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              TLAČOVÁ  SPRÁVA 
 
      Košice, 17. jún  2015 
 

Rozlúčili sme sa s profesorom Branislavom Bohušom 
 
 
 
 

V utorok 16. júna 2015 sa uskutočnila v košickom krematóriu posledná rozlúčka 
s dlhoročným pracovníkom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. 
Branislavom Bohušom, CSc., ktorý skonal vo štvrtok 11. júna 2015 vo veku nedožitých 
80 rokov. Profesor Bohuš pôsobil ako prednosta Kliniky telovýchovného lekárstva  
a bol dlhé roky lekárom reprezentačných a oddielových družstiev v basketbale, atletike 
a hokeji. Bol tiež členom zdravotnícko-sociálnej komisie pri Výkonnom výbore 
Olympijského klubu Košice. 

 
 

Narodil sa 1. októbra 1935 v Košiciach. Študoval na Obecnej škole v Trebejove  
a Ružomberku a po ukončení gymnázia v Košiciach študoval v rokoch 1953 – 1960  
na Lekárskej fakulte UPJŠ. Zamestnancom LF UPJŠ sa stal po ukončení štúdia v roku 1960  
a pôsobil najprv ako odborný asistent na Ústave normálnej a topografickej anatómie.  
Po štúdiu na Fakulte telesnej výchovy Univerzity Komenského Bratislava v rokoch 1964 - 
1969 sa stal odborným asistentom na Katedre telesnej výchovy LF UPJŠ a neskôr pracoval 
ako odborný asistent na I. katedre vnútorného lekárstva a Klinike telovýchovného lekárstva, 
kde od roku 1986 zastával funkciu prednostu.  Hodnosť kandidáta lekárskych vied získal  
v roku 1978 a v r. 1981habilitoval na docenta. Dekrétom prezidenta Slovenskej republiky bol 
v roku 1999 menovaný profesorom z odboru internej medicíny. Na Lekárskej fakulte UPJŠ 
pôsobil po odchode do dôchodku na čiastkový pracovný úväzok až do roku 2011.  

 

Prof. MUDr. Branislav Bohuš, CSc je autorom cca dvesto publikácií prezentovaných 
na domácich i zahraničných fórach. V rokoch 1986 - 1991 vykonával funkciu krajského 
odborníka pre telovýchovné lekárstvo.  

 

Vo funkcii lekára na úrovni reprezentačných družstiev Československa a Slovenska 
pôsobil na ME 1978 v atletike v Prahe, na ME 1979 v atletike družstiev v Göteborgu,  
na MS hokejistov do 18 rokov v Nemecku roku 1990 a na Svetovej zimnej Univerziáde  
v Novom Targu v roku 1933. Bol aktívnym športovcom - ako člen TJ Slávia Košice 
reprezentoval v atletike Košice v I. lige a bol československým rekordérom v štafetových 
behoch a ako aktívny športovec ostal športu verný do vysokého veku - venoval sa funkcii 
oddielového lekára vo viacerých športoch. Ešte ako sedemdesiatnik bol lekárom futbalového 
mužstva TJ Barca a dlhé roky vykonával funkciu lekára na Medzinárodnom maratóne mieru  
a pri ženskom družstve basketbalistiek K Cero I.C.P. Košice. 

 

Česť jeho pamiatke! 
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