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HISTÓRIA - Jozef PAJTÁŠ 

 

Jozef PAJTÁŠ (20. 2. 1900 - 26. 6. 1960) - očný chirurg, univerzitný profesor.  

Jeho rodiskom bol rumunský Nadlak. Už počas stredoškolských štúdií bol aktívny v zahraničnom 

odbore Matice slovenskej v Nadlaku, založil a redigoval slovenský Nadlacký týždenník. Po získaní 

základného a odborného vzdelania (1920 - 1924 LF Bukurešť, 1924 - 1925 Viedeň) odišiel na UK 

Praha. Medicínsku prax začal vykonávať ako externý a od roku 1931 sekundárny lekár na očnom 

oddelení Štátnej nemocnice v Žiline, neskôr odišiel do Štátnej nemocnice v Bratislave (1932 - 1937). 

Študoval operácie odlepenej sietnice a ďalšie pracovné postupy v očnej chirurgii na klinikách vo 

Švajčiarsku, Belgicku, Holandsku, Francúzsku a Anglicku. Prijal miesto primára na novootvorenom 

očnom oddelení Štátnej nemocnice (1936) v Martine, kde pôsobil až do roku 1948.  

V rokoch 1948 - 1959 bol prednostom očnej kliniky a vedúci očnej a krčnej katedry pobočky Lekárskej 

fakulty UK (1952 - 1953, 1956 - 1957 dekan LF). Pričinil sa o založenie Univerzity P. J. Šafárika v 

Košiciach, kde bol v roku 1959 prvým rektorom. V oftalmológii, najmä v očnej chirurgii, dosiahol 

medzinárodné uznanie. Venoval sa klinike, etiológii a patogenéze herpetického ochorenia rohovky. 

Vedecko-výskumnú činnosť zameral aj na boj proti trachomu. Jeho terapia trachomu sulfonamidmi 

bola úspešne uplatnená v celej ČSR, ba aj v zahraničí.  

Z ďalších prínosov v odbore bolo vytvorenie pohyblivých podkladov pre očné protézy, čím odstránil 

stigmatizovanie ľudí, ktorým bola odstránená očná guľa. Dosiahol výborné výsledky s kombinovaným 

očnicovým implantátom z jantáru, zaobaleným do vlastného tukového tkaniva (90 percent sa ujalo 

natrvalo).  

Zaoberal sa aj liečbou očnej tuberkulózy a jeho pričinením sa touto chorobou začali zaoberať aj vo 

výučbe na katedrách pre tuberkulózu na lekárskych fakultách. Vo Vysokých Tatrách zriadil klimatickú 

liečebňu pre očných pacientov. Venoval sa aj alergickým ochoreniam oka.  

Osobitný záujem vyvolali jeho poznatky o angioneurotickom edéme u detí, kde tento stav vyhranil 

ako samostatnú nosologickú jednotku. V posledných rokoch sa zaoberal dedičnosťou očných chorôb.  

Prvý v republike uverejnil fotodokumentáciu zmien na očnom pozadí v prípade ,,Doynes family 

honeycomb choroiditis".  

Množstvo prác publikoval v domácich i zahraničných odborných periodikách, odborné prednášky 

pripravoval aj pre Čs. rozhlas. Roku 1955 bol vyznamenaný Radom práce. Zomrel v Košiciach, 

pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine. 

 


