Oftalmológ – emeritný profesor MUDr.Oláh Zoltán, DrSc.

Prof. MUDr. Zoltán OLÁH, DrSc., narodil
sa v 27.4.1931 v Komárne. Po absolvovaní
gymnázia študoval na Lekárskej fakulte UK
v Bratislave v rokoch 1950 – 56. Už počas
štúdií pracoval ako demonštrátor, neskôr ako
vedecká pomocná sila na Anatomickom
ústave LF UK.
Po promócii v r.1956 nastúpil ako učiteľ –
odborný asistent na Anatomickom ústave LF
UK a o rok neskôr prešiel na Katedru
oftalmológie LF UK v Bratislave, kde pracuje
dodnes.
Absolvoval atestáciu I. aj II. stupňa z
oftalmológie. Ako externý ašpirant v r. 1965
na LF Karlovej Univerzity v Prahe obhájením
dizertácie „Štúdium priebehu včasných štádií reaktívnych zmien skléry po perforačnom
poranení“ získal vedeckú hodnosť „CSc“ a v r. 1969 sa pred vedeckou radou LF UK v Bratislave
habilitoval prácou "Morfologický a klinicko-patologický rozbor výskytu a prognózy malígnych
melanómov v uveálnom trakte oka". Vedeckú hodnosť „doktora lekárskych vied“ získal
obhájením experimentálnej práce „Problémy hojenia a šitia rán v oku" v r. 1979. V r. 1980 bol
menovaný riadneho profesora pre očné lekárstvo. V rokoch 1968 – 74 viedol Očnú kliniku LF
UK v Martine. V r. 1976 bol menovaný vedúcim Katedry oftalmológie LF UK a prednostom I.
očnej kliniky FN a LF UK v Bratislave. Túto funkciu plnil až do r. 1997.
Absolvoval dlhodobé študijné pobyty na špičkových ophtalmologických pracoviskách v
zahraničí a dodnes sa aktívne zúčastňuje na medzinárodných svetových a európských
oftalmologických kongresoch a sympóziach. Bol členom Európskej výskumnej oftalmologickej
spoločnosti (EVER).
Slovenská lekárska spoločnosť mu za celoživotné dielo udelila v r. 2001 prestížnu
"Čestnú cenu akad. T. R. Niederlanda".
Popri klinickej práce venoval sa venoval štúdiu problému šitia a hojenia rán v oku v
experimentoch a histopatológii nádorov oka. Viedol histologické laboratorium. Zaviedol

moderné mikrochirurgické operácie oka, využitie laserov v liečbe chorôb oka a aplikáciu βžiaričov v liečbe nádorov oka. Prioritne sa venoval aj problémom využitia výpočtovej techniky v
oftalmológii. Ako vysokoškolský učiteľ pripravil slovenskú učebnicu Očného lekárstva a ďalšie
učebné pomôcky. Na Katedre oftalmológie LF UK založil oftalmo-patohistologické
laboratórium so zvláštnym zameraním na vnútroočné nádory a na experimentálnu chirurgiu oka.
Do klinickej praxe zaviedol moderné mikrochirurgické operácie oka, využitie žiarivej energie
svetla a laserov, niektoré nové postupy kon zervatívnej liečby a prioritne sa venoval problémom
využitia výpočtovej techniky v oftalmológii. Ako vysokoškolský učiteľ prednášal oftalmológiu
pre 5 ročník všeobecnej, pediatrickej i stomatologickej vetvy LF UK, po r. 1990 aj v jazyku
anglickom. Prednášal oftalmológiu pre defektológov na Filozofickej a neskôr na Pedagogickej
fakulte UK v Bratislave, kde bol aj členom vedeckej rady.
Bol spoluautorom celoštátnej učebnice oftalmológie v rámci ČSSR a pripravil slovenskú
učebnicu Očného lekárstva, skriptá a ďalšie učebné pomôcky. Je autorom 7 odborných knižných
publikácií a spoluautorom ďalších 6 knižných publikácií. Na domácich a zahraničných
odborných fórach predniesol vyše 410 prednášok a publikoval 260 odborných prác doma a v
zahraničí. Je autorom 8 a spoluautorom ďalších 7 knižných publikácií.
V súčasnosti sa popri pedagogickej a klinickej práci venuje výskumnej činnosti so
zameraním na farmakobiochémiu antiglaukomatík a na optoelektroniku.
Prof. Oláh plnil funkciu prednostu Katedry (Kliniky) oftalmológie. LF UK a I. očnej
kliniky FN (terajšej Univerzitnej nemocnice) a LFUK v Bratislave po dobu 21 rokov. Pre
dosiahnutie vekovej hranice 1.9.1997 odišiel z funkcie vedúceho.
Na Klinike oftalmológie LFUK pracoval naďalej vo funkcii profesora oftalmológie, resp.
aj v súčasnosti stále pôsobí ako emeritný profesor Kliniky oftalmológie LF UK v Bratislave.
Popri pedagogickej a klinickej práci sa zvlášť zameriava na výskumnú činnosť a naďalej je
aktívny najmä v publikačnej činnosti.

