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ÚVOD K INVENTÁRU 

Michal Hubka sa narodil spolu so svojím dvojčaťom – sestrou Máriou 21.IX.1916. 

Rodičia, otec garbiarsky pomocník Michal a matka Eva, rodená Fábriciová žili vo 

Vrbici (dnes súčasť Liptovského Mikuláša) a okrem Michala a Márie mali aj o päť 

rokov staršiu dcéru Boženu. Po absolvovaní ľudovej školy v Liptovskom Mikuláši 

tu nastúpil aj na Československé štátne reálne gymnázium. Školu v roku 1935 

vymenil za Československé štátne reálne gymnázium v Kežmarku, kde v roku 1938 

maturoval. Na Lekársku fakultu Univerzity Komenského nastúpil na jeseň roku 

1938. Už po prvom semestri sa mu podarilo získať neplatené miesto praktikanta na 

Biologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Po promovaní za 

doktora všetkých lekárskych vied 24.II.1945 pôsobil ako riadny asistent až do konca 

apríla toho roku. 

Po krátkom pôsobení na Chirurgickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave vo funkcii nehonorovaného asistenta začiatkom roku 1946 

získal miesto sekundárneho lekára na chirurgickom oddelení Štátnej nemocnice 

v Košiciach pod vedením prof. MUDr. Jána Kňazovického. Počas pôsobenia 

v Košiciach sa 3.VIII.1946 oženil s Katarínou Hartmannovou. V nasledujúcom roku 

sa im narodil syn Michal a o rok neskôr, tesne po ich návrate do Bratislavy, aj syn 

Peter. Do Bratislavy sa vrátil s celou rodinou, keď od 1.IX.1948 získal miesto 

spočiatku nehonorovaného, neskôr odborného asistenta na I. chirurgickej klinike 

Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorú viedol prof. MUDr. Konštantín 

Čársky, DrSc. Tu začal popri všeobecnej chirurgii venovať svoju pozornosť novému 

odboru – srdcovej chirurgii. 

Za počiatok inštitucionalizovanej kardiochirurgie na Slovensku je možné považovať 

otvorenie II. chirurgickej kliniky v Bratislave zameranej na hrudnú a srdcovú 

chirurgiu v roku 1951 na čele s akademikom prof. MUDr. Karolom Šiškom, DrSc. 

Následne bolo k 1.I.1955 zriadené Laboratórium experimentálnej chirurgie Ústavu 

experimentálnej medicíny SAV (neskôr Ústav experimentálnej chirurgie SAV, dnes 

Ústav pre výskum srdca SAV). Na toto pracovisko nastúpil M. Hubka v marci 1955 

do funkcie vedeckého pracovníka už ako chirurg so špecializáciou a 

experimentálnou praxou. Neskôr zastával aj funkcie vedúceho oddelenia pre 

mimotelový krvný obeh a zástupcu riaditeľa. Na pôde SAV sa aj napriek skromným 

technickým podmienkam naplno venoval experimentálnemu výskumu, vtedy 

medzinárodne aktuálnym otázkam v kardiochirurgii, najmä problematike operácií za 

pomoci mimotelového krvného obehu, vývoju metodiky transplantácie srdcových 

chlopní a experimentálnej fáze transplantácie srdca. V roku 1959 obhájil 

kandidátsku dizertačnú prácu Význam asystólie vyvolanej káliumcitrátom pre 

intrakardiálnu chirurgiu pri mimotelovom obehu a získal titul kandidáta lekárskych 

vied. Titul doktora vied mu bol udelený po obhajobe doktorskej dizertačnej práce 

Transplantácia mitrálnej chlopne v roku 1965. Cenné skúsenosti vo svojej vedeckej 

práci získaval aj počas zahraničných výskumných pobytov najmä v 60-tych rokoch 

20. storočia, z toho tri boli v USA. Najviac času strávil v Clevelande v St. Vincent’s 

Charity Hospital na srdcovo-pľúcnom oddelení, ktorého vedúcim lekárom bol dr. 

Earle B. Kay. 

V roku 1968 sa začali prejavovať zásadné názorové rozdiely medzi riaditeľom 

Ústavu experimentálnej chirurgie SAV K. Šiškom a jeho zástupcom M. Hubkom, 
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ktoré vyústili k jeho postupnému odvolaniu z funkcie zástupcu riaditeľa a aj 

z funkcie vedúceho oddelenia pre mimotelový obeh. Následne po pätnástich rokoch 

experimentálnej práce, ktorá sa odrážala v stovkách pokusov na zvieratách a 

množstve publikovaných prác, v januári 1971 zo SAV odišiel. 

V experimentálnej práci pokračoval vo Výskumnom ústave lekárskej bioniky, kde 

viedol experimentálne oddelenie. Po uvoľnení miesta lekára na Chirurgickej klinike 

Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (ďalej ILF) požiadal 

o prestup v rámci Ústavu národného zdravia mesta Bratislavy. Jeho žiadosti bolo 

vyhovené a v decembri 1974 nastúpil ako odborný asistent Katedry chirurgie ILF, 

ktorú viedol prof. MUDr. Ivan Šimkovic, DrSc. V krátkej dobe sa stal zástupcom 

prednostu kliniky pre veci pedagogické a vedúcim kardiovaskulárneho oddelenia. 

Naďalej sa zaoberal najmä nahradením srdcových chlopní aortálnym chlopňovým 

homotransplantátom a umelými protézami a príprave lekárov pred atestáciou 

druhého stupňa z úseku hrudnej chirurgie. Na Katedre chirurgie ILF sa až do svojej 

smrti venoval srdcovej chirurgii. 

Zdravotný stav bývalého športovca – atléta sa v roku 1982 začal zhoršovať a bolo 

mu diagnostikované onkologické ochorenie. Napriek tomu naďalej pracoval. Pár 

týždňov pred smrťou ešte operoval a asistoval pri operáciách najmä doktorovi 

Jaroslavovi Simanovi. Zomrel 15.VI.1984 vo veku nedožitých 68 rokov. 

Výskumy v oblasti kardiochirugie sú takmer vždy výsledkom spolupráce viacerých 

odborníkov, často aj z rôznej oblasti. Nižšie uvedené výskumné oblasti sú také, ktoré 

M. Hubka viedol ako zodpovedný riešiteľ alebo sa na nich značnou mierou podieľal. 

Niektoré poznatky sú dnes už prekonané, predstavovali však základ vývoja 

kardiochirurgie do podoby, v akej ju dnes poznáme. 

Vo svojej práci sa M. Hubka zameral na nasledovných 6 oblastí: 

I. Rané výskumné problémy, ktorými sa zaoberal boli z oblasti všeobecnej chirurgie. 

Spolu so svojím učiteľom K. Čárskym publikoval v roku 1950 svoje prvé vedecké 

práce. 

V II. skupine vedeckých prác riešil problematiku predoperačnej prípravy a 

pooperačného doliečenia u pacientov s dlhotrvajúcim ochorením. Tieto práce sa 

zaraďujú medzi prvé z tohto druhu publikované v domácej odbornej chirurgickej 

spisbe. Týkajú sa laboratórnych kritérií pre posúdenie úpravy predoperačného stavu 

pacientov vyčerpaných dlhotrvajúcim ochorením. Poukazoval tiež na zmeny 

v množstve a zložení krvi, na zmeny v metabolizme proteínov, na poruchy výživy, 

na vodný a soľný nedostatok a tiež na možnosti úpravy vnútorného prostredia tak, 

aby sa minimalizovali operačné riziká pacientov. 

III. Niekoľko odborných prác venoval tiež popisom laboratórnych metód, ktoré sa 

mali používať rutinne na chirurgických oddeleniach ale aj novým laboratórnym 

vyšetreniam najmä v stresových stavoch. 

IV. Zo skupiny prác kriticky prehodnocujúcich jednotlivé techniky zakladania 

portokaválnej anastomózy používaných ako v experimentálnej chirurgii a fyziológii, 

tak v humánnej chirurgii vynikajú najmä články Poznámky k technike zakladania 
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portokaválnej anastomózy pri Ekkovej a Pavlovovej fistule (Bratislavské lekárske 

listy, 1954, roč. 34, s. 727) a Príspevok k problematike utilizácie dusíka 

z hydrolyzátov bielkovín (Bratislavské lekárske listy, 1954, roč. 30, s. 740). Tie boli 

predsedníctvom Ústredného výboru Československej lekárskej spoločnosti 

J. E. Purkyně odmenené fyziologickou cenou. 

V. Podstatná časť vedeckej práce M. Hubku spadala do oblasti kardiochirurgie a 

problematiky mimotelového obehu krvi. Spočiatku riešil možnosť použitia celkovej 

hypotermie v srdcovej chirurgii. Práca na túto tému s názvom Wplyv hipotermii na 

kraženie (Polski tygodnik lekarski, 1958, roč. 13, s. 3) bola odmenená II. cenou 

SAV. Taktiež článok Hemodynamické zmeny pri spojkách medzi veľkým a malým 

obehom (BLL, 1959, roč. 39, s. 244), ktorý vyšiel o rok neskôr, získal II. cenu SAV. 

Autori sa v ňom zaoberali objasnením hemodynamických zmien, ku ktorým 

dochádza pri ductus Botalli apertus (otvorený Botalov spoj). 

V roku 1953 sa začala v USA prvýkrát používať metóda mimotelového obehu krvi 

pri srdcových operáciách. Kardiochirurgom to umožnilo vykonať operačný zákrok 

na otvorenom nehybnom a bezkrvom srdci. S touto, v tej dobe prevratnou, technikou 

sa začali krátko na to robiť pokusy aj v Bratislave. V oddelení experimentálnej 

chirurgie Ústavu experimentálnej medicíny SAV sa utvorila pracovná skupina pod 

vedením doktora I. Šimkovica, ktorú tvorili M. Hubka, K. Šiška, M. Schnorrer, 

V. Smrečanský, P. Zima a K. Petrovičová. V rokoch 1955–1956 sa zamerali na 

teoretickú prípravu na skonštruovanie prístroja pre mimotelový krvný obeh a na 

základe zahraničnej odbornej literatúry vypracovali metodiku operácie pri jeho 

použití. Na zostavenie takejto aparatúry sa podujal RNDr. Ing. Juraj Bolf, CSc. so 

svojimi spolupracovníkmi z Laboratória meracích prístrojov SAV, ktorý aj navrhol 

prvý prototyp pracujúci na princípe dvojčinného systému prstového čerpadla. 

Okysličovač, zariadenie na reguláciu otáčok a ostatné časti aparatúry boli 

vyhotovené podľa Lillehei-de Walla. V septembri 1957 bol prístroj uvedený do 

experimentálnej prevádzky, počas ktorej chirurgovia vypracovali metodiku práce 

s „umelým srdcom“ a operačnú techniku. Po tom, čo si všetky postupy overili pri 88 

experimentoch na psoch, pristúpili na II. chirurgickej klinike Lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského 8. júla 1958 ku klinickej aplikácii. Prvým pacientom sa stal 

osemročný Ivan Zelenay s vrodenou srdcovou chybou. S týmto prístrojom bolo 

operovaných 40 pacientov. Ďalšie prototypy prístrojov pre mimotelový obeh krvi 

skonštruoval opäť J. Bolf. Jeden pracoval na princípe membránového čerpadla 

s Kay-Crossovým diskovým okysličovačom. Druhý prístroj bol založený na 

chlopňovom princípe s modifikovaným Kay-Crossovým okysličovačom. Aparatúry, 

ktoré boli schválené do výroby vyrábal podnik Presná mechanika v Starej Turej. 

V roku 1959 predviedli tento typ operácie na chirurgickej klinike v Lodži v Poľsku a 

o rok neskôr odovzdali prístroj a zaškolili chirurgov na prácu s ním v gruzínskom 

Tbilisi. 

Za prácu Operácia na otvorenom srdci za pomoci náhradného obehu v kombinácii 

s hypotermiou bol ako člen výskumného kolektívu v roku 1958 odmenený I. cenou 

SAV. 

M. Hubka poukázal aj na možnosť využitia mimotelového obehu krvi v liečbe 

zhubných nádorov. Systém izolovanej perfúzie jednej hemisféry mozgu 

cytostatikami bol použitý v rámci Európy prvý a celosvetovo druhý raz 22.II.1962. 
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Docielilo sa tým dopravenie lieku vo vysokej koncentrácii do nádorových buniek a 

nepoškodili sa pri tom zdravé bunky celého tela. 

VI. V roku 1963 sa začal venovať ďalšej výskumnej otázke a to chirurgickej liečbe 

srdcových chlopní. Pri nahradení chorých, kalcifikovaných a nepružných chlopní 

prichádzala do úvahy ako náhrada umelá protéza, vlastné tkanivo alebo chlopňový 

homotransplantát. Použitie cudzích neživých materiálov (aloplastika), aké boli u nás 

známe na začiatku 60-tych rokov, prinášalo viacero rizík. Hrozilo nebezpečenstvo 

vzniku krvných zrazenín, konštrukcia samotnej chlopne mohla zužovať výtokový 

trakt ľavej komory pri náhrade aortálnej chlopne. Na Ústave experimentálnej 

chirurgie SAV skonštruovali v spolupráci s J. Bolfom chlopňu z teflónového 

materiálu, ktorá napodobňovala aortálnu chlopňu. Teflónové tkanivo síce vydržalo 

dlho a bolo aj dostatočne pružné, ale keď sa na ňom usadili krvné zrazeniny, listy 

chlopne sa obalili spojovacím tkanivom a stali sa nehybnými. Druhou možnosťou 

bolo využitie vlastného tkaniva pri rekonštrukcii srdcovej chlopne 

(autotransplantácia). To sa však ťažko a nie vždy úspešne formovalo do tvaru 

srdcovej chlopne a výsledky jeho použitia v experimente boli zvyčajne neúspešné. 

Tretí spôsob predstavovalo prenesenie celého chlopňového segmentu z jedného 

jedinca na druhého rovnakého druhu (homotransplantácia). S tým experimentoval aj 

M. Hubka a dosiahol celosvetovo uznávané výsledky. Keď sa v roku 1963 začal 

zaoberať možnosťou transplantovania mitrálnej chlopne do mitrálnej alebo 

trikuspidálnej oblasti, nestretol sa s touto problematikou v žiadnej odbornej 

literatúre. Ako prvé musel zistiť, či je technicky vôbec možné transplantovať 

mitrálnu chlopňu a či sa chlopňový homotransplantát vhojí a ostane funkčný. 

S pomocou svojho vedeckého kolektívu M. Hubka transplantoval mitrálnu chlopňu 

44 psom. Vypracoval metódy odberu chlopní od darcov, spôsoby ich sterilizácie a 

uchovávania a vytvoril operačné prístupy do oblasti trikuspidálnej chlopne v pravej 

časti srdca a tiež do oblasti mitrálnej chlopne. Po transplantácii vyhodnotil vplyv 

mimotelového obehu krvi a jeho vzťah k centrálnemu nervovému systému. 

U prežívajúcich zvierat, ktoré boli po čase usmrtené, vyhodnotil výsledky. Zistil, že 

ani v jednom prípade nedošlo k vylúčeniu transplantátu, naopak, dochádzalo 

k postupnej prestavbe. Keďže srdcová chlopňa je orgán bez ciev, nemusel sa obávať 

imunologickej reakcie, na ktorú sa v tom čase stále hľadali riešenia. Tento výskum 

bol aj predmetom jeho doktorskej dizertácie s názvom Transplantácia mitrálnej 

chlopne, za ktorú získal Čestné uznanie SAV k 9. máju 1966 a bol publikovaný j 

v prestížnom vedeckom časopise pod názvom Replacement of Mitral and Tricuspid 

Valve by Mitral Homographt (The Journal of Thoracis and Cardiovascular 

Surggery, 1966, roč. 51, č. 2, s. 195). 

V nasledujúcich experimentoch sa pokúšal nahradiť mitrálnu chlopňu aortálnym 

chlopňovým homografom, pričom pri pokusoch začal najprv jeho umiestnením do 

komory. Pokusne umiestnený aortálny homotransplantát v predsieni netvoril 

prekážku vo výtokovom trakte ľavej komory a ani pri jednom pokuse nedošlo k jeho 

odlúčeniu. Keďže o takejto metóde nenašiel informácie v literatúre, publikoval svoje 

výsledky v článku s názvom Replacement of the Mitral Valve with an Aortic Valve 

Homograft Implanted into the Left Atrium (The Journal of Thoracis and 

Cardiovascular Surggery, 1967, roč. 53, č. 2, s. 260). Tento spôsob náhrady 

mitrálnej chlopne, ktorého publikáciou získal svetovú prioritu sa ukázal v tej dobe 

ako najvyhovujúcejší a bol prevzatý aj do humánnej kardiochirurgie v roku 1966 

v USA a 9.VII.1969 aj na Chirurgickej klinike ILF v Bratislave. 
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Významné výsledky dosiahol aj v oblasti transplantácie srdca, ktorej sa na Ústave 

experimentálnej chirurgie SAV venoval od roku 1961. Zaviedol metodiku prenosu 

srdca z darcu na príjemcu v experimente na psoch a tiež operačnú techniku a taktiku 

pre ortotopickú transplantáciu srdca. Najväčším úspechom týchto experimentov bol 

pes Srnka, ktorému bolo transplantované srdce 14.V.1968. Prežil pol roka, uhynul 

na nezvládnutú imunologickú reakciu. 

Počas klinickej praxe na ILF vypracoval metodiku prípravy aortálnych chlopňových 

alotransplantátov (bioprotéz) na nahradenie srdcových chlopní u pacientov. Aortálny 

chlopňový homotransplantát namontoval do kovového prstenca obaleného teflónom 

alebo podobným tkanivom. Túto metódu používali na Chirurgickej klinike ILF od 

roku 1969. 

Dnes sa už aortálny ľudský homotransplantát (Hubka – Šimkovic) nepoužíva. 

Vzhľadom na pokrok vo vývoji je dnes tendencia uprednostňovať mechanické 

protézy. 

Okrem vedeckých a odborných prác písal aj vedecko-populárne články o pokrokoch 

v medicíne, najmä v časopisoch Svet vedy a Naša veda a v rokoch 1957–1958 aj 

popularizačné články o zdraví v denníku ROH – Práca. 

Dohromady bol autorom alebo spoluautorom vyše 170 zväčša vedeckých, ale aj 

odborných a popularizačných článkov, z ktorých niektoré boli priekopnícke. Je 

spoluvynálezcom dvoch československých patentov – chlopňového ventilu čerpadla 

pre mimotelový krvný obeh (patentná listina 118336 z roku 1966) a membránového 

elektromagnetického čerpadla na prečerpávanie krvi (patentná listina 134937 z roku 

1970). Okrem ocenení jeho prác, ktoré už boli spomenuté, získal aj cenu Spolku 

lekárov za najlepšiu prednášku v roku 1976. 

Na spopularizovaní výsledkov svojich výskumoch spolupracoval aj 

s Československou televíziou na filme Srdce ako zvon (1980) a Československým 

filmom na snímkach Mimotelový obeh (1976), Transplantácia srdcových chlopní 

(1968), Keby len tie dva roky života (1972) a O počítačoch v medicíne (1973). 

 

Dokumenty z činnosti MUDr. Michala Hubku, DrSc. prevzal Ústredný archív SAV 

od jeho syna MUDr. Michala Hubku 22.I.2016 (záznam o prevzatí č. ÚA-24/2016) 

v množstve cca 3,5 bm v neusporiadanom stave. V knihe prírastkov Ústredného 

archívu SAV sú zaevidované pod prírastkovým číslom 433. Počas spracovávania bol 

so súhlasom odovzdávateľa vyradený cca 1 bm dokumentov – duplikátov, najmä 

separátnych výtlačkov jeho vedeckých článkov. 

Prvotné základné triedenie ukázalo, že po obsahovej stránke obsahuje prevzatý 

materiál všetky obvyklé typy dokumentov charakteristické pre osobné fondy 

v našom archíve v relatívne úplnom zachovaní. Výnimku tvorí iba korešpondencia, 

ktorá je dochovaná iba útržkovite. Pristúpili sme teda k usporiadaniu osobného 

fondu podľa zaužívanej základnej štruktúry s prihliadnutím na charakter a skladbu 

jednotlivých dokumentov. 
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I. Materiály z vedeckej činnosti 

Najrozsiahlejšia a obsahovo hodnotná vecná skupina je rozčlenená do piatich 

tematických podskupín. 

IA Vedecké práce – podskupina obsahuje predovšetkým publikované vedecké a 

odborné práce a články, ktorých autorom alebo spoluautorom bol M. Hubka, 

v menšej miere aj rukopisy a texty prednášok. Inventárnu jednotku tvorí jedna 

publikácia, článok alebo text a sú radené chronologicky. Výnimkou sú inventárne 

jednotky č. 22, 32, 33 a 50, v ktorých sú také vydania Bratislavských lekárskych 

listov, kde bol M. Hubka autorom viacerých článkov v jednom čísle časopisu. 

IB Odborné posudky, expertízy, stanoviská – v tejto podskupine je iba jedno 

inventárne číslo s posudkom na habilitačnú prácu J. Tkáčika. 

IC Literárne a mediálne výstupy – dve inventárne jednotky tejto podskupiny 

obsahujú rukopisy jeho študentských básní a článok z neznámych novín, ktorého bol 

autorom. 

ID Vedecká dokumentácia – v prvej časti podskupiny sú v chronologicko-

tematickom slede zoradené rôzne podkladové a administratívne dokumenty 

k vedeckým výskumom a úlohám. Druhú časť tvoria separátne výtlačky vedeckých 

článkov zo zahraničia usporiadané tiež chronologicky a novinové výstrižky (domáce 

a z USA), ktoré sa týkali kardiochirurgie a predovšetkým jeho vlastných výsledkov a 

úspechov. 

IE Vedecké podujatia – v jednej inventárnej jednotke sú v časovom slede 

usporiadané rôzne dokumenty týkajúce sa služobných ciest a vedeckých podujatí, na 

ktorých sa M. Hubka zúčastnil. 

II. Materiály z funkcií 

Vecná skupina je rozdelená na podskupiny IIA Vedecké funkcie (ďalej členená na 

IIA1 SAV, IIA2 Rezortné organizácie a IIA3 Vedecké spoločnosti), IIB Spoločenské 

funkcie a IIC Redakcie. Inventárnou jednotkou v celej tejto podskupine je súbor 

dokumentov z funkcií, ktoré M. Hubka zastával v danej organizácii. 

III. Biografické materiály 

Informačne bohatý súbor dokumentov v tejto skupine je rozdelený do siedmych 

tematických podskupín. 

IIIA Osobné doklady – sú radené chronologicky, inventárnu jednotku tvorí jeden 

ročník, okrem čísla 181, v ktorej sme ponechali všetky vojenské doklady z rôznych 

rokov pre ich nadväznosť pohromade. 

IIIB Školské doklady a IIIC Pracovné doklady – v oboch podskupinách predstavuje 

inventárna jednotka jednu inštitúciu, na ktorej M. Hubka študoval alebo pracoval, 

pričom ich radenie je chronologické. Na konci podskupiny IIIC sú pod číslom 197 

spoločne zaradené doklady o viacerých vedľajších úväzkoch. 
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IIID Životopisy a IIIE Súpis publikovaných prác – štyri inventárne jednotky týchto 

podskupín poskytujú veľmi podrobný prehľad o pracovnom i osobnom živote 

pôvodcu tohto fondu. 

IIIF Vedecké hodnosti – inventárnu jednotku v tejto podskupine tvoria písomnosti, 

ktoré vznikli v procese udelenia danej vedeckej hodnosti. Zoradené sú v časovom 

slede. 

IIIG Vyznamenania a ceny – jednotlivé ocenenia predstavujú samostatné inventárne 

jednotky, ktoré sú chronologicky usporiadané. Okrem ocenení jeho vedeckej práce 

sú tu napr. aj medaile jeho športových úspechov zo študentských čias. 

IV. Korešpondencia 

Na rozdiel od písomností ostatných vecných skupín ostala korešpondencia 

M. Hubku zachovaná iba veľmi torzovite. Pracovnú tvorí iba zopár prijatých listov a 

žiadostí o zaslanie separátov. Súkromnú, okrem jedného listu od matky, predstavujú 

blahoželania k životným jubileám a pohľadnice od pacientov z rokov 1979–1980. 

Bežná korešpondencia je radená abecedne podľa mena odosielateľa, gratulácie sú 

usporiadané tematicky. 

V. Obrazová dokumentácia 

Vecná skupina je rozdelená na dve podskupiny: 

VA Fotografie – obsahuje fotoalbumy, pozitívy, negatívy a diapozitívy z rodinného a 

pracovného prostredia a tiež fotodokumentáciu výskumu. Inventárne číslo tvorí 

tematický súbor fotografií. 

VB Filmy – vecnú podskupinu tvoria abecedne usporiadané dokumentačné filmy na 

filmových kotúčoch, v ktorých M. Hubka účinkoval alebo na ktorých spolupracoval. 

Každý film predstavuje samostatnú inventárnu jednotku. 

VI. O pôvodcovi fondu 

V tejto vecnej skupine sa nachádzajú chronologicky zoradené prevažne novinové a 

časopisecké články, ktoré sa týkali M. Hubku a jeho práce a v malej miere aj iné 

texty o jeho osobe. Inventárne číslo predstavuje jeden ročník. 

VII. Práce iných autorov 

Vecnú skupinu tvorí 6 inventárnych jednotiek s chronologicky zoradenými rôznymi 

publikáciami. 

VIII. Materiály rodiny 

Dokumenty tejto vecnej skupiny sú z dôvodu malého počtu uložené v jednej 

inventárnej jednotke a sú zoradené chronologicky. 
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Osobný fond Michala Hubku je po usporiadaní sprístupnený formou inventára. 

Tvorí ho 283 inventárnych jednotiek, ktoré sú uložené v 16 archívnych krabiciach 

štandardnej veľkosti, v troch archívnych krabiciach pre formáty A3 (krabice 17–19, 

ktoré sú z tohto dôvodu zaradené na konci fondu), štyroch fotoalbumoch väčších 

rozmerov, 9 originálnych filmových kotúčoch väčších rozmerov a k fondu patrí aj 

zarámovaný obraz s fotografiami psa Srnku, ktorému M. Hubka transplantoval 

v roku 1968 srdce. 
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INVENTÁR 

I. Materiály z vedeckej činnosti 

A. Vedecké práce 

1 IA 1950 1 
  Vedecké práce   

  Čársky, K., Hubka, M.: Chirurgia sleziny (Bratislavské lekárske listy, 1950, 

roč. 30, č. 4–5). [ celé číslo časopisu + separátny výtlačok ] 

  

2 IA 1950 1 
  Vedecké práce   

  Čársky, K., Hubka, M.: Pelvinná viscerektómia (Rozhledy v chirurgii, 

1950, roč. 14, č. 9). [ celé číslo časopisu + separátny výtlačok ] 

  

3 IA 1951 1 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Kratochvíl, M., Rázus, M., Šimkovic, I.: Laboratórne kritériá 

pre posúdenie úpravy predoperačného stavu pacientov vyčerpaných 

dlhotrvajúcim ochorením (Zborník prác IV. dňa československých 

chirurgov prof. Kostlivého). [ celý zborník ] 

  

4 IA 1952 1 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Kratochvíl, M., Hubka, M.: Predoperačná príprava pacientov 

s rakovinou hrubého čreva (Zborník prác VII. zjazdu Československej 

chirurgickej spoločnosti v Bratislave 28.VI.–30.VI.1951). [ celý zborník 
+ separátny výtlačok ] 

  

5 IA 1952 1 
  Vedecké práce   

  Kratochvíl, M., Šimkovic, I., Hubka, M., Huťan, L.: Zmeny v množstve a 

zložení krvi po transfúziách (Zborník prác VII. zjazdu Československej 

chirurgickej spoločnosti v Bratislave 28.VI.–30.VI.1951). [ separátny 
výtlačok ] 

  

6 IA 1952 1 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Kratochvíl, M., Šimkovic, I., Rázus, M.: Poznámky 

k metabolizmu bielkovín u pacientov vyčerpaných dlhotrvajúcim 

ochorením (Zborník prác VII. zjazdu Československej chirurgickej 

spoločnosti v Bratislave 28.VI.–30.VI.1951). [ separátny výtlačok ] 

  

7 IA 1952 1 
  Vedecké práce   

  Rázus, M., Hubka, M., Huťan, L., Kratochvíl, M., Šimkovic, I.:   
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Predoperačná výživa pacientov vyčerpaných dlhotrvajúcim ochorením 

(Zborník prác VII. zjazdu Československej chirurgickej spoločnosti 

v Bratislave 28.VI.–30.VI.1951). [ separátny výtlačok ] 

8 IA 1953 1 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Huťan, Ľ.: Význam solí a vody v predoperačnej príprave a 

pooperačnom doliečení (Zborník prác VI. dňa československých chirurgov 

prof. Kostlivého). [ separátny výtlačok ] 

  

9 IA 1953 1 
  Vedecké práce   

  Kratochvíl, M., Šimkovic, I., Hubka, M., Rázus, M., Huťan, Ľ.: Zmeny 

v množstve a v zložení krvi u pacientov vyčerpaných dlhotrvajúcim 

ochorením (Časopis lékařů českých 1953, roč. 46). [ separátny 

výtlačok ] 

  

10 IA 1953 1 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: Zasielanie a odoberanie materiálu na laboratórne vyšetrenia 

(Čársky, K.: Chirurgia pre stredné zdravotnícke kádre, 1953). 
[ monografia ] 

  

11 IA 1954 2 
  Vedecké práce   

  Kratochvíl, M., Šimkovic, I., Hubka, M., Huťan, L.: Poznámky k technike 

zakladania portokaválnej anastomózy pri Ekkovej a Pavlovovej fistule 

(Bratislavské lekárske listy, 1954, roč. 34, č. 7). [ separátny výtlačok ] 

  

12 IA 1954 2 
  Vedecké práce   

  Kratochvíl, M., Šimkovic, I., Hubka, M., Huťan, L.: Príspevok k problému 

utilizácie dusíka z hydrolyzátov bielkovín (Bratislavské lekárske listy, 

1954, roč. 34, č. 7). [ separátny výtlačok ] 

  

13 IA 1956 2 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Huťan, Ľ., Švenda, R.: Laboratórne štúdium vnútorného 

prostredia pri chirurgických ochoreniach žlčových ciest (Zborník prác 

VIII. Chirurgického dňa Kostlivého, Bratislava 11.XII.1954). [ separátny 
výtlačok ] 

  

14 IA 1956 2 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Grunert, V.: Kongenitálna atrézia ezofagu (Zborník prác 

VIII. Chirurgického dňa Kostlivého Bratislava 11.XII.1954). [ separátny 
výtlačok ] 
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15 IA 1956 2 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: Poznámky k laboratórnym vyšetreniam pri brušných zraneniach 

(Bratislavské lekárske listy, 1956, roč. 36, zv. 1, č. 11). [ separátny 
výtlačok ] 

  

16 IA 1958 2 
  Vedecké práce   

  Schnorrer, M., Hubka, M., Kostolný, I., Šimkovic, I.: Prawidlowe wartosci 

hemodinamiki u psa (Acta physiologica polonica 1958, roč. 9, č. 4). 
[ separátny výtlačok, poľsky ] 

  

17 IA 1958 2 
  Vedecké práce   

  Haviar, V., Šiška, K., Hubka, M., Kuna, O.: Výsledky chirurgickej liečby 

mitrálnej stenózy (Bratislavské lekárske listy, 1958, roč. 38, zv. 2, č. 5). 
[ separátny výtlačok ] 

  

18 IA 1958 2 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Hubka, M., Kostolný, I., Schnorrer, M.: Wplyv hipotermii na 

krążenie (Polski tygodnik lekarski, 1958, roč. 13, č. 31). [ separátny 
výtlačok, poľsky ] 

  

19 IA 1958 2 
  Vedecké práce   

  „Operácie na otvorenom srdci za pomoci mimotelového obehu v kombinácií 

s hypotermiou“ (prednášky prednesené na II. Kardiochirurgickej konferencii 

v Tatranskej Lomnici 28.XI.–29.XI.1958) 

  

  Šimkovic, I., Hubka, M., Smrečanský, V., Schnorrer, M.: Poznámky 

k metodike obehu tak ako ho prevádzame na našej klinike; Hubka, M., 

Šimkovic, I., Schnorrer, M., Smrečanský, V.: Význam asystólie vyvolanej 

káliumcitrátom pre intrakardiálnu chirurgiu pri mimotelovom obehu; 

Smrečanský, V., Šimkovic, I., Hubka, M., Schnorrer, M.: Poznámky 

k funkcii de Wallovho okysličovača; Schnorrer, M., Šimkovic, I., 

Hubka, M., Smrečanský, V: Zmeny v koagulačných a antikoagulačných 

faktoroch krvi pri mimotelovom obehu; Šiška, K., Šimkovic, I., Hubka, M., 

Smrečanský, V., Schnorrer, M.: Skúsenosti s operáciami za pomoci 

mimotelového obehu. [ celý súbor prednášok ] 

  

20 IA 1959 2 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Veliký, I.: Die Ausnützung des Peramins in der klinischen 

Praxis (Zentralblatt für Chirurgie, 1959, roč. 84, č. 27). [ separátny 
výtlačok, nemecky ] 

  

21 IA 1959 2 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Veliký, I.: Experimentálny príspevok k použitiu peramínu pre   
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klinické ciele (Bratislavské lekárske listy, 1959, roč. 38, zv. 1, č. 1). 
[ separátny výtlačok ] 

22 IA 1959 2 
  Vedecké práce   

  Bratislavské lekárske listy, 1959, roč. 39, zv. 1, č. 9   

  Šiška, K., Šimkovic, I., Hubka, M., Smrečanský, V., Schnorrer, M.: 

Skúsenosti s operáciami za pomoci mimotelového obehu; Šimkovic, I., 

Šiška, K., Hubka, M., Smrečanský, V., Schnorrer, M.: Príspevok 

k metodike mimotelového obehu; Smrečanský, V., Šiška, K., Šimkovic, I., 

Hubka, M., Schnorrer, M.: K funkcii de Wallovho okysličovača; 

Hubka, M., Šiška, K., Šimkovic, I., Schnorrer, M., Smrečanský, V.: 

Význam asystólie vyvolanej káliumcitrátom pre intrakardiálnu chirurgiu pri 

mimotelovom obehu; Schnorrer, M., Šiška, K., Šimkovic, I., Hubka, M., 

Smrečanský, V.: Zmeny v koagulačných a antikoagulačných faktoroch krvi 

pri mimotelovom obehu; Šimkovic, I., Hubka, M., Smrečanský, V., 

Schnorrer, M.: Všeruský chirurgický zjazd v Leningrade v dňoch 15.XII.–

20.XII.1958. [ celé číslo časopisu + 2 separátne výtlačky ] 

  

23 IA 1959 2 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Hubka, M., Schnorrer, M., Kostolný, I., Kratochvíl, M: 

Hemodynamické zmeny pri spojkách medzi veľkým a malým obehom 

(Bratislavské lekárske listy, roč. 39, zv. 2, č. 4). [ separátny výtlačok ] 

  

24 IA 1959 2 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Smrečanský, V., Zima, P., Šimkovic, I., Schnorrer, M.: Použitie 

umelého srdca a pľúc v srdcovej chirurgii (Naša veda 1959, roč. 6, č. 7). 
[ celé číslo časopisu ] 

  

25 IA 1959 2 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: Význam asystólie vyvolanej káliumcitrátom pre intrakardiálnu 

chirurgiu pri mimotelovom obehu (kandidátska dizertačná práca). 
[ rukopis ] 

  

26 IA 1960 2 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: Zo študijného pobytu v USA (Naša veda, 1960, roč. 7, č. 9). 
[ celé číslo časopisu ] 

  

27 IA 1960 2 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: Naši lekári úspešní aj v Tbilisi (Naša veda, 1960, roč. 7, č. 11). 
[ celé číslo časopisu ] 

  

28 IA 1960 2 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Bolf, J., Hubka, M., Smrečanský, V., Schnorrer, M., Zima, P.:   
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Apparat iskustvennovo krovoobraščenija čechoslovackoj konstrukcii 

(Eksperimentaľnaja chirurgija, 1960, roč. 6.). [ separátny výtlačok, 

rusky ] 

29 IA 1960 2 
  Vedecké práce   

  Fedelešová, O., Hubka, M.: Modifikovaná komplexometrická metóda na 

mikrostanovenie vápnika v krvnom sére (Bratislavské lekárske listy, 1960, 

roč. 40, zv. 2, č. 8). [ celé číslo časopisu + separátny výtlačok ] 

  

30 IA 1961 2 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: Význam asystólie vyvolanej káliumcitrátom pre intrakardiálnu 

chirurgiu pri mimotelovom obehu (edícia Lekárske práce). 
[ monografia ] 

  

31 IA 1961 2 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Šiška, K., Hubka, M., Smrečanský, V., Schnorrer, M.: 

Resuscitácia srdca pri mimotelovom obehu (Bezprostredné pooperačné 

obdobie a jeho ovplyvňovanie – práce prednesené na XIII. Chirurgickom 

dni Kostlivého dňa 18.XII.1959 v Bratislave). [ celý zborník ] 

  

32 IA 1961 3 
  Vedecké práce   

  Bratislavské lekárske listy, 1961, roč. 41, zv. 1, č. 11   

  Šimkovic, I., Bolf, J., Šiška, K., Smrečanský, V., Hubka, M., Schnorrer, M., 

Zima, P.: Prístroj pre mimotelový obeh s membránovými čerpadlami a 

diskovým okysličovačom; Šimkovic, I., Šiška, K., Hubka, M., 

Smrečanský, V., Schnorrer, M.: Poznámky k funkcii diskového 

okysličovača; Šimkovic, I., Šiška, K., Hubka, M., Smrečanský, V., 

Schnorrer, M., Petrovičová, S.: Problematika odsávania krvi zo srdca pri 

operáciách za pomoci mimotelového obehu; Hubka, M., Fedelešová, M., 

Ziegelhöffer, A.: Metabolizmus myokardu za rôznej asystólie pri 

mimotelovom obehu krvi; Ruttkay-Nedecký, I., Kellerová, E., Hubka, M.: 

Porovnanie asystólie vyvolanej káliom, ischémiou a podchladením 

myokardu z hľadiska zmien komorového gradientu u psa; Šiška, K., 

Šimkovic, I., Hubka, M., Smrečanský, V., Schnorrer, M.: Operácie zúženia 

mitrálnej chlopne pomocou mimotelového obehu; Hubka, M., Šiška, K., 

Šimkovic, I., Smrečanský, V., Schnorrer, M.: Chirurgická liečba defektov 

predsieňového septa. [ celé číslo časopisu + 7 separátov a 

1 rukopis ] 

  

33 IA 1961 3 
  Vedecké práce   

  Bratislavské lekárske listy, 1961, roč. 41, zv. 1, č. 12   

  Šiška, K., Hubka, M., Fedelešová, M., Ziegelhöffer, A.: Acidobázická 

rovnováha pri mimotelovom obehu u pacientov a v experimente; 

Smrečanský, V., Šiška, K., Šimkovic, I., Schnorrer, M., Hubka, M.: 
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Niektoré problémy perfúzie pri mimotelovom obehu; Šiška, K., 

Šimkovic, I., Hubka, M., Smrečanský, V., Schnorrer, M.: Chirurgická 

liečba izolovanej stenózy chlopní a pulmonalis za pomoci mimotelového 

obehu; Šiška, K., Hubka, M., Bolf, J., Šujanský, E.: Príspevok 

k problematike derivácie koronárnej krvi pri operáciách na otvorenom 

srdci. [ celé číslo časopisu + 3 separátne výtlačky ] 

34 IA 1961 3 
  Vedecké práce   

  Ziegelhöffer, A., Hubka, M., Foglsinger, G.: Jednoduchá laboratórna 

ultramikrobyretia (Chemické zvesti, 1961, roč. 15, č. 2). [ separátny 
výtlačok ] 

  

35 IA 1961 3 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: O mimotelovom obehu krvi (Naša veda, 1961, roč. 8, č. 3). 
[ celé číslo časopisu ] 

  

36 IA 1962 3 
  Vedecké práce   

  Šiška, K.: Šimkovic, I., Vanžurová, E., Schnorrer, M., Smrečanský, V., 

Hubka, M., Ondrouchová, D.: Pooperačné komplikácie a doliečenie 

chorých po operácii za pomoci mimotelového obehu (Bratislavské lekárske 

listy, 1962, roč. 42, zv. 1, č. 9). [ separátny výtlačok ] 

  

37 IA 1962 3 
  Vedecké práce   

  Žucha, J., Grunert, V., Hubka, M., Winkler, A., Černý, V., Cigánek, I.: 

Izolovaná perfúzia mozgu cytostatikami v terapii malígnych mozgových 

nádorov (Československá neurologie, 1962, roč. 25, č. 5). [ separátny 
výtlačok ] 

  

38 IA 1962 3 
  Vedecké práce   

  Šiška, K., Šimkovic, I., Hubka, M., Smrečanský, V., Schnorrer, M.: 

Erfahrungen mit Operationen im extracerporalen Kreislauf mit der Herz-

Lungenmaschine (Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther 

Universität Halle-Wittenberg, 1962, roč. 11, č. 3). [ separátny 

výtlačok, nemecky ] 

  

39 IA 1962 3 
  Vedecké práce   

  Šiška, K., Šimkovic, I., Hubka, M., Smrečanský, V., Schnorrer, M.: Opyt, 

priobratennyj pri operacii s pomočšju iskusstvenných serdca i legkich 

(Trudy Inst. eksp. i klin. chir. I gemat. AN Gruz. SSR, 1962, roč. 10). 
[ separátny výtlačok, rusky ] 

  

40 IA 1962 3 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Šiška, K., Šimkovic, I., Smrečanský, V., Schnorrer, M.: Zaščita   



IČ signatúra časový rozsah krabica 
  názov inventárnej jednotky   

  popis inventárnej jednotky   

 

- 18 - 

 

miokarda vo vremja asistolii pri vnutriserdečnoj operacii s pomoščju 

apparata iskusstvennogo krovoobraščenija (Trudy Inst. eksp. i klin. chir. I 

gemat. AN Gruz. SSR, 1962, roč. 10). [ separátny výtlačok, rusky ] 

41 IA 1962 3 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Šiška, K., Šimkovic, I., Smrečanský, V., Schnorrer, M.: Uchod 

za boľnym posle operacii serdca s primenenijem iskusstvenogo 

krovoobraščenija (Trudy Inst. eksp. i klin. chir. I gemat. AN Gruz. SSR, 

1962, roč. 10). [ separátny výtlačok, rusky ] 

  

42 IA 1962 3 
  Vedecké práce   

  Šiška, K., Šimkovic, I., Hubka, M., Smrečanský, V., Schnorrer, M.: 

Operacii mitraľnogo stenoza s primenenijem iskusstvennogo 

krovoobraščenija (Chrurgija , 1962, č. 4). [ separátny výtlačok, 

rusky ] 

  

43 IA 1962 3 
  Vedecké práce   

  Smrečanský, V., Šiška, K., Šimkovic, I., Hubka, M., Schnorrer, M.: 

Nekotorye problemy perfuzii pri iskusstvennom krovoobraščenii 

(Chirurgija, 1962, č. 4). [ separátny výtlačok, rusky ] 

  

44 IA 1962 3 
  Vedecké práce   

  Schnorrer, M., Šiška, K., Šimkovic, I., Hubka, M., Smrečanský, V.: 

Izmenenija koaguľacionnych faktorov krovi pri iskusstvennom 

krovoobraščenii (Chirurgija, 1962, č. 5). [ separátny výtlačok, 

rusky ] 

  

45 IA 1962 3 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Šiška, K., Šimkovic, I., Smrečanský, V., Schnorrer, M.: Zaščita 

miokarda vo vremja ostanovki serdca pri vnutriserdečných vmešateľstvach 

v uslovijach iskusstvennogo krovoobraščenia (Chirurgia, 1962, č. 5). 
[ separátny výtlačok, rusky ] 

  

46 IA 1962 3 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Šiška, K., Šimkovic, I., Smrečanský, V., Schnorrer, M.: 

Osobennosti posleoeracionnovo perioda u boľnych, perenesšich operaciji 

na serdce s primenenijem apparata ekstrakorporaľnovo krovoobraščenia 

(Chirurgia, 1962, č. 9). [ separátny výtlačok, rusky ] 

  

47 IA 1962 3 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: Uglovodnyj obmen v miokarde pri ostanovke serdca, vyzvanoj 

rozličnymi sposobami (Grudnaja chirurgija, 1962, č. 4). [ separátny 
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výtlačok, rusky ] 

48 IA 1962 3 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: Pokroky v chirurgii – Významné vedecké objavy nášho 

storočia (Svet vedy, 1962, č. 7). [ celé číslo časopisu ] 

  

49 IA 1962 3 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Šujanský, E., Silvay, J.: Nové možnosti v liečbe zhubných 

nádorov mozgu (Svet vedy, 1962, č. 11). [ celé číslo časopisu ] 

  

50 IA 1963 3 
  Vedecké práce   

  Bratislavské lekárske listy, 1961, roč. 43, zv. 2, č. 3–4   

  Hubka, M., Silvay, J., Šujanský, E., Zima, P., Holec, V.: Vyhodnotenie 

fyziologických parametrov III. typu prístroja na mimotelový obeh krvi; 

Šiška, K., Hubka, M., Šujanský, E., Silvay, J.: Súčasný stav operácií na 

aortálnych chlopniach; Hubka, M., Šiška, K., Bolf, J., Šujanský, E., 

Silvay, J.: Vyhodnocovanie rôznych typov umelých chlopní; Šiška, K., 

Hubka, M., Šujanský, E., Silvay, J.: Implantácia umelých aortálnych 

chlopní v experimente; Hubka, M., Šujanský, E., Silvay, J., Fedelešová, M., 

Ziegelhöffer, A.: Súčasný stav problému umelých asystólií; Hubka, M., 

Fedelešová, M., Ziegelhöffer, A., Šujanský, E., Silvay, J.: Niektoré zmeny 

v glycidovom a energetickom metabolizme myokardu pri umelých 

asystóliách v experimente; Hubka, M., Ziegelhöffer, A., Fedelešová, M., 

Silvay, J., Šujanský, E.: Zmeny acidobázickej rovnováhy a koncentrácie 

niektorých katiónov pri umelých asystóliách v experimente; Silvay, J., 

Hubka, M., Šujanský, E.: Hematologické zmeny počas a po mimotelovom 

obehu krvi pri umelých asystóliách; Hubka, M., Fedelešová, M., 

Ziegelhöffer, A., Silvay, J., Šujanský, E.: K problému acidobázickej 

rovnováhy pri dvojhodinovom mimotelovom obehu krvi. [ celé 

dvojčíslo časopisu + separátne výtlačky ] 

  

51 IA 1963 3 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Šujanský, E., Silvay, J., Grunert, V.: Možnosti perfúzie mozgu 

cytostatikami za pomoci mimotelového obehu krvi (Rozhledy v chirurgii, 

1963, roč. 42, č. 9). [ separátny výtlačok ] 

  

52 IA 1963 3 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: Rozvoj chirurgie na Slovensku po roku 1945 (Z dejín vied a 

techniky na Slovensku II.). [ separátny výtlačok ] 

  

53 IA 1964 3 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: Transplantácia mitrálnej chlopne (doktorská dizertačná práca). 
[ rukopis ] 
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54 IA 1964 4 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Žucha, J., Grunert, V.: Liečba malígnych nádorov mozgu 

perfúziou cytostatikami (Bratislavské lekárske listy, 1964, roč. 44). 
[ separátny výtlačok ] 

  

55 IA 1964 4 
  Vedecké práce   

  Silvay, J., Šiška, K., Hubka, M., Šujanský, E.: Hematologické zmeny pri 

mimotelovom obehu krvi v experimente (Bratislavské lekárske listy, 1964, 

roč. 44). [ separátny výtlačok ] 

  

56 IA 1964 4 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: Kardiochirurgia v Clevelande, USA (Bratislavské lekárske 

listy, 1964, roč. 44). 

  

57 IA 1964 4 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: Poznatky z Clevelandskej nemocnice (Svet vedy, 1964, roč. 11, 

č. 2). [ celé číslo časopisu ] 

  

58 IA 1965 4 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: Súčasný stav autotransplantácie a homotransplantácie 

srdcových chlopní (Bratislavské lekárske listy, 1965, roč. 45). 
[ separátny výtlačok ] 

  

59 IA 1965 4 
  Vedecké práce   

  Holec, V., Šiška, K., Hubka, M., Zima, P.: Zmeny venóznych tlakov vo 

vena portae počas extrakorporálnej cirkulácie v experimente (Bratislavské 

lekárske listy, 1965, roč. 45). [ separátny výtlačok ] 

  

60 IA 1965 4 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Šiška, K., Brozman, M., Holec, V.: Homotransplantácia 

mitrálnej chlopne (Bratislavské lekárske listy, 1965, roč. 45). [ separátny 
výtlačok ] 

  

61 IA 1965 4 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: Homotransplantation of the cardic valves (Folia biologica, 

1965, zv. 11, č. 4). [ separátny výtlačok, anglicky ] 

  

62 IA 1965 4 
  Vedecké práce   

  Fedelešová, M., Ziegelhöffer, A., Hubka, M.: Untersuchungen über einige 

Substrate und Enzym-Aktivitäten in Gewebe und in Mitochondrien des 
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isolierten Herzens (Acta Biologica et Medica Germanica, 1965). 
[ separátny výtlačok, nemecky ] 

63 IA 1965 4 
  Vedecké práce   

  Bolf, J., Kubáček, L., Martiny, C., Šiška, K., Hubka, M., Zima, P.: 

Eksperimentaľnyje metody issledovanija linij toka židkostej 

(Eksperimentaľnaja chirurgia, 1965, č. 1). [ separátny výtlačok, 

rusky ] 

  

64 IA 1965 4 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: Možnosť transplantácie srdcových chlopní (Svet vedy, 1965, 

č. 4). [ celé číslo časopisu ] 

  

65 IA 1965 4 
  Vedecké práce   

  Fedelešová, M., Ziegelhöffer, Hubka, M., Valachovič, A.: Biochemical 

Changes in Hypothermically stored and resuscitated hearts. [ separátny 
výtlačok, anglicky ] 

  

66 IA 1966 4 
  Vedecké práce   

  Šiška, K., Šimkovic, I., Smrečanský, V., Schnorrer, M., Hubka, M.: 

Použitie mimotelového obehu krvi na rekomisurotómiu (Bratislavské 

lekárske listy, 1966, roč. 46, zv. 1). [ separátny výtlačok ] 

  

67 IA 1966 4 
  Vedecké práce   

  Fedelešová, M., Ziegelhöffer, A., Hubka, M., Valachovič, A.: Metabolické 

zmeny izolovaného hypotermicky skladovaného srdca psa po resuscitáciách 

koronárnou perfúziou (Bratislavské lekárske listy, 1966, roč. 46, zv. 1). 
[ separátny výtlačok ] 

  

68 IA 1966 4 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Holec, V.: Nahradenie mitrálnej chlopne mitrálnym 

homotransplantátom v experimente (Bratislavské lekárske listy, 1966, 

roč. 46, zv. 1, č. 5). [ celé číslo časopisu + separátny výtlačok ] 

  

69 IA 1966 4 
  Vedecké práce   

  Ziegelhöffer, A., Fedelešová, M., Hubka, M., Stadelmann, G., 

Emmrich, K., Ursinus, K., Weissbach, G.: Porovnávacie metabolické 

pozorovania na izolovanom srdci pri hypotermickom skladovaní a 

resuscitácii koronárnou perfúziou, respektíve pri hypotermickom zastavení 

srdca in vivo u psov (Bratislavské lekárske listy, 1966, roč. 46, zv. 1). 
[ separátny výtlačok ] 
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70 IA 1966 4 
  Vedecké práce   

  Holec, V., Hubka, M., Zima, P.: Antihistamínová terapia akútnej portálnej 

venostázy pri mimotelovom obehu krvi v experimente (Rozhledy 

v chirurgii, 1966, roč. 45, č. 3). [ separátny výtlačok ] 

  

71 IA 1966 4 
  Vedecké práce   

  Fedelešová, M., Ziegelhöffer, A., Valachovič, A., Hubka, M.: 

Untersuchungen über den Herzstoffwechsel bei Coronarperfusion nach 

hypothermer Lagerung (Pflügers Archiv ges. Physiol., 1966). [ separátny 
výtlačok, nemecky ] 

  

72 IA 1966 4 
  Vedecké práce   

  Šiška, K., Hubka, M., Šujanský, E., Brozman, B.: Application of Corium in 

Cardiac Surgery (Bulletin de la Société Internationale de Chirurgie, 1966, 

č. 4). [ separátny výtlačok, anglicky ] 

  

73 IA 1966 4 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Šiška, K., Brozman, M., Holec, V.: Replacement of Mitral and 

Tricuspid Valves by Mitral Homograft (The Journal of Thoracic and 

Cardiovascular Surgery, 1966, roč. 51, č. 2). [ celé číslo časopisu, 
anglicky ] 

  

74 IA 1967 4 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Holec, V., Slezák, J., Sventeková, A.: Nahradenie mitrálnej 

chlopne aortálnym chlopňovým homotransplantátom v experimente 

(Rozhledy v chirurgii, 1967, roč. 46, č. 3). [ separátny výtlačok ] 

  

75 IA 1967 4 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Šiška, K., Holec, V.: Replacement of the Mitral Valve with an 

Aortic Valve Homograft Implanted into the Left Atrium (The Journal of 

Thoracic and Cardiovascular Surgery, 1967, roč. 53, č. 2). [ celé číslo 
časopisu, anglicky ] 

  

76 IA 1967 4 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Kay, E. B.: Revascularization of the Myocardium (Congressus 

Cardiologicus Internationalis 1967 Bratislava). [ zborník abstraktov, 
anglicky ] 

  

77 IA 1967 4 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Slezák, J.: Replacement of the Mitral Valve with a Mitral or 

Aortic Valve Homograft (Pamietnik zjazdu tarakochirurgicznego 1967 
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Lodž, Poľsko). [ separátny výtlačok, anglicky ] 

78 IA 1967 4 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: Novšie smery v srdcovej chirurgii (Svet vedy, 1967, roč. 14, 

č. 6). [ celé číslo časopisu ] 

  

79 IA 1967 4 
  Vedecké práce   

  Slezák, J., Klobušická, M., Hubka, M.: Priekaz niektorých skorých 

ischemických zmien myokardu v experimente (X. celoštátny kongres 

československých morfológov v Hradci Králové, 1967). [ abstrakt ] 

  

80 IA 1968 4 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Slamka, J.: Bilancia transplantácií srdca (Svet vedy, 1968). 
[ separátny výtlačok ] 

  

81 IA 1969 4 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Kay, E. B.: Revaskularizácia myokardu v experimente 

(Bratislavské lekárske listy, 1969, roč. 51, č. 6). [ separátny výtlačok ] 

  

82 IA 1970 4 
  Vedecké práce   

  Slezák, J., Hubka, M.: Histopathological examination of the myocardium 

after homotransplantation in dogs (The Journal of Cardiovascular Surgery, 

1970, roč. 11, č. 4). [ separátny výtlačok, anglicky ] 

  

83 IA 1970 4 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: 15 rokov Ústavu experimentálnej chirurgie SAV (Svet vedy 

1970, roč. 17, č. 9). [ celé číslo časopisu ] 

  

84 IA 1971 4 
  Vedecké práce   

  Slezák, J., Hubka, M.: Histopatologický obraz akútnej a chronickej rejekcie 

homotransplantovaného srdca v experimente (Bratislavské lekárske listy, 

1971, roč. 55, č. 3). [ separátny výtlačok ] 

  

85 IA 1971 4 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Vanžurová, E., Maliariková, O., Smrečanský, V., Hubka, M., 

Paškan, J.: Chirurgická liečba perzistujúceho spoločného 

atrioventrikulárneho kanála (Lekársky obzor, 1971, roč. 20, č. 7). 
[ separátny výtlačok ] 
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86 IA 1971 5 
  Vedecké práce   

  Styk, J., Hubka, M., Gabauer, I., Sventeková, A.: Hemodynamic Studies 

before and after Valve Replacement in Dogs (VII. Kardiochirurgická 

konferencia v Smoleniciach 17.V.–19.V.1971). [ súbor abstraktov ] 

  

87 IA 1972 5 
  Vedecké práce   

  Slezák, J., Hubka, M.: Vývoj zmien aortálnych chlopňových 

homotransplantátov u psov prežívajúcich do 3½ roka (Bratislavské lekárske 

listy, 1972). [ separátny výtlačok ] 

  

88 IA 1972 5 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Ruttkay-Nedecký, I., Rippa, S., Styk, J., Tonkovič, M.: 

Vektorkardiografické sledovanie ortotopicky transplantovaného srdca psa 

(Bratislavské lekárske listy, 1972, roč. 57, č. 4). [ separátny výtlačok ] 

  

89 IA 1972 5 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Smrečanský, V., Hubka, M.: Krvácanie po operáciách za 

pomoci mimotelového obehu (Bratislavské lekárske listy, 1972, roč. 58, 

č. 6). [ separátny výtlačok ] 

  

90 IA 1973 5 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Vanžurová, E., Smrečanský, V., Hubka, M., Krajčovič, Ľ., 

Krivosudský, G., Paškan, J.: Poznámky k indikáciám pri operáciách pre 

získané chyby mitrálneho ústia (Bratislavské lekárske listy, 1973, roč. 59, 

č. 2). [ separátny výtlačok ] 

  

91 IA 1973 5 
  Vedecké práce   

  Maliariková, O., Hubka, M., Šimkovic, I., Smrečanský, V.: Vrodená 

stenóza mitrálnej chlopne riešená aortálnym chlopňovým 

homotransplantátom (Bratislavské lekárske listy, 1973, roč. 60, č. 6). 
[ separátny výtlačok ] 

  

92 IA 1973 5 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Hubka, M., Smrečanský, V., Krivosudský, A., Menkyna, R., 

Pavlovič, M., Gočárová, K.: Embolektómia pľúcnice bez použitia 

mimotelového obehu (Rozhledy v chirurgii, 1973, roč. 52, č. 5). 
[ separátny výtlačok ] 

  

93 IA 1973 5 
  Vedecké práce   

  Maliariková, O., Hubka, M., Šimkovic, I., Smrečanský, V.: Transplantácia 

chlopní v detskom a dospievajúcom veku (Československá pediatrie, 1973, 
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roč. 28, č. 5). [ separátny výtlačok ] 

94 IA 1973 5 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: Problémy nahradzovania srdcových chlopní (Lékař a technika, 

1973, č. 1). [ celé číslo časopisu ] 

  

95 IA 1973 5 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Bárdoš, P., Šimkovic, I., Smrečanský, V.: Intraoperative 

Evaluation of the Effectiveness of Cardiovascular Corrections (The Journal 

of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 1973, roč. 66, č. 2). [ celé 
číslo časopisu + rukopis článku, anglicky ] 

  

96 IA 1973 5 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Bádroš, P.: Peroperative Cardiosurgery Effectiveness 

Evaluation by Catheter Tip Velocity Probe (Digest of the X. International 

Conference on Medical and Biological Engineering, 1973, Dresden, NDR). 
[ separátny výtlačok + rukopis, anglicky ] 

  

97 IA 1973 5 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Hubka, M., Vanžurová, E., Smrečanský, V., Krajčovič, Ľ., 

Paškan, J., Fisher, V.: Allotransplantation of the Aortic Valves to the Mitral 

Position (Proceedings of the VIth Petřivalský Memorial Surgical Day, 1973, 

Olomouc, ČR). [ separátny výtlačok, anglicky ] 

  

98 IA 1974 5 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Hubka, M., Smrečanský, V., Paškan, J., Ježek, P.: Príprava 

allotransplantátov a autotransplantátov na nahrádzanie srdcových chlopní 

(Bratislavské lekárske listy, 1974, roč. 61, č. 1). [ separátny výtlačok + 
rukopis ] 

  

99 IA 1974 5 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Hubka, M., Vanžurová, E., Smrečanský, V., Krajčovič, L., 

Paškan, J., Fisher, V.: Allotransplantation of the Aortic Valves to the Mitral 

Position (Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultatis Medicae, 

1974). [ separátny výtlačok, anglicky ] 

  

100 IA 1975 5 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Vanžurová, E., Hubka, M., Smrečanský, V., Rozhold, J., 

Paškan, J., Fisher, V.: Význam mitrálnej chyby pre vznik embólie 

periférneho arteriálneho systému (Bratislavské lekárske listy, 1975, roč. 63, 

č. 4). [ separátny výtlačok ] 
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101 IA 1976 5 
  Vedecké práce   

  Bolf, J., Šimkovic, I., Hubka, M., Tischler, J.: Metódy tesnenia umelých 

chlopní (Bratislavské lekárske listy, 1976, roč. 66, č. 1). [ separátny 
výtlačok ] 

  

102 IA 1976 5 
  Vedecké práce   

  Alexiová, K., Hubka, M.: Peroperačné sledovanie hemodynamiky pri 

chirurgickej korekcii získaných srdcových chýb (Bratislavské lekárske 

listy, 1976, roč. 66, č. 6). [ separátny výtlačok ] 

  

103 IA 1976 5 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Hubka, M., Vanžurová, E., Krajčovič, Ľ., Fisher, V., 

Paškan, J., Vršanský, D.: Operovať mitrálnu stenózu otvoreným alebo 

uzatvoreným spôsobom? (Lekársky obzor, 1976, roč. 25, č. 7). 
[ separátny výtlačok ] 

  

104 IA 1976 5 
  Vedecké práce   

  Siman, J., Šimkovic, I., Hubka, M., Paškan, J., Vanžurová, E., 

Augustínová, A., Matiariková, O.: Koarktácie aorty (Lekársky obzor, 1976, 

roč. 25, č. 7). [ separátny výtlačok ] 

  

105 IA 1976 5 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Šimkovic, I., Rozhold, J., Kamenický, I., Fisher, V., Paškan, J., 

Šifalovič, Č.: Poranenia srdca v klinickom materiáli katedry chirurgie ILF 

(Lekársky obzor, 1976, roč. 25, č. 7). [ separátny výtlačok ] 

  

106 IA 1976 5 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Hubka, M., Vanžurová, E., Kračovič, Ľ., Paškan, J.: Päťročné 

prežitie pacienta s aortálnou a mitrálnou chlopňou nahradenou aortálnym 

chlopňovým homotransplantátom (Lekársky obzor, 1976, roč. 25, č. 7). 
[ separátny výtlačok ] 

  

107 IA 1978 5 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Hubka, M., Siman, J., Vršanský, D.: Kanylácia ascendentnej 

aorty pri operáciách za pomoci mimotelového obehu (Bratislavské lekárske 

listy, 1978, roč. 69, č. 6). [ separátny výtlačok ] 

  

108 IA 1978 5 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: Transplantácia srdcových chlopní (habilitačná práca). 
[ rukopis ] 
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109 IA 1978 6 
  Vedecké práce   

  Bárdoš, P., Hubka, M.: Hemodynamika v klinickej praxi (monografia). 
[ rukopis ] 

  

110 IA 1979 6 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Vršanský, D., Siman, J.: Metodika a výsledky transplantácie 

chlopní pri reumatických chlopňových chybách (prednáška v Spolku 

slovenských lekárov). [ rukopis ] 

  

111 IA 1979 6 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Vanžurová, E.: Príčiny reoperácie aortálnych chlopňových 

homotransplantátov (Bratislavské lekárske listy, 1979, roč. 71, č. 5). 
[ separátny výtlačok + rukopis ] 

  

112 IA 1979 6 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: Prof. MUDr. Ivan Šimkovic, DrSc., 60-ročný (Bratislavské 

lekárske listy, 1979). [ separátny výtlačok ] 

  

113 IA 1979 6 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Drobná, V.: Imunologický problém pri transplantáciách chlopní 

(Lekársky obzor, 1979, roč. 28, č. 7). [ separátny výtlačok + 

rukopis ] 

  

114 IA 1980 6 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Hubka, M., Siman, J., Vršanský, D., Vanžurová, E.: 

Chirurgické liečenie vrodenej stenózy aortálnych chlopní (Bratislavské 

lekárske listy, 1980, roč. 74, č. 6). [ separátny výtlačok ] 

  

115 IA 1980 6 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Šimkovic, I.: Nahradiť srdcové chlopne mechanickou protézou 

alebo bioprotézou? (Kardiologické dni 29.V.–30.V.1980, Košice). [ celá 
publikácia súhrnov prednášok + rukopis prednášky ] 

  

116 IA 1980 6 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: O vedcovi lekárovi MUDr. V. Alexandrovi (Z čistého prameňa, 

almanach podtatranských literátov a výtvarníkov). [ celá publikácia ] 

  

117 IA 1980 6 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Šimkovic, I., Vanžurová, E., Drobná, V.: Nahradenie srdcových 

chlopní biologickým materiálom (prednáška). [ rukopis ] 
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118 IA 1981 6 
  Vedecké práce   

  Krajčovič, Ľ., Šimkovic, I., Hubka, M.: K röntgenovej diagnostike nádorov 

srdca (Československá radiologie, 1981, roč. 35, č. 5). [ separátny 

výtlačok ] 

  

119 IA 1981 6 
  Vedecké práce   

  Riečanský, I., Šimo, M., Havlínová, K., Hubka, M.: Posúdenie funkcie 

chlopňových protéz pomocou echokardiografie v kombináciách 

s fonokardiografiou a s ďalšími grafickými metódami (Bratislavské 

lekárske listy, 1981, roč. 75, č. 1). [ separátny výtlačok ] 

  

120 IA 1981 6 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Šimkovic, I., Čornák, V., Siman, J., Lipták, O., Vanžurová, E., 

Zelenay, J., Havlinová, K.: Myxomy v ľavej predsieni srdca (Vnitřní 

lékařství, 1981, roč. 27, č. 10). [ separátny výtlačok ] 

  

121 IA 1982 6 
  Vedecké práce   

  Horecký, J., Šimkovic, I., Čornák, V., Hubka, M., Babušíková, F., 

Horečná, N., Vršanský, D., Béder, I.: Hypoproteinémia a pooperačná 

hypovolémia kardiochirurgických pacientov (Bratislavské lekárske listy, 

1982, roč. 78, č. 5). [ separátny výtlačok ] 

  

122 IA 1982 6 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Hubka, M., Vanžurová, E., Siman, J., Fisher, V., 

Vršanský, D.: Nahradzovanie aortálnej chlopne alotransplantátom 

(Bratislavské lekárske listy, 1982, roč. 78, č. 6). [ separátny výtlačok ] 

  

123 IA 1982 6 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Hubka, M., Vanžurová, E., Vršanský, D.: Nahradenie 

mitrálnej chlopne aortálnym chlopňovým homotransplantátom (Lekársky 

obzor, 1982, roč. 31, č. 1–2). [ separátny výtlačok ] 

  

124 IA 1982 6 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Šimkovic, I., Vanžurová, E., Siman, J., Čornák, V., 

Valentíková, M.: Reoperácie predsieňových defektov (prednáška na Deň 

detskej kardiológie, 10.VI.1982). [ rukopis ] 

  

125 IA 1982 6 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Šimkovic, I., Vanžurová, E., Čornák, V., Vršanský, D., Papp: 

Nahradzovanie chlopní pomocou homotransplantátov (prednáška v Spolku 
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slovenských lekárov). [ rukopis ] 

126 IA 1983 6 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Hubka, M., Vanžurová, E., Siman, J., Vršanský, D.: 

Reoperácia pri úplnej korekcii fallotovej tetralógie (Bratislavské lekárske 

listy, 1983, roč. 79, č. 1). [ separátny výtlačok ] 

  

127 IA s.d. 6 
  Vedecké práce   

  Šimkovic, I., Hubka, M., Schnorrer, M., Kostolný, I.: Hemodynamické 

zmeny v hypotermii. [ rukopis ] 

  

128 IA s.d. 6 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Šiška, K., Holec, V.: Zamena mitraľnovo klapana 

gomotransplantatom aortaľnych klapanov v experimente. [ rukopis, 

rusky ] 

  

129 IA s.d. 6 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Šiška, K., Holec, V.: Hosszú életet átélő kisérléti állatok 

homotransplantált mitrális billentyűkkel. [ rukopis, maďarsky ] 

  

130 IA s.d. 6 
  Vedecké práce   

  (bez autorov): Úrazy aorty a arteriálneho systému. [ rukopis ]   

131 IA s.d. 6 
  Vedecké práce   

  Hubka, M., Šimkovic, I., Čornák, V., Siman, J., Vršanský, D., 

Verchovodko, P.: Chirurgická liečba chlopní srdca. [ rukopis ] 

  

132 IA s.d. 6 
  Vedecké práce   

  Hubka, M.: Nahradenie srdcových chlopní biologickým materiálom. 
[ rukopis ] 

  

B. Odborné posudky, expertízy, stanoviská 

133 IB 1980 7 
  Odborné posudky, expertízy, stanoviská   

  Posudok na habilitačnú prácu – Tkáčik, J.: Automatizovaný proces 

zisťovania charakteristických hodnôt pulzovej krivky. [ vrátane práce ] 
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C. Literárne a mediálne výstupy 

134 IC 1934–1935 7 
  Literárne a mediálne výstupy   

  Básne: Miserácio, Študent, Tajomný kraj, Zmäklé ruky. [ rukopis ]   

135 IC 1958 7 
  Literárne a mediálne výstupy   

  Ľudia bez srdca. [ článok z neznámych novín ]   

D. Vedecká dokumentácia 

136 ID 1955–1961 7 
  Vedecká dokumentácia   

  Operačná kniha Laboratória experimentálnej chirurgie SAV; operačný 

denník použitia modifikovaného prístroja podľa L. de Walla. 

  

137 ID 1966, 1970 7 
  Vedecká dokumentácia   

  Patentná listina 118336 – Chlopňový ventil; Patentná listina 134937 – 

Bimembránové čerpadlo elektromagnetické. 

  

138 ID 1969–1984 7 
  Vedecká dokumentácia   

  Operačné záznamy pacientov a vyhodnocovanie transplantácií aortálnych a 

mitrálnych chlopní. 

  

139 ID 1970 8 
  Vedecká dokumentácia   

  Čiastková úloha II-3-2/6b Transplantácia srdcových chlopní   

  Zhodnotenie výskumnej problematiky.   

140 ID 1975, 1978 8 
  Vedecká dokumentácia   

  Výskumná úloha P 04-535-082 – Automatizovaný systém riadenia nemocnice 

s poliklinikou – nemocničná časť 

  

  Technický projekt; správa o plnení plánu podsystému 03 Subsystém ASR-

N pre starostlivosť o pacienta v kritickom stave za rok 1975. 

  

141 ID 1980 8 
  Vedecká dokumentácia   

  Výskumná úloha 2-5.6 Nahradenie srdcových chlopní biologickým materiálom   

  Pracovný program.   

142 ID s.d. 8 
  Vedecká dokumentácia   

  Výskumná úloha ÚSP 17-335-238-04/HE 2/1 Nahradenie srdcových chlopní 

aortálnym chlopňovým homotransplantátom 

  

  Odovzdávacie protokoly jednotlivých etáp; zoznam publikácií k výskumnej   
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úlohe; oponentské posudky. 

143 ID 1981 8 
  Vedecká dokumentácia   

  Prehľad operácií, pri ktorých boli nahradené na Slovensku srdcové chlopne 

aortálnym homotransplantátom. 

  

144 ID s.d. 8 
  Vedecká dokumentácia   

  Správa prof. Burakovskému k problematike nahradzovania srdcových 

chlopní biologickými protézami. 

  

145 ID s.d. 8 
  Vedecká dokumentácia   

  Vlastné preklady cudzojazyčnej odbornej literatúry a poznámky.   

146 ID s.d. 8 
  Vedecká dokumentácia   

  Koncepty prednášok, podklady k článkom.   

147 ID 1966 8 
  Vedecká dokumentácia   

  Separáty cudzojazyčných vedeckých a odborných článkov. [ anglicky ]   

148 ID 1968 8 
  Vedecká dokumentácia   

  Separáty cudzojazyčných vedeckých a odborných článkov. [ anglicky ]   

149 ID 1969 8 
  Vedecká dokumentácia   

  Separáty cudzojazyčných vedeckých a odborných článkov. [ anglicky ]   

150 ID 1970 8 
  Vedecká dokumentácia   

  Separáty cudzojazyčných vedeckých a odborných článkov. [ anglicky ]   

151 ID 1974 8 
  Vedecká dokumentácia   

  Separáty cudzojazyčných vedeckých a odborných článkov. [ anglicky ]   

152 ID 1975 8 
  Vedecká dokumentácia   

  Separáty cudzojazyčných vedeckých a odborných článkov. [ anglicky ]   

153 ID 1976 8 
  Vedecká dokumentácia   

  Separáty cudzojazyčných vedeckých a odborných článkov. [ anglicky, 
nemecky ] 
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154 ID 1977 8 
  Vedecká dokumentácia   

  Separáty cudzojazyčných vedeckých a odborných článkov. [ anglicky ]   

155 ID 1978 9 
  Vedecká dokumentácia   

  Separáty cudzojazyčných vedeckých a odborných článkov. [ anglicky ]   

156 ID 1979 9 
  Vedecká dokumentácia   

  Separáty cudzojazyčných vedeckých a odborných článkov. [ anglicky, 
nemecky, francúzsky ] 

  

157 ID 1980 9 
  Vedecká dokumentácia   

  Separáty cudzojazyčných vedeckých a odborných článkov. [ anglicky, 
francúzsky ] 

  

158 ID 1981 9 
  Vedecká dokumentácia   

  Separáty cudzojazyčných vedeckých a odborných článkov. [ anglicky, 
nemecky, francúzsky ] 

  

159 ID 1982 9 
  Vedecká dokumentácia   

  Separáty cudzojazyčných vedeckých a odborných článkov. [ anglicky, 
nemecky, francúzsky, španielsky ] 

  

160 ID 1983 10 
  Vedecká dokumentácia   

  Separáty cudzojazyčných vedeckých a odborných článkov. [ anglicky, 
nemecky, francúzsky, rusky ] 

  

161 ID 1984 10 
  Vedecká dokumentácia   

  Separáty cudzojazyčných vedeckých a odborných článkov. [ anglicky, 
francúzsky ] 

  

162 ID s.d. 10 
  Vedecká dokumentácia   

  Separáty cudzojazyčných vedeckých a odborných článkov. [ anglicky ]   

163 ID 1958–1984 11 
  Vedecká dokumentácia   

  Novinové výstrižky domáce   

  Transplantácia srdca; pokroky v kardiochirurgii; etické otázky 

v kardiochirurgii; rozhovory s kardiochirurgmi; stav vedy na Slovensku; 

operácie s „umelým srdcom“; zostrojenie prístrojov na mimotelový obeh 

krvi; prvá transplantácia srdca na Slovensku; pobyt slovenských 

kardiochirurgov v Tbilisi; odozvy na prácu Ústavu experimentálnej 
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chirurgie SAV; problémy v kardiochirurgii na Slovensku; Ján Kňazovický. 

164 ID 1965–1968 11 
  Vedecká dokumentácia   

  Novinové výstrižky z USA   

  Dr. E. B. Kay, nemocnica v Clevelande; reakcie na transplantácie a 

operácie srdca; srdcové pumpy; všeobecne o zdraví. 

  

165 ID 1969 11 
  Vedecká dokumentácia   

  Poznámky k situácii po smrti Jana Palacha a k situácii v SAV.   

E. Vedecké podujatia 

166 IE 1950–1984 11 
  Vedecké podujatia   

  1950   

  Pozvánka na IV. Chirurgický deň prof. Kostlivého v Bratislave;   

  1956   

  pozvánka na I. kardiochirurgickú konferenciu Laboratória experimentálnej 

chirurgie SAV v Smoleniciach; 

  

  1959   

  upresnenie predvedenia operácie na otvorenom srdci slovenských chirurgov 

v poľskej Łodži; 

  

  1960   

  program III. Kardiochirurgickej konferencie a konferencie experimentálnej 

chirurgie v Tatranskej Lomnici; 

  

  1962   

  program IV. kardiochirurgickej konferencie v Bratislave;   

  1963, 1965–1966   

  administratívna dokumentácia k pobytu v USA;   

  1967   

  program VI. kardiochirurgickej konferencie v Smoleniciach;   

  1967   

  pozvánka na 22. Kongres Medzinárodnej chirurgickej spoločnosti vo 

Viedni; 

  

  1968   

  zdôvodnenie žiadosti pracovnej cesty do Kapského Mesta (Juhoafrická 

republika); 

  

  1956–1973   

  zoznam zahraničných ciest;   

  1974   

  návrh na schválenie zahraničnej služobnej cesty do NSR;   

  1982   

  program Dňa detskej kardiológie v Olomouci;   
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  1983–1984   

  žiadosť o príspevok na slávnostnú vedeckú a pracovnú schôdzu pri 

príležitosti 85. narodenín MUDr. Konštantína Čárskeho; 

  

  1984   

  pozvánka na slávnostnú vedeckú schôdzu pri príležitosti 50. narodenín 

riaditeľa Ústavu kardiovaskulárnych chorôb MUDr. Vasila Čornáka. 

  

II. Materiály z funkcií 

A. Vedecké funkcie 

1. SAV 

167 IIA1 1962, 1964, 1966, 1970 11 
  Vedecké kolégia SAV   

  Menovanie za člena Vedeckého kolégia pre fyziológiu a lekárske vedy 

SAV; poverenie sledovaním stavu výskumu v oblasti teoretických častí 

chirurgie; poďakovanie predsedu SAV za činnosť vo vedeckom kolégiu; 

menovanie za člena Vedeckého kolégia lekárskych vied SAV; poďakovanie 

predsedu SAV za činnosť vo vedeckom kolégiu. 

  

168 IIA1 1961–1962, 1965–1966 11 
  Rady a komisie v SAV   

  Schválenie za člena vedeckej rady Chemického ústavu SAV; menovanie za 

člena Komisie pre kontrolu plnenia plánu a zavádzania výsledkov vedecko-

výskumnej práce do praxe; odvolanie z funkcie člena Komisie pre kontrolu 

plnenia plánu a zavádzania výsledkov vedecko-výskumnej práce do praxe; 

menovanie za člena Komisie pre vedecký plán a výstavbu pracovísk 

kolégia pre fyziológiu a lekárske vedy SAV; menovanie za člena Edičnej 

komisie kolégia pre fyziológiu a lekárske vedy SAV; menovanie za člena 

Komisie na urýchlenie príprav výstavby chovnej stanice a zverinca 

v Bratislave pre pracoviská SAV a Lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského. 

  

2. Rezortné organizácie 

169 IIA2 1975, 1982 11 
  Ministerstvo zdravotníctva SSR   

  Menovanie za člena hlavnej problémovej komisie „Zdravotnícka technika“; 

zápisnica zo schôdze hlavnej problémovej komisie „Zdravotnícka 

technika“. 

  

170 IIA2 1965 11 
  Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave   

  Menovanie za člena komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác 

z odboru chirurgie. 
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3. Vedecké spoločnosti 

171 IIA3 1940 11 
  Spolok slovenských medikov v Bratislave   

  Potvrdenie o členstve.   

172 IIA3 1961 11 
  Slovenská odbočka Československej chirurgickej spoločnosti, sekcia 

Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyňu 

  

  Poďakovanie za prácu vo výbore.   

173 IIA3 1967 11 
  Spolok slovenských lekárov v Bratislave   

  Pozvánka na riadnu pracovnú schôdzu 30.I.1967 (venovaná k 50-tym 

narodeninám Michala Hubku). 

  

174 IIA3 1967 11 
  Československá biologická spoločnosť pri Československej akadémii 

vied v Brne 

  

  Oznámenie o prijatí za člena.   

B. Spoločenské organizácie 

175 IIB 1972–1973, 1975 11 
  Základná organizácia KSS pri Výskumnom ústave lekárskej bioniky 

(VÚLB) 

  

  Kritéria pre pracovno-politické hodnotenie; kritéria pre spracovanie 

hodnotiacej charakteristiky; návrh na predsedu ZO KSS pri VÚLB; návrh 

na uvoľnenie z funkcie predsedu ZO KSS pri VÚLB; hodnotenie práce 

predsedu ZO KSS pri VÚLB; hodnotenie činnosti ZO KSS pri VÚLB za 

obdobie 1974–1975. 

  

176 IIB 1972–1984 11 
  Základná organizácia KSS pri Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov 

a farmaceutov (ILF) 

  

  Pokyny pre činnosť revízorov základných organizácií KSS; plán práce 

revízorov ZO KSS pri ILF; konanie a úroveň členských schôdzí; kontrola a 

evidencia členov KSČ; správy o činnosti revízorov pri ZO KSS ILF; správy 

revíznej komisie; hlavné úlohy ZO KSS pri ILF; správy o hospodárení ZO 

KSS pri ILF; príručka k práci výborov ZO KSS; plán prednášok a 

seminárov stredného stupňa straníckeho vzdelávania; zápisnice zo schôdzí 

straníckej skupiny; záväzky pracovníkov Chirurgickej kliniky ILF 

k 60. výročiu VOSR; záväzky kolektívu BSP Traumatologickej kliniky ILF 

k 30. výročiu Víťazného februára; plány práce straníckej skupiny; činnosť 

členov poverených výbormi ZO KSS kontrolou straníckeho hospodárenia, 

administratívy a členskej evidencie; vypracovanie návrhu uznesení 
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o zvyšovaní úrovne a účinnosti politicko-výchovnej a ideologickej práce; 

pozvánka na Ideovo-politický kurz vedecko-pedagogických pracovníkov 

ILF; dotazník členov straníckych organizácií; pozvánka na oslavy 1. mája; 

uznesenia výročnej členskej schôdze ZO KSS pri ILF; zásady platenia 

členských príspevkov v KSČ; zameranie činnosti členov poverených 

výbormi ZO KSS kontrolou straníckeho hospodárenia, administratívy a 

členskej evidencie. 

C. Redakcie 

177 IIC 1969–1970 11 
  Redakčná rada mesačníka Svet vedy   

  Poďakovanie za činnosť v redakčnej rade; menovanie za člena redakčnej 

rady; odvolanie z funkcie člena redakčnej rady. 

  

III. Biografické materiály 

A. Osobné doklady 

178 IIIA 1916 12 
  Osobné doklady   

  Rodný list.   

179 IIIA 1934 12 
  Osobné doklady   

  Domovský list.   

180 IIIA 1940 12 
  Osobné doklady   

  Svedectvo o štátnom občianstve; cestovný pas.   

181 IIIA 1940, 1944–1948 12 
  Osobné doklady   

  Vojenské doklady.   

182 IIIA 1945 12 
  Osobné doklady   

  Lekárske a nemocenské legitimácie.   

183 IIIA 1946 12 
  Osobné doklady   

  Osobný preukaz lekára; svadobné oznámenie.   

184 IIIA 1948 12 
  Osobné doklady   

  Pridelenie bytu; žiadosť o vydanie osvedčenia o národnej, štátnej a 

ľudovodemokratickej spoľahlivosti. 
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185 IIIA 1950 12 
  Osobné doklady   

  Osvedčenie o štátnom občianstve.   

186 IIIA 1970 12 
  Osobné doklady   

  Výmena členských legitimácií Komunistickej strany Československa.   

187 IIIA 1980 12 
  Osobné doklady   

  Cestovný pas.   

188 IIIA s.d. 12 
  Osobné doklady   

  Experimentálna vedecká grafológia rukopisu.   

B. Školské doklady 

189 IIIB 1937–1938 12 
  Štátne československé reálne gymnázium v Kežmarku   

  Žiacky preukaz; poznámky zo slovenčiny; výročné a maturitné 

vysvedčenie. 

  

190 IIIB 1938–1945 12, 17 
  Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave   

  Index; študentské cestovné poukážky; potvrdenie o zápise; kolokvijné 

vysvedčenia; študijné prehľady; udelenia štipendijných miest; domáci 

poriadok na školský rok 1941/1942; vysvedčenie o absolvovaní 

inštruktážneho kurzu Slovenskej záchrannej služby pre medikov; 

ustanovenia za demonštrátora; potvrdenia o školskej praxi; pridelenie na 

letnú prax; ustanovenia za vedeckého pomocníka; vysvedčenie 

o majetkových pomeroch študenta; prijatie za pomocnú odbornú silu 

Zdravotného ústavu Združenia vysokoškolského študentstva; absolutórium; 

ustanovenie za výpomocného asistenta; protokol o skúškach druhého 

lekárskeho rigoróza; 

12 

  diplom. 17 

C. Pracovné doklady 

191 IIIC 1939 12 
  Okresná nemocenská poisťovňa v Liptovskom Mikuláši   

  Dohoda o prijatí za výpomocného zamestnanca.   

192 IIIC 1945–1946, 1948–1955 12 
  Chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave 

  

  Ponechanie vo funkcii asistenta I. služobnej skupiny; zamietnutie žiadosti   
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o miesto riadneho asistenta; vyrovnanie služobných pôžitkov; ustanovenie 

za nehonorovaného asistenta; ustanovenie za sekundárneho lekára; žiadosti 

o udelenie miesta riadneho asistenta; platová úprava; pracovné hodnotenie; 

ustanovenia platu; menovanie za odborného asistenta; návrhy na stanovenie 

platu; uvoľnenie zo služby. 

193 IIIC 1946–1948 12 
  Štátna nemocnica v Košiciach   

  Potvrdenie nástupu do práce; hodnotenie práce; výmery sekundárneho 

lekára; obnovenie ustanovenia za sekundárneho lekára; pridelenie za 

obvodného lekára v Michaľanoch nad Torysou; cestovné účty; uvoľnenie 

zo služby; pracovné hodnotenie. 

  

194 IIIC 1955–1971, 1979–1980 12 
  Ústav experimentálnej chirurgie SAV (Ústav experimentálnej medicíny 

SAV) 

  

  Oznámenie o prijatí do SAV; platové výmery; ďakovný list Ústredného 

výboru KSS kolektívu pracovníkov ústavu k zostrojeniu umelého srdca a 

umelých pľúc; ustanovenie za vedeckého pracovníka a samostatného 

vedeckého pracovníka; schválenie za člena vedeckej rady ústavu; odvolanie 

z funkcie člena vedeckej rady ústavu; menovanie do stálej komisie pre 

obhajoby dizertačných kandidátskych prác z chirurgie; pracovný posudok; 

ustanovenie za vedúceho vedeckého pracovníka; pracovná zmluva; žiadosť 

o prešetrenie zadržania listu prof. Barnarda; príhovor na ústavnej rade 

ohľadom transplantácií srdca; odvolanie z funkcie zástupcu riaditeľa; 

odvolanie z funkcie vedúceho oddelenia pre mimotelový obeh; nesúhlas 

s týmto odvolaním; odvolanie z pozície člena ústavnej rady; pracovné 

hodnotenie; ukončenie pracovného pomeru; kádrový materiál; spor Karola 

Šišku a Michala Hubku vo veci obvinenia z vedeckého podvodu; poznámky 

k perspektíve rozvoja ústavu do roku 1980. 

  

195 IIIC 1971–1974 12 
  Výskumný ústav lekárskej bioniky   

  Žiadosť o zamestnanie; pracovná zmluva; ročné pracovné výkazy; 

poverenie vedením experimentálneho oddelenia; platové úpravy; 

vyžiadanie posudku a pohovorového listu; rozviazanie pracovného pomeru. 

  

196 IIIC 1972–1983 12 
  Katedra chirurgie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a 

farmaceutov v Bratislave 

  

  Žiadosť o zamestnanie; prijatie do pracovného pomeru; zdôvodnenie 

udelenia osobného platu; pracovná zmluva; menovanie za člena vedeckej 

rady Inštitútu; platové úpravy; individuálny program komplexnej prípravy 

ako kádrovej rezervy na funkciu vedúceho; ročné hodnotenia; ideové 

školenie vedecko-pedagogických pracovníkov; pokarhanie za porušenie 

pracovnej disciplíny; individuálny program osobného rozvoja na roky 

1981–1985. 
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197 IIIC 1974–1975, 1978–1983 12 
  Vedľajšie pracovné úväzky   

  Vedľajší pracovný pomer vo Výskumnom ústave lekárskej bioniky; 

vedľajší pracovný pomer na vykonávanie lekárskych pohotovostných 

služieb na Chirurgickej klinike ILF; vedľajší pracovný pomer na 

vykonávanie liečebno-preventívnej starostlivosti na Chirurgickej klinike 

Ústavu kardiovaskulárnych chorôb; vedľajší pracovný pomer na 

vykonávanie pohotovostných služieb lekárov na Klinike 

kardiovaskulárnych chorôb; vedľajší pracovný pomer na práce vo funkcii 

starší sekundárny lekár na Ústave kardiovaskulárnych chorôb. 

  

D. Životopisy 

198 IIID 1949–1984 13 
  Životopisy   

  Vlastné životopisy; dotazníky; prehľady zamestnania. [ aj rukopisné ]   

199 IIID 1963, 1983–1984 13 
  Životopisy   

  Diáre. [ 3 ks ]   

E. Súpis publikovaných prác 

200 IIIE 1977, 1983 13 
  Súpis publikovaných prác   

  Bibliografia Ústavu experimentálnej chirurgie SAV za roky 1955–1977 

vydaná z príležitosti 25. výročia založenia SAV; súpis prác Michala Hubku 

za roky 1950–1983. 

  

201 IIIE 1967–1970 13 
  Súpis publikovaných prác   

  Citačné ohlasy na práce Michala Hubku. [ 11 separátov ]   

F. Vedecké hodnosti 

202 IIIF 1950 13 
  Vedecké hodnosti   

  Udelenie titulu odborný lekár pre chirurgiu.   

203 IIIF 1959 13 
  Vedecké hodnosti   

  Udelenie vedeckej hodnosti kandidát lekárskych vied. [ diplom ]   

204 IIIF 1963–1964 13 
  Vedecké hodnosti   

  Priznanie kvalifikačného stupňa I. vedúci vedecký pracovník.   
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205 IIIF 1964–1965 13, 17 
  Vedecké hodnosti   

  Udelenie vedeckej hodnosti doktor lekárskych vied; 13 

  diplom. 17 

206 IIIF 1976, 1978 13 
  Vedecké hodnosti   

  Návrhy na menovanie za riadneho profesora a docenta.   

G. Vyznamenania a ceny 

207 IIIG 1936 13 
  Vyznamenania a ceny   

  Medaila mesta Bratislava – ženijnému pluku na pamäť venovania zástavy. 
[ Zbierka medailí, č. 438 ] 

  

208 IIIG 1940 13 
  Vyznamenania a ceny   

  Plaketa z 1. Medzifakultných závodov za III. miesto vo vrhu guľou. 
[ Zbierka medailí, č. 439 ] 

  

209 IIIG 1941 13 
  Vyznamenania a ceny   

  Plaketa z 2. Medzifakultných závodov za vrh guľou. [ Zbierka medailí, 
č. 440 ] 

  

210 IIIG 1951 13 
  Vyznamenania a ceny   

  Čestný titul úderníka. [ diplom ]   

211 IIIG 1960 13 
  Vyznamenania a ceny   

  Návrh na štátnu cenu pre kolektív pracovníkov riešiacich komplexnú 

problematiku mimotelového obehu krvi. 

  

212 IIIG 1966 13 
  Vyznamenania a ceny   

  Čestné uznanie Predsedníctva SAV k 9. máju 1966 za prácu Transplantácia 

mitrálnej chlopne. 

  

213 IIIG 1976 13 
  Vyznamenania a ceny   

  Cena Spolku lekárov za najlepšiu prednášku v roku 1976.   

214 IIIG 1977 13 
  Vyznamenania a ceny   

  Pamätná medaila Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku pri 

príležitosti osláv 50. výročia. [ Zbierka medailí, č. 441 ] 
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215 IIIG 1980 13 
  Vyznamenania a ceny   

  Pamätná plaketa mesta Kežmarok. [ Zbierka medailí, č. 442 ]   

216 IIIG 1981 13 
  Vyznamenania a ceny   

  Návrh na udelenie prémie Slovenského literárneho fondu pri príležitosti 

65. narodenín za celoživotné vedecké dielo mimoriadnej vedeckej hodnoty. 

  

217 IIIG 1982 13, 17 
  Vyznamenania a ceny   

  Čestné uznanie za príkladnú prácu v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie 

lekárov a farmaceutov v Bratislave; 

13 

  diplom. 17 

IV. Korešpondencia 

218 IV 1951 14 
  Korešpondencia   

  Babicová, Anna – Bratislava. [ 1 ks ]   

219 IV 1968 14 
  Korešpondencia   

  Barnard, Christian N. – Kapské Mesto (Juhoafrická republika). [ 1 ks ]   

220 IV 1966 14 
  Korešpondencia   

  Československá lekárska spoločnosť J. E. Purkyňu – Bratislava. [ 1 ks ]   

221 IV 1982 14 
  Korešpondencia   

  Firt, Pavel – Praha. [ 1 ks ]   

222 IV 1967 14 
  Korešpondencia   

  Heikkilä, Juhani – Helsinki (Fínsko). [ 1 ks ]   

223 IV s.d. 14 
  Korešpondencia   

  Hubková, Eva – Liptovský Mikuláš. [ 1 ks ]   

224 IV 1963 14 
  Korešpondencia   

  Kay, Earle B. – Cleveland (Ohio, USA). [ 1 ks ]   

225 IV 1958 14 
  Korešpondencia   

  Kebadze, N. N. – Tbilisi (Gruzínsko, ZSSR). [ 1 ks ]   
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226 IV 1981 14 
  Korešpondencia   

  Kňazovický, Ján – Košice. [ 2 ks ]   

227 IV 1981 14 
  Korešpondencia   

  Kubáček, Vojtech – Brno. [ 1 ks ]   

228 IV 1968 14 
  Korešpondencia   

  Leff, David N. – Praha. [ 3 ks ]   

229 IV 1965 14 
  Korešpondencia   

  Matejíček, Emil – s.l. [ 1 ks ]   

230 IV 1965 14 
  Korešpondencia   

  Navrátil, Jan – Brno. [ 2 ks ]   

231 IV 1958 14 
  Korešpondencia   

  Nemocnica Nadarejshviliho – (Abcházsko, ZSSR). [ 1 ks ]   

232 IV 1965 14 
  Korešpondencia   

  Procházka, Jaroslav – Hradec Králové. [ 1 ks ]   

233 IV 1958 14 
  Korešpondencia   

  Strechaj, Rudolf – Krasnodar (ZSSR). [ 1 ks ]   

234 IV 1966 14 
  Korešpondencia   

  Tobčibašev, Ibrahim – (Azerbajdžan). [ 1 ks ]   

235 IV 1984 14 
  Korešpondencia   

  (nečitateľné priezvisko), František – Bratislava. [ 1 ks ]   

236 IV 1946 14 
  Korešpondencia   

  Blahoželania k sobášu. [ 2 ks ]   

237 IV 1966 14 
  Korešpondencia   

  Blahoželanie (báseň) k 20. výročiu sobáša. [ 1 ks ]   
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238 IV 1976 14 
  Korešpondencia   

  Blahoželania k 60. narodeninám + ďakovné listy. [ 73 ks ]   

239 IV 1981 14 
  Korešpondencia   

  Blahoželania k 65. narodeninám. [ 2 ks ]   

240 IV 1979–1980 14 
  Korešpondencia   

  Pohľadnice od pacientov. [ 20 ks ]   

241 IV 1973–1974 14 
  Korešpondencia   

  Žiadosti o separáty. [ 12 ks ]   

V. Obrazová dokumentácia 

A. Fotografie 

242 VA s.d. 18 
  Fotografie   

  Portréty. [ pozitívy, negatívy ]   

243 VA s.d. 18 
  Fotografie   

  Rodinné fotografie. [ negatívy, diapozitívy ]   

244 VA s.d. 18 
  Fotografie   

  Z pracovného prostredia. [ pozitívy ]   

245 VA s.d. 18 
  Fotografie   

  Príležitostné fotografie. [ pozitívy ]   

246 VA s.d. 18 

+ foto- 

album 
  

  

  Fotografie 

  Konferencie, pracovné cesty. [ pozitívy, negatívy, diapozitívy ] 

247 VA s.d. 19 

+ 3 foto-

albumy 

+ obraz 
  

  

  Fotografie 

  Fotodokumentácia vedeckého výskumu. [ pozitívy, negatívy ] 
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B. Filmy 

248 VB s.d. 19 
  Filmy   

  Aorta.   

249 VB s.d. 19 
  Filmy   

  Aortálne chlopne. [ 2 ks ]   

250 VB s.d. 19 
  Filmy   

  Homotransplantácia mitrálnej chlopne.   

251 VB 1968 originálny 

box 
  

  

  Filmy 

  Homotransplantácia srdcových chlopní. [ 1. diel, 2. diel ] 

252 VB s.d. originálny 

box 
  

  

  Filmy 

  Homotransplantácia srdcových chlopní. [ 2 ks ] 

253 VB 1973 originálny 

box 
  

  

  Filmy 

  ...keby len tie dva roky života! [ slovenská verzia, anglická 

verzia ] 

254 VB s.d. 19 
  Filmy   

  Lekársky film.   

255 VB s.d. originálny 

box 
  
  

  Filmy 

  Príprava aortálneho homotransplantátu a autotransplantátu chlopní. 

256 VB s.d. 19 
  Filmy   

  Replacement of the Mitral Valve with an Aortic Valve Homograft 

Implanted into the Left Atrium. 

  

257 VB s.d. 19 
  Filmy   

  Srdce.   

258 VB s.d. originálny 

box 
  
  

  Filmy 

  Technic of Coronary Arteriography. 
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259 VB s.d. originálny 

box 
  
  

  Filmy 

  Umelé srdce. 

260 VB s.d. 19 
  Filmy   

  Amatérska nahrávka z pobytu v USA.   

261 VB s.d. 19 
  Filmy   

  Neznáma nahrávka.   

VI. O pôvodcovi fondu 

262 VI 1958 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Operujeme s umelým srdcom (neznáme noviny).   

263 VI 1959 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Úspechy našej chirurgie v Poľsku (Pravda); Laci bude žiť 

(Jemnomechanik). 

  

264 VI 1960 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Vedecká spolupráca v chirurgii srdca sa prehlbuje (neznáme noviny); bez 

názvu (Hlas ľudu); Vrátený život (Svet socializmu); Čehoslovackie mediki 

v Gruzii (Zarja vostoka); článok v gruzínskych novinách; Vklljučiť 

iskusstvennoe serdce (Večernyi Tbilisi); Optimističeskaja zra v kardiologii 

(Večernyi Tbilisi). 

  

265 VI 1961 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Použitie vyspelej techniky v modernej medicíne (Naša veda); Quei 

drammatici 180 secondi (Vita Cecoslovacca); Za spasenie serdec 

s vroždennymi porokami (Socialističeskaja Čechoslovakija); Rettung 

kranker Herzen (Socialistische Tschechoslowakei). 

  

266 VI 1965 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Transplantácia srdcovej chlopne (Bulletin Československé akademie věd); 

Človek dá človeku i kus srdca (Svobodné slovo); Slovenský vědec 

v St. Vincent Charity (Nový svět); Transplantácia srdcovej chlopne u psa 

(Rudé právo); Transplantácia srdcovej chlopne (Ľud); Tlkot umelého srdca 

(Ľud). 
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267 VI 1966 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Dr. Michal Hubka, DrSc. 50-ročný (Bratislavské lekárske listy venované 

k jubileu); Historická operace v St. Vincent Charity (Nový svět); Time of 

Visiting Czech Doctor (The Plain Dealer); Corpse's Heart Valve Implanted 

(The Plain Dealer); Predsedníctvo SAV udelilo... (Kultúrny život); Úspechy 

bratislavskej kardiochirurgickej školy (Pravda); Transplantácia srdcových 

chlopní v praxi (Rudé právo); Operace srdce je vždy vážnou věcí (Nový 

svět); Slovak News and Views (Jednota); Kedy klinická transplantácia 

chlopní (Práca); Nahradiť živé srdce živým srdcom (Večerník); 

Transplantace srdeční chlopně (Svět v obrazech). 

  

268 VI 1967 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Pomôžu mŕtvi živým? (Slovenka); Ide o srdcia (Predvoj).   

269 VI 1972 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Sekundy života a smrti (Smena); Prežil svoju smrť (Život).   

270 VI 1976 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Pracovná schôdza pri príležitosti 60-tych narodenín MUDr. Michala 

Hubku, DrSc.; Zachráňte srdce (Slovenka); Sólo pre tisíc a jedno srdce 

(Nové slovo). 

  

271 VI 1977 15 
  O pôvodcovi fondu   

  50. výročie Slovenského gymnázia v Kežmarku.   

272 VI 1978 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Rástol u nás (Podtatranské noviny).   

273 VI 1980 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Chirurgické dotyky s centrom života (Večerník).   

274 VI 1984 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Parte.   

275 VI 1991 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Návrh na rehabilitáciu in memoriam.   

276 VI s.d. 15 
  O pôvodcovi fondu   

  Novinový výstrižok bez názvu; Ročné jubileum (neznáme noviny);   
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Transplantácie srdcových chlopní (neznáme noviny); rukopis 

O. Mirnamula: České srdce. 

VII. Práce iných autorov 

277 VII 1948 16 
  Práce iných autorov   

  Šikl, Heřman: Vrozené malformace srdce. [ česky ]   

278 VII 1963 16 
  Práce iných autorov   

  Folia Facultatis Medicae Universitatis Comenianae.   

279 VII 1963 16 
  Práce iných autorov   

  Kállay, Karol: Deň plný zázrakov.   

280 VII 1966 16 
  Práce iných autorov   

  Slezák, Ján: Stručný prehľad niektorých súčasných poznatkov 

histochemického a ultraštrukturálneho zloženia srdca. 

  

281 VII 1982 16 
  Práce iných autorov   

  Hubková, Bibiana: Šok v pôrodníctve.   

282 VII s.d. 16 
  Práce iných autorov   

  Pernod, J. et al.: Atlas d'echographie par ultrasons en pathologie cardiaque. 
[ francúzsky ] 

  

VIII. Materiály rodiny 

283 VIII 1943, 1953, 1983 16 
  Materiály rodiny   

  Poznámkové ústrižky; domová knižka Kataríny Hartmannovej; životopis 

Kataríny Hartmannovej; parte Michala Hubku st.; album poštových 

známok; kresby srdca od vnuka Matúša. 

  

 


