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Jadrová bezpečnost'
Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 366362524

VáŠ list číslo/zo dňa NaŠe číslo
5E120221036466/Mc

Úrad jadrového dozoru SR
lng. Juraj Homola
generálny riaditel' sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
okruŽná 5

918 64 Trnava

Kontakt
036 636339 1

/033 5972577

Mĺesto/dátum
Jaslovské Bohunice
25.10.2022

Vec
Žiadost' o schváIen ie organ izačnej zmeny é. 34-2o22-RS E_50000_Jad ro

Listom č,. sEl2022ĺ033430/Mc zo dňa 3.10'2022 sme Vám zaslali ''oznámenie organizačnej zmeny č' 34-
2 022 - RS E-500 00_J ad ro".

Vzmysle rokovania so zástupcami UJD SR zo dňa 2O.1O.2O22 povaŽujte toto oznámenie za
bezpredmetné.

V súlade s $ 10 ods. 1 písm. l) zákona č,. 54112004 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám zasielame na
schválen ie org an izačn Ú zmen u č' 34-2022-RS E-50000-Jad ro.

Predmetom organizačnej zmeny je vytvorenie 23 pracovných miest v sÚlade so strednodobým investičným
plánom a d'alej reorganizácia činností a pracovných miest v Útvare Správa projektu.

V prĺlohe č. 1 Vám zasielame podrobný popis, záznam o organizačnej zmene č. 34-2022-RsE_
50000-Jadro. Dopad na organizačný porĺadok - pÔsobnosti Útvarov v rámci úseku riadenia aktív je v prílohe
č. 2. Protily typových pracovných pozícii sÚ v prílohe č. 3. Plnenie poŽiadaviek $ 9 ods. 3 vyhl. Úlo sR e.
43112011 Z. z' Vám zasielame v prĺlohe č,. 4. Analýzy práce sÚ v prílohe č. 5. Hodnotenie bezpečnosti
navrhovanej zmeny spracované nezávislou osobou metódou analýzy rizíkzasielame v prílohe č. 6.
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l]videnčnrl t:lsiĺ.l 4 Mgr. Pavol Mal'a
vedúci licencovania a styku s dozormiČĺs.lo spisu:

l)ľílohy: ŕ cJ Cĺslĺ.l ĺltval'u: .]f/
Prílohy
1. Záznam o organizačnej zmene č. 34-2022-RSE_50000-Jadro,
2. Dopad organizačnej zmeny na pÔsobnosti Útvarov v rámci úseku riadenie aktív,
3. Profily typových pracovných pozicií (iba na CD),
4. Plnenie $ 9 ods. 3 vyhl. UJD SR č,.431t2o11Z. z.,
5. Analýzy práce (analýzy kapacít útvarov 52000, 53000 a 54000),
6. Nezávĺslé hodnotenie bezpečnosti navrhovanej organĺzačnej zmeny,
7. CD.

Na vedomie
6000't, 50000, 60300, 20310
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