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Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku Astronomického a geofyzikálneho observatória Univerzity
Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „dodatok“) je vnútorný
predpis Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len
„fakulta“ alebo „FMFI UK“), vydaný podľa:
• § 32 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“),
• čl. 29 ods. 4 a čl. 32 ods. 2 písm. f) Organizačného poriadku FMFI UK.

Čl. I
Prevádzkový poriadok Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK Modra - Piesok
schválený akademickým senátom fakulty dňa 20. novembra 2017 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 1 ods. 1 sa za slová „FMFI UK“ vkladajú slová „Modra - Piesok“.
2. V čl. 2 ods. 2 sa slovo „menuje“ nahrádza slovom „vymenúva“.
3. V čl. 3 ods. 4 písmeno c) znie:
„c) spravuje finančné prostriedky na materiálové zabezpečenie činnosti AGO pridelené rozpisom dotácie
pracoviskám fakulty na mzdy, odvody, tovary a služby,“.
4. V čl. 3 sa vypúšťa odsek 8.
5. V čl. 4 ods. 4 sa slovo „vedeckí“ nahrádza slovom „výskumní“ a za slovom „katedry“ sa vypúšťa
bodkočiarka a slová „ich platy sú hradené zo mzdového fondu katedry“.
6. V čl. 4 ods. 5 sa slovo „vedeckí“ nahrádza slovom „výskumní“.
7. V čl. 4 ods. 6 sa vypúšťa slovo „dvaja“.
8. V čl. 5 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Náklady na spotrebu elektrickej energie a ostatné bežné prevádzkové náklady AGO, nájomné, dane
a poplatky sú hradené z neúčelových finančných prostriedkov pridelených fakulte na základe rozpisu
dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na príslušný kalendárny rok.
(2) Náklady na nevyhnutné väčšie opravy a investície do budov a zariadení AGO môžu byť hradené
z grantových prostriedkov, z neúčelových finančných prostriedkov pridelených fakulte na základe rozpisu
dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na príslušný kalendárny rok, zo zdrojov
Rektorátu UK, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo z iných zdrojov.“.
9. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa slová „Geofyzikálny ústav“ nahrádzajú slovami „Ústav vied
o Zemi“.
10. V prílohe prevádzkového poriadku sa v bode I. písmeno g) znie:
„g) automatická meteorologická stanica,“.
11. V prílohe prevádzkového poriadku bod II. znie:
„II. Budovy a hlavné prístrojové zariadenia astronomického observatória:
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a) hlavná budova s kupolou a ďalekohľadom,
b) budova s malou kupolou a ďalekohľadom,
c) celooblohové komory pre pozorovanie meteorov,
d) pavilóny (slnečný, meteorický, radarový).“.

Čl. II
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom fakulty.
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