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Vec
Žiadosť o schválenie zmenv v PP 10-LAP-O01 Limity a podmienkv bezpečnei prevádzkv JZ TSÚ RAo.
wdanie č. 5.

vážený pán generálny riaditel',

v zmysle $ 10, ods. 1, písm. l) zákona č. 54Ll2004 Z.z. (atómorný zákon) Vás ýmto žiadame
o schválenie zmeny v prevádzkovom predpise 10-l-AP-001 ,,Lĺmity a podmienky bezpečnej prevádzky J7
TsU RAď.

Zmenu v prevádzkovom predpise považujeme za zmeny podl'a' $ 2, písm. w) atómového zákona,
nakol'ko uvedený PP je určený úradom v zmysle $ 18, ods. 2 vyhlášky UJD sR č. 58/2006 v znení vyhlášky
č. L02l20I6 Z'z' ako dôležiý z hlhdiska jadrovej bezpečnosti.

Listom č. z0z2l07323l0I20lNád, zo dňa 30.9'2022 Vám bola zaslaná žiadosť o schválenĺe zmien
ujúcich jadrovú bezpečnosť v dokumentácii ISM - zmena organizačnej štruktúry a funkčnej
JAVYS, a,s. k 1.1.2023.

V prílohe č. 1 uvedeného listu je okrem iného navrhnutá aj zmena názvu funkcie z pôvodného

,,SEZ-prípravy pretavby'' na ,Íechnik pretavby''. Táto zmena nadväzne mení PP 10-LAP-001, Limity
a podmienky bezpečnej prevádzky JZ TsU RAo, príloha č. 1 - minimálne obsadenĺe zmeny. Na základe
uvedenej zmeny budú zlúčené funkčné povinnosti oboch funkcií a dotknutí zamestnanci budú po zmene
funkcie náležite preškolení. Zároveň bol odstránený omyl v názve funkcie na str. 4 prílohy č. 1 - správne
uvedené: ,,fechnik lisovania PRAO - zmenov'ý" namiesto chybného,,Technĺk likvidácie PRAO - zmenový.

Týmto Vás žiadame o schválenie zmeny minimálneho obsadenia zmeny v LaP pre uvedené JZ.

Navrhované zmeny organizačnej štruktúry JAVYS, a.s. od I'L.2023 nemenia PP 10-LAP-002
odôvodnenia pre limiý a podňienky bezpečnej prevádzky JZ TsÚ RAo, preto tento PP nepredkladáme.

Zároveň Vám ako plnenĺe $ 9 ods. 3 vyhlášky Ú:o sn č. 43Il2oLL Z.z. v znení vyhlášky č. LO4|2OL6 Z.z.
oznamujeme nasledovné :

a) Analýza príčin navrhovanej zmeny s odôvodnením ciel'a zmeny

Do PP 10-LAP-001 bola zapracovaná zmena z návrhu zmeny organizačnej štruktúry JAVYS, a.s. od
t'I.20z3 - zmena názvu funkcie z pôvodného ,,SEZ-prípravy pretavby" na ,jfechnik pretavby".
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c) Návrh opatrení na vytúčenie
na existujúce zariadenie

možných negatívnych vplyvov nového zaľiadenia

Zmena v PP 10-LAP-0010 nepredstavuje žiadny negatívny vplyv na nové alebo existujúce zariadenia,
preto nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia.

d) Návľh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vpIyvov zmeny vrátane jej začIenenia
do dokumentácie kvality
Zmena 10-LAP_001 nepredstavuje žiadny negatĺvny vplyv pre iný dokument systému kvaliý JAVY5,
a.s. a preto nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia.

e) Zoznam dokumentácie systému manažérshĺa kvality, ktorej sa zmena dotkne
Zmena 10-LAP-001 bude zapracovaná do PP 1o-BsP-o01 Predprevádzková bezpečnostná správa JZ
TsÚ RAo, kap. 10 - Limiý a podmienky bezpečnej prevádzky - pri najbližšei zmeňe tohto dokumentu.

f) Hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny spracované nezávistou osobou
Vzhl'adom k charakteru zmeny hodnotenie bezpečnosti spracované nezávislou osobou nepredkladáme'

g) Posúdenie návrhu na zmenu osobou, ktorá vyhotovila pôvodný projekt
Vzhl'adom k charakteru zmeny ktorou nie.je zásah do projektu, posúáónie-návrhu na zmenu osobou,
ktorá vyhotovila pôvod ný projekt nepredkladá me.

Zmena v predkladanej dokumentácii nie je fyzickou zmenou na JZ, čiže jej realizáciou nedochádza
k zásahu do prír'odného prostredia, alebo krajlny menĺacemu ýzické aspeký lótálity a teaa nie je zmenou
navrhovanej čĺnnosti v zmysle definície v zákone o posudzovaní vplyvov na živo'tné prostredie v znení
neskoršíĺch predpisov, vyjadrenie ľĺŽp sn podl'a zákona č' 2412006 Z' z. vznení neskorších predpisóv
neprĺkladáme.

S pozdravom

PríIohy
1. 10-LAP-001
2. Porovnanie

Limiý a podmienky bezpečnej prevádzky Jz TsÚ RAo,
funkčných povin nostípre "SEZ prípravy pretavby'' a "T

CD s predkladanou dokumentáciou. Jadro a.s.
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MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditel,

b) Hodnotenie vplyvu zmeny na JB
Uvedená zmena je administratí'vneho charakteru a nemení jadrovú bezpečnosť v JZ TSÚ RAo -funkcia ,'Technik pre}avby" exĺstuje aj v súčasne platnej organizačnej štruklúre a počet zamestnancov
pre prevádzku zariadenia pre pretavovanĺe kovoých nÁo uuae zachóvaný.
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