
 
Identifikačný údaj faktúry:124 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: stlačený vzduch 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 41,40 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  3.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:Messer Tatragas s.r.o.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 125 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: servis ultracentrifúgy 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 181,78 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  3.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:Beckmann Coulter s.r.o.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 126 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: konferenčný poplatok 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 260,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  3.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Farmaceutická fakulta UK 
 
Identifikačný údaj faktúry: 127/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: ustajnenie laboratórnych zvierat 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 301,50 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 3.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:ÚEF a T SAV  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 128 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Laboratórne zvieratá 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 54,96 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 3.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ÚEF a T SAV  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 129 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Laborat. spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 285,16 EUR  
Dátum doručenia faktúry:3.6. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:ProSeience Tech s.r.o.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 130 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Laborat.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 198,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  3.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:BIOTECH s.r.o.  
 
 
 



Identifikačný údaj faktúry: 131 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: nájom H. Fľaše 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:158,06 EUR  
Dátum doručenia faktúry:6.6. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: Messer Tatragass 
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 132/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: žiadosť o zrušenie rozhodnutia 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 119,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 9.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:MŽP SR odbor enviroment.rizík  
 
Identifikačný údaj faktúry: 133/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: súhlas na prvé použitie zariadenia na gen.tech. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 796,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  9.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: MŽP SR odb.enviroment.rizík  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 134 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Laborat.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 81,60 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 9.6. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Lambda Life a.s.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry:402/15 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Laborat.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 26,69 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  9.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:VWR Internacional GrubM  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 135 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Lab.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 254,99 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 9.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 136 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: stravné poukážky 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 7039,48 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 9.6. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: C-Consulting Technologies  
 
 
 
 



Identifikačný údaj faktúry:137/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: likvidácia odpadu 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 132,72 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  17.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Hl.mesto SR BA likvid.odpadu  
 
 
Identifikačný údaj faktúry:138/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: povinné zmluvné poistenie služ. auta 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:178,83 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  17.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:GENERALI Poisťovňa a.s.  
 
Identifikačný údaj faktúry:139/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: laboratorný spotrebný mat. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 243,97 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  17.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: SARSTEDT s.r.o. 
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 140/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: umývačka riadu 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 225,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 17.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:ITSK s.r.o.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry:141/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: tlačiareň 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 312,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  17.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:ITSK s.r.o.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry:142 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: lab.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 70,68 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  A7.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:Fisher Slovakia  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 143 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: grafická úprava GPB 3/2016 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 960,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  17.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:FAKTUM L.Škorvánková  
 
 
 
 



Identifikačný údaj faktúry: 144 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: výroba časopisu GPB 3/2016 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1176,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  17.6.2016  
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:AEPress a.r.o. 
 
Identifikačný údaj faktúry: 145 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: verejná správa 2016 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 78,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  17.6. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:Poradca s.r.o. 
 
Identifikačný údaj faktúry: 146 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: laborat. spotrebný materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 399,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 20.6. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:Lambda Life a.s. 
 
Identifikačný údaj faktúry: 147 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Laborat. mat. Pipety 2x 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1022,40 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  20.6. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:BIOTECH s.r.o. 
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 148 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: pipety 2x 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1279,20 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  20.6. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:BIOTECH s.r.o. 
 
Identifikačný údaj faktúry: 149 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Mobil.telefón 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 70,15 EUR  
Dátum doručenia faktúry:   20.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Orange Slovakia 
 
Identifikačný údaj faktúry:  150/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Reklamné služby sl.balík Profesionál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 300,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 23.6. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:Profesionálny register s.r.o. 
 
Identifikačný údaj faktúry 151: /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Zazmluv nený servis 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 827,54 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  22.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:KESTLER s.r.o. 
 
 



 
Identifikačný údaj faktúry:152 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: školenie vodičov z povolania 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 75,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  22.6. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:BOZP OPP 
 
Identifikačný údaj faktúry: 402/16/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: poplatok za publikovanie článku 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2601,36 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 23.6. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:PLOS Biology, USA 
  
Identifikačný údaj faktúry:153 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: konferenčný poplatok 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 560,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  22.6. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Slov.elektrotech.spoločnosť 
 
Identifikačný údaj faktúry: 154 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Laborat.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 256,08 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  22.6. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Lambda Life a.s. 
 
Identifikačný údaj faktúry: 155 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: laboratórne zvieratá 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 35,88 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  22.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ÚEF a T SAV 
 
Identifikačný údaj faktúry: 156 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: kurz prvej pomoci 3 osoby 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 90,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  22.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:Inštitút bezpečnosti práce s.r.o 
 
Identifikačný údaj faktúry: 157/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: ustajnenie potkanov 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 37,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  22.6. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:  ÚEF a T SAV 
 
Identifikačný údaj faktúry:158 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: lab.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 647,38 EUR  
Dátum doručenia faktúry:   23.6.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: SARSTEDT 
 
 



 
 
Identifikačný údaj faktúry: 402/17 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Kniha „ Myelodysplastic syndromes „ 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 60,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 24.6. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: InTech d.o.o. 
 
Identifikačný údaj faktúry: 159 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Lab.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 10,80 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 30.6. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ECOMED,Žilina 
 
Identifikačný údaj faktúry: 160 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Laborat.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 66,60 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  30.6. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: MIKRCHEMTRADE 
 
Identifikačný údaj faktúry: 161/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: chladnička Wirpool BSF 8152 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 429,99 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 30.6. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:ALZA.SK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 


