
 
Identifikačný údaj faktúry: 162/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: kurz anglického jazyka 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 768,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  8.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: DH Konzult s.r.o.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 163 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Lab.spotreb.mat. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:26.52 EUR  
Dátum doručenia faktúry:8.7. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Messer Tatragas  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 164/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: PC Pavilion 550-175 PH 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 879,01 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 8.7. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: FUXO M.Šimanič  
 
Identifikačný údaj faktúry: 165 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Lab.spotrebný mat. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1084,22 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 11.7. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:SARSTEDT s.r.o.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 166 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: nájom H.fľaše 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 183,41 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 11.7. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Messer Tatragass 
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 167 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: plač postrov 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 43,20 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  15.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:Karol Šoltés  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 168/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: likvidácia odpadu 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 149,31 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  15.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Hl. mesto BA  
 
 
 



Identifikačný údaj faktúry:402/18/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: registračný poplatok 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 390,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 21.7. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Societa IT Biofisica  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 169/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: laborator.spotreb.materiál-rukavice 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 111,36 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  15.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Sisher Slovakia s.r.o.  
 
Identifikačný údaj faktúry:170/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: ustajnenie zvierat 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:  18,50 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 15.7. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ÚEF SAV  
 
 
Identifikačný údaj faktúry:171 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Lab.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 841,42 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 21.7. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ProSiencetech s.r.o. 
 
 
Identifikačný údaj faktúry:172 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Elektr. spracovanie článkov 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:871,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  21.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:Master Minds s.r.o.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 173 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Mobil. Tel. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 84,04 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  21.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Orange Slovakia s.r.o.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 174 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: havarijné poistenie služ. auta 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 231,34 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  21.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Generali posťovňa a.s.  
 
 
 
 



Identifikačný údaj faktúry:175/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: poistenie prístrojov Glykomika 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 105,39 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 21.7. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Kooperatíva poisťovňa a.s.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry:176 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórne rukavice 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 70,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  21.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: MEdplus s.r.o.  
 
Identifikačný údaj faktúry: 401/10 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: jazyková korektúra článku 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 306,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 21.7. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Mgr. M.Gaburjáková  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 177/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: laboratórne zvieratá 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 59,52 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  27.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ÚEF a T SAV  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 401/11  /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie Trieste 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 280,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  27.7.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: EX Ospedale Militace  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 178/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: preklad podkladov pre akreditáciu 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 414,20 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 27.7. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Translata Europe s.r.o.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 402/19/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Farebný obrázok v publikácii 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 354,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 28.7. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Elsevier UK 
 
 
 
 



Identifikačný údaj faktúry: 179 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia:Laborat.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 38,28 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 28.7. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: 
 
Identifikačný údaj faktúry: 180  /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: čistenie a servis akvária 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 64,40  EUR  
Dátum doručenia faktúry: 29.7. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Akvaristika R.Horváth 
 
Identifikačný údaj faktúry: 181 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Toner 4x 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 274,00  EUR  
Dátum doručenia faktúry: 29.7. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: DATAROOM s.r.o. 
 
 
 
 


