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Čestný občan mesta Michalovce 

 

Ceny mesta Michalovce budú na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 13. decembra 2013 

udelené týmto jednotlivcom a kolektívom   

Čestný občan mesta Michalovce prof.  MUDr. Július Vajó, DrSc., za zásluhy o rozvoj 

zdravotníctva v našom okrese, ako aj na Slovensku 

Július Vajó, emeritný prednosta II. chirurgickej kliniky LF UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach, sa 

narodil 9. júla 1938 v dedinke Kopčany, okres Michalovce. Po ukončení stredoškolského 

štúdia na gymnáziu v Michalovciach absolvoval štúdium medicíny na Fakulte všeobecného 

lekárstva Univerzity Karlovej v Prahe, ktoré ukončil s vyznamenaním a červeným diplomom v 

roku 1962. Má atestáciu z chirurgie I. a II. stupňa a atestáciu z pľúcnej chirurgie. V roku 1982 

na LF UPJŠ v Košiciach získal titul kandidát lekárskych vied a v roku 1993 mu bol udelený titul 

doktor lekárskych vied na Univerzite Karlovej v Prahe. V roku 1987 bol habilitovaný za 

docenta chirurgie a v roku 1996 menovaný profesorom chirurgie. 

Po ukončení vysokoškolských štúdií začal pracovať ako sekundárny lekár na chirurgickom 

oddelení OÚNZ Michalovce a stal sa členom Československej chirurgickej spoločnosti. V 

rokoch 1963 až 1965 pôsobil na Chirurgickej klinike LF UPJŠ v Košiciach, kde sa neskôr stal 

odborným asistentom a túto  funkciu vykonával viac ako 20 rokov. Po vzniku samostatnej 

Slovenskej republiky sa stal pod predsedom Slovenskej chirurgickej spoločnosti, členom 

prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti a v roku 1996 členom International Society of 

Surgery (Medzinárodného chirurgického združenia). Od roku 1987 do roku 2005 bol 

prednostom II. chirurgickej kliniky LF UPJŠ a FN L. Pasteura a následne na klinike pôsobil ako 

profesor chirurgie až do roku 2012. 

Pán profesor pôsobil ako krajský chirurg východoslovenského kraja i ako hlavný odborník pre 

chirurgiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Bol aj členom akademickej obce 

na UPJŠ v Košiciach, členom Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia a členom 

komisie pre  obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore chirurgia. V 

súčasnosti patrí do tímu redakčnej rady týchto periodík: Rozhledy v chirurgii, Moninor 

medicíny a Slovenský chirurg. 

Július Vajó sa vo veľkej miere zaslúžil o zavádzanie trvalej kardiostimulácie v liečbe porúch 

srdcového rytmu, nových angiochirurgických a operačných techník, kolorektálnej chirurgie 

a endokrinochirur gie. Je autorom monografie Náhle angiochirurgické príhody a akútny 

ischemicko-reperfúzny syndróm v klinickej praxi, za ktorú mu bola udelená Kostlivého cena 

a Prémia literárneho fondu SR. Spolupracoval tiež pri tvorbe učebníc a skrípt, je autorom 



odborných a vedeckých prác  uverejňovaných v odborných časopisoch a zborníkoch, ako 

napríklad Vedemecum medici a Štandardné terapeutické postupy. 

Je držiteľom Zlatej medaily Propter meritam za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť, 

medaily Karla Maydla, Zlatej medaily Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Medaily 

Stanislava Kostlivého, Konštantína a Stanislava Čárskeho, pamätnej medaily Lekárskej fakulty 

UK Bratislava Eruditio in terra Slovaca a Čestnej plakety T. R. Niederlanda. Vedecká rada UPJŠ 

v Košiciach mu v novembri 2012 udelila čestný titul Profesor emeritus. 


