovacieho konania

o posudzovanĺ vplyvov zmeny navrhovanej činnostĺ podl'a $ 18 ods. 2 písm. c) zákona č.

24ĺ20a6 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Dokumentáciu k ŽiadostiVám zasielame v listinnej aj elektronickejfoľme'

S pozdravom

lng Hajdú
manaŽér jadrovej bezpečnosti

nlgktľäľne' a.s
Mlvtrst(é nivy 47
82'í 0g Bratlisltlvĺr

Prílohv
TZznam o o rg a niza čnej zm e ne 23-2021 -EBO-A3000'
2. Plnenie $ 9 ods' 3 vyhlášky UJD sR č- 43112011 Z' z',
3. Analýza práce,
i. Áŕtuálnv'popis TPP Technik správy zariadenĺ (oZ nemá dopad na TPP),

5. Nezávisle hodnotenĺe bezpeénosti navrhovanej zmeny,

6. CD.

Na vedomie
60510, 20310, A3000
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