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Vec
Žĺadosť o schválenie zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť v dokumentácii ISM - zmena oroanizačnej
štruktúry a funkčnej schémy JAWS. a.s. k 1.1.2022

Vážená panĺ predsedníčka,

V zmysle $ 10 ods. 1 písm. l) a $ 23 ods. 2 písm. i) zákona č. 54tĺ2004 7' z' o mierovom využívaní
jadrovej energie (atómorný zákon) a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov Vás
žĺadame o schválenĺe zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť v predkladanej dokumentácii ISM. Zmeny
v tejto dokumentácii považujeme za zmenu podl'a $ 2 písm. w) bod 2zákona č' 54112004Z'z.

Súčasťou predkladanej dokumentácie je systém odbornej prípravy zamestnancov v prílohe č' 2,3 a 4.
Stručný popis zmien v súvislosti s organizačnou zmenou uvádzame v prílohe č. 5.

Na zasadnutí Predstavenstva spoločnosti JAWS a.s. bola dňa 13'09'202I uznesením č' 1761202I
schválená zmena organizačnej štruktúry a funkčnej schémy Jadrovej a vyrad'ovacej spoločnosti, a.s. k
I'Ĺ.2022, tak ako je uvedené v príkaze generálneho riaditelh JAVYS/PGR-17l2o2l (príloha č. 1). Zmena
organizačnej štruktúry a funkčnej schémy JAVYS, a.s. k I'I.2022 nezahŕňa Zmeny pracovných pozícií s
vplyvom na JB, zohlhdňuje zabezpečenĺe upratovacĹch služieb prostredníctvom dodávatelh' Celkouý počet
pracovných funkcií v organizačnej štruktúre spoločnosti JAVYS, a.s. sa znži o 28 pracovných funkcií bez vplyvu
na jadrovú bezpečnosť na celkoý počet B04 pracovných funkcií.

Plnenie 5 9 ods. 3 vyhlášky Ú:o sn č.437l2oLI Z.z' o systéme manažérstva kvalĺty v znení neskorších
predpĺsov Vám predkladáme v prílohe č. 6.
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Zmena dokumentácie ISM je zmenou dokumentácie jadrového zarĺadenia v dôsledku ktorej
nedochádza k f,7zickej zmene na jadrovom zarĺadení, zásahu do prírodného prostredia alebo do krajĺny
menĺaceho ýzicke aspeký lokality, teda nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmys|e zákona č. 2412006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení nĺektoých zákonov a preto
vyjadrenie MŽP neprikladáme'

S pozdravom

PríIohy
1. JAVYS/PGR-I7l202L organizačná štruktúra a funkčná schéma Jadrovej a vyradbvacej spoločnosti, a.s.
k r.r.2022
2'Základná smernica ĹzlvPlzsY Vzdelávanie a príprava zamestnancov, vydanie č. 12
3. Katalóg pracovných predpokladov - elektronická verzia
4. Smernica ĹzlvPlsaýl-}l Systém odbornej prípravy zamestnancov, vydanĺe č. 12
5. Stručný popis zmien v súvislosti s.organizačnou zmenou v JAWS, a.s. k I.I'2O22
6. Udaje podl'a $ 9 ods. 3 vyhlášky UJD sR č.43I|20II Z.z'
7. CD s predkladanou dokumentáciou
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