
 
Identifikačný údaj faktúry: 93/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Lab.spotreb.materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume:486,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 2.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:Lambda Life a.s.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 94/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: servis akvária 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 45,30 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 2.5.2016 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:Akvaristika, Róbert Horváth  
 
 
Identifikačný údaj faktúry:7/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: doplatok DPH k Fa 402/4/2016 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 199,10 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 16.5.2016 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: VELAZ s.r.o., ČR  
 
Identifikačný údaj faktúry:95 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: likvidácia odpadu  
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 149,31 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  16.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Hl. mesto BA  
 
 
Identifikačný údaj faktúry:96/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia:BATERIA DELL  
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 102,36 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 16.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ALZA SK s.r.o. 
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 97 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Toner 6x 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 455,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  16.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:KONTURA Slovakia s.r.o.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 98 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: utierky a kancelársky papier 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 209,81 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  16.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:LYRECO CESE  
 
 
 



Identifikačný údaj faktúry: 8 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: transport zvierat Viedeň-Praha  
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 521,60 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 16.5. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie: VELAZ s.r.o.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 99 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: telefón 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 13,63 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 16.5. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Slovak Telekom a.s.  
 
Identifikačný údaj faktúry:100 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: ustajnenie potkanov 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 314,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  16.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ÚEF a T SAV 
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 101 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Nájom H. fľaše 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 142,22 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 16.5. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:MESSER Tatragas  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 9 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia:laboratórne zvieratá  
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 2500,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  23.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:Universty os TART, Estonia  
 
 
Identifikačný údaj faktúry:102 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: laboratorny spotrebný materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 1454,69 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  16.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Lambda Life a.s.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 103 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny spotrebný materiál 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 788,20 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  16.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Chromservis SK s.r.o.  
 
 
 
 



Identifikačný údaj faktúry: 104 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Lab.spotreb.mat. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 987,80 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  16.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Lambda Life a.s. 
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 105 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: vozík na H. fľaše 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 51,72 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  16.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:MEVA-SK s.r.o.  
 
Identifikačný údaj faktúry:106 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Lab.spotr.mat. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 789,80 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  16.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ProScience Tech s.r.o.   
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 107 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Lab.spotr.mat. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 133,51 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  16.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: SARSTEDT s.r.o.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 108 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie Smokovec 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 156,28 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  16.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Diners Club s.r.o.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 109 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: predplatné - Poradca 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 39,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 16.5. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: PORADCA s.r.o.  
 
 
Identifikačný údaj faktúry: 10 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: platba za kapitolu v knihe 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 670,01 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 16.5. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:Intech d.o.o. 
 
  
 
 



Identifikačný údaj faktúry: 11 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: reg.poplatok 4x XXV. Biochemický zjazd 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 579,89  EUR  
Dátum doručenia faktúry:  16.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Congres Business Travel 
  
Identifikačný údaj faktúry:12 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: registračný pol. XXV. Biochem.zjazd  
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 273,11 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 16.5. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:Congres Business Travel 
 
Identifikačný údaj faktúry: 13 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: reg.poplatok XXV. Biochem.zjazd 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 153,39 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  16.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: congres Business Travel 
  
Identifikačný údaj faktúry: 110 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: reg.poplatok 7 – 9.9.2016 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 130,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  20.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Farmaceutická fakulta UK 
 
Identifikačný údaj faktúry:111 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Mobil.telefón 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 70,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  20.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Orange Slovensko 
 
Identifikačný údaj faktúry:112 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: servis, nastavenie – kalibrácia váh 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 87,60 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  20.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: ABC váhy s.r.o. 
 
 Identifikačný údaj faktúry: 113 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Lab.spotreb.mat. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 34,80 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  20.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Centralchem s.r.o.  
 
Identifikačný údaj faktúry:114 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Lab.spotr.mat. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 297,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  20.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: BIOTECH s.r.o. 
 
 
  



Identifikačný údaj faktúry:115 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Lab.spotreb.mat. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 139,20 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  20.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: EUROLAB Lambda a.s. 
 
Identifikačný údaj faktúry: 116 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Lab.spotreb.mat. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 123,60 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  20.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: MAJSTER PAPIER 
 
Identifikačný údaj faktúry: 401/9 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: registračný poplatok 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 80,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 20.5. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: RNDr. M. Novotová 
 
Identifikačný údaj faktúry:  117/ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Lab.spotr.mat. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 510,10 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 20.5. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: SARSTEDT s.r.o. 
 
Identifikačný údaj faktúry: 118 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Kombinovaná chladnička ZANUSSI 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 219,00 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  20.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:OKAY elektro, internet.obchod  
 
Identifikačný údaj faktúry: 119 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Lab.spotreb.mat. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 221,10 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 26.5. 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: SIGMA ALDRICH s.r.o. 
 
Identifikačný údaj faktúry: 120 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Lab.spotreb.mat. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 70,04 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  26.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: Medplus s.r.o. 
 
Identifikačný údaj faktúry: 402/14 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Lab.spotreb.mat. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 113,04 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  26.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: VWR Internahoud 
 
 
  



Identifikačný údaj faktúry: 121 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Lab.spotreb.mat. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 88,80 EUR  
Dátum doručenia faktúry: 26.5 2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: CHROMSERVIS s.r.o. 
 
Identifikačný údaj faktúry: 122 /ÚMFG/2016 
Popis fakturovaného plnenia: Lab.spotreb.mat. 
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume: 134,20 EUR  
Dátum doručenia faktúry:  26.5.2016 
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: SARSTEDT s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 



 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
  
  



 


