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Kužel Vilém

O: mistr houslař; B: Brno, 24.05.1949;
P: Vilém st. 1924 - 2007, mistr houslař;
Věra 1927, v domácnosti; MS: Ing. Marie 1952, důchodce; Ch: Ing. Vilém 1976,
výpočetní technika; Jan 1979, houslař;
E: 1964 - 1968 SPŠ elektrotechnická
Brno, Leninova (Kounicova); od mládí
se učí řemeslu u svého otce (Vilém st.)
a zkoušky skládá r. 1972 v ateliéru K.
Vávry v Praze, stává se mistrem houslařem; Ca: 1968 - 1970 ZVS Brno; 1970 1971 Zbrojovka Brno, technik; od 1973
původně společně s otcem, v současnosti
sám působí v Brně ve své dílně, kde provádí opravy, restaurování a stavbu nových
houslí; nejraději staví nástroje podle modelu Guarneli del Gesu, který má svůj
původ v Itálii; WaCW: společně s otcem
vytvořili historický popis houslařství
v Brně "Brněnští houslaři"; Aw: Diplomy na houslových soutěžích, např.: 1976
Cremona, Itálie; 1977 Poznaň, Polsko;
1989 Hradec Králové; Me: od r. 1972
je členem Kruhu umělců houslařů; Ach:
je autorem nástrojů pro známé umělce,
např.: Jindra Hovorka, prof. Tomášek
a další; jeho kusy jsou i ve Skandinávii,
Řecku i jinde v zahraničí, např. je používají i hráči Vídeňské filharmonie; LS:
německy, pasivně rusky; H: aktivně,
amatérsky folklórní hudba (soubory Zornica, Javorník, Janošík), příroda a dříve
rybaření; PMM: svatba, narození dětí;
přijetí do kruhu umělců houslařů (ocitl se
ve společnosti tehdejší houslařské špičky - mistři Buček, Gala, Špidlen, Vávra,
Pilař); RoS: otec byl mistr houslař, takže
již od dětství mu toto řemeslo bylo veli-ce
blízké, jak sám říká, je to práce, která
vyžaduje cit, trpělivost, smysl pro tvar
a hlavně se musí dělat s láskou

Kuželka Vítězslav

RNDr. O: přední odborník na antropologii, kurátor antropologického oddělení;
P: Václav Kuželka, živnostník, cukrář,
zemřel v 50. letech ve věznici Ilava jako
politický vězeň, Vlasta (roz. Změlíková); MS: Helena; Ch: Hana, Eva, Mar-ta;
GrA: předek Jan Sladký Kozina; E:
1969 Střední všeobecně vzdělávací škola
v Mariánských Lázních; 1971 Střední
zdravotnická škola v Chebu; 1975 - 1980
Přírodovědecká fakulta UK v Praze, obor
antropologie, 1985 titul RNDr.; Ca: 1975
OUNZ Cheb, patologicko-anatomické
oddělení jako histologický a pitevní laborant; 1980 - dosud Národní muzeum Antropologický referát pro výzkum historických osobností a fylogeneze člověka pod
vedením prof. Vlčka, později jako kurátor
v antropologickém oddělení, zaměření
na historickou antropologii, paleopatologii a historii medicíny; WaCW: spoluautor několika publikací a řady výstav; Me:
Antropologická společnost; LS: rusky,
anglicky, latinsky; H: historie, příroda,
botanika, zoologie, pomocné vědy historické, numizmatika, cestování

Kuželová Magdaléna
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vensku reprezentáciu doma i v zahraničí;
Me: člen ESCP - European Society of
Clinical Pharmacy, Slovenská lekárska
spoločnosť, Slovenská farmakologická
spoločnosť, členka výboru, Slovenská
farmaceutická spoločnosť, členka výboru,
Sekcia klinickej farmácie SFS - predseda,
Slovenská spoločnosť pre kardiológiu,
členka VR FaF UK, členka AS FaF UK a
AS
UK;
H:
rodina,
záhrada,
fotografovanie; PMM: narodenie dcéry;
RoS: "Všetko dobré, čo robíš pre druhých,
sa ti vráti!"

Kuželová Radka

prof. RNDr., CSc. O: univerzitná
profesor-ka na Katedre farmakológie a
toxikológie FaF UK v Bratislave,
vedúca oddelenia klinickej farmakológie
a
farmakoterapie; B: Bratislava,
23.06.1951; P: Jozef Belan a PhMr.
Klára; MS: Ján; Ch: Mgr. Lenka 1989; E:
1969 - 1974 Farmaceutická fakul-ta
Univerzity Komenského v Bratislave,
1984 PhD., farmakológia, Farmaceutická
fakulta, Univerzita Karlova v Prahe, Hradec Králové, 1997 docent v odbore
farma-kológia, 2012 profesor v odbore
farmako-lógia; Ca: od 1974 Katedra
farmakológie
a
toxikológie,
Farmaceutická
fakulta
Uni-verzity
Komenského v Bratislave, odborný
asistent, docent, profesor, zástupca vedúceho katedry, vedúca oddelenia klinickej
farmakológie a farmakoterapie, garant doktorandského študijného programu klinická farmácia, vedecké zameranie: výskum
v oblasti experimentálnej kardiovaskulárnej farmakológie, najvýznamnejšie: objasnenie protektívneho účinku niektorých
liečiv
na
modeli
ischemickoreperfúzneho poškodenia srdca, výskum
v oblasti kli-nickej farmakológie a
farmácie, analýza farmakoterapeutických
problémov u rizi-kových
skupín
pacientov, hlavne detí a starších
pacientov, 2004 – 2009 národ-ný
reprezentant - člen Výboru pre lieky na
ojedinelé ochorenia Európskej agentúry pre lieky, Londýn, Veľká Británia,
pracovná spolupráca so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv v Bratislave:
člen výboru pre bezpečnosť liekov, člen
liekopisnej komisie, posudzovateľ klinickej
časti
dokumentácie
pre
registráciu liekov; WaCW: autorka a
spoluautorka viac ako 350 vedeckých
a odborných publikácií, 2 monografie,
2
vysokoškol-ské
učebnice,
3
vysokoškolské skriptá zamerané na
účinky a nežiadúce účinky liekov; Aw:
Medaila PhMr. V. J. Žuffu Slovenskej
farmaceutickej spoločnosti, Weberova
cena
Slovenskej
farmaceutic-kej
spoločnosti, obidve za prínos pre slo-

Pseudonym: Radusa; O: výtvarnice, grafička, malířka; B: Vrchlabí, 29.08.1968;
P: Ingrid a Josef Holubovi; MS: Tomáš;
Ch: Christine 1990; GrA: děd JUDr. Bertvin Seidel, výtvarník, Nýrsko, hejtman
v Prostějově; E: 1982 - 1986 Gymnázium všeobecné, Vrchlabí; studovala hyperrealistickou malbu v ateliérech Niny
Mainerové na Vinohradech; Ca: Ústav
imunologie, laborantka; od 1991 počátky
výtvarnictví; její tvorbu ovlivnil akademický malíř Nicolai Stanev a Václav Benedikt, pod jehož vedením se účastní již
několik let malování v plenéru v evropských přímořských oblastech; 1995 2005 obchod, současně vedení Galerie
Praha; významné práce: výzdoba zámku
Svojšice, kde vytvořila sérii léčitelských
obrazů pro duševně postižené a práce
na projektu Pohádkové království v Praze
na Jarově, kde působila jako hlavní výtvarník při tvorbě pohádkových postav
a přírodních scenérií výtvarnice (modelace pohádkových figur, velkoplošné malby
a veškerá modelace přírody a aranžérské
práce); návrh interiéru do hotelu Smaragd
(interiér, obrazy); od 2016 provozuje malířské kurzy na Barrandově, lektorka –
malby, kresby; její stálá prodejní expozice
je umístěna v hotelu Smaragd, Praha
5-Barrandov; část své tvorby věnuje figurálním poloaktům v široce barevné škále;
vliv léčebné metody Reiki vyjádřila v sérii léčitelských obrazů, které ovlivňují
a naplňují pozitivní energií a mají schopnost navodit duševní harmonii; zahájila
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„životní dílo“ Koloběh života (10 obrazů); její obrazy jsou zastoupeny
v soukromých sbírkách: Londýn, Dánsko,
Německo, Polsko; WaCW: účastní se
malířských workshopů v přímořských oblastech Evropy a společných výstav;
30 samostatných výstav po celé republice,
např. 2011 Kutná Hora, Městská Galerie;
2013 Galerie Xalibo, Mladá Boleslav;
2015 výstava obrazů v hotelu Labuť,
Vrchlabí; 2016 vernisáž obrazů Toulky
krajinou, Jablonec nad Nisou; její díla
jsou součástí současné putovní výstavy,
která se z Polska přesune do Litvy
a Německa; CaSA: spolupracuje již pátým rokem s nadací "Šance" a galerií Vltavín, která každým rokem pořádá aukce
a výtěžek jde do nadace, která se snaží
opět zapojit děti do běžného života; Aw:
několik ocenění ze závodního lyžování,
běh, sjezd; Ach: celkový profesní růst;
LS: polsky, pasivně anglicky; H: v mládí
sport, lyžování, starogermánsky futhark
(runy), vlastní profese; OA: účastnice
mezinárodních sympozií (Polsko, ČR);
působila v Divadle Jiřího Wolkera v Praze
jako taneční choreograf; Web: www.
radkakuzelova.cz; www.interier.cz

Kužma Marek

Ing. O: konateľ, majiteľ; B: Vranov nad
Topľou, 12.05.1965; P: Jozef 1928; Mária (rod. Vasiľová) 1930 - 1996; MS:
Ing. Beáta (rod. Madlengová) 1965; Ch:
Ing. Matej 1990; Magdaléna 1992; Maroš 1994; E: 1971 - 1979 ZŠ Vranov nad
Topľou; 1979 - 1983 SPTŠ Čaklov, odbor
pestovateľ; 1983 - 1987 VŠ poľnohospodárska Nitra, Agronomická fakulta, odbor
fytotechnika; skúška pre odbornú spôsobilosť pre prácu s jedmi; Ca: 1987 - 1992
agronóm, Slovosivo, š.p., Michalovce;
1987 - 1988 základná vojenská služba,
protitankový oddiel, veliteľ čaty, Klatovy;
1992 - 2000 živnostník, nákup a predaj
jedov a žieravín; 2000 - 2016 konateľ,
majiteľ, Marex, s.r.o., distribúcia pesticídov, osív, hnojív, poľnohospodárskych
komodít, poradenská činnosť súvisiaca s
pestovaním a ošetrovaním poľnohospodárskych plodín; LS: česky; PMM:
narodenie detí; RoS: dokázať, že sa dá
na východe lepšie vyžiť, ako na západe;
Web: www.marex.sk

Kvačkaj Tibor

Prof. Ing., CSc. O: vysokoškolský pedagóg, vedecký pracovník, vedúci katedry;
B: Podbrezová, 27.06.1952; P: Jozef a
Oľga (rod. Herichová); MS: Štefánia;
GrA: 4. generácia hutníkov, ktorá pôsobila v hrončianskom a podbrezovskom železiarenskom komplexe; E: 1967 - 1971
SPŠ strojnícka Brezno; 1971 - 1976 Hutnícka fakulta (HF) VŠT Košice odbor
ASR; CSc. 1983 v odbore hutníctvo kovov;
1987 docent v odbore náuka o kovoch
a tvárnenie kovov a hutníctvo kovov;
1995 - 1998 FTVŠ UK Bratislava - PGŠ
v odbore trénerstvo - tréner 1. triedy:

Kvapil Vladislav

kulturistika, silový trojboj, fitness; od
2000 profesor v odbore hutníctvo kovov;
Ca: 1976 - 1978 Švermove železiarne
Podbrezová, matematik - analytik; 1979 1983 interný ašpirant HF VŠT Košice;
1983 - 1987 odborný asistent HF VŠT
Košice, Katedra tvárnenia kovov a
Kated-ra náuky o materiáloch a tvárnenia
kovov; 1987 - 2000 docent; od 2000
profesor HF TU v Košiciach; od 1992
vedúci Katedry tvárnenia kovov; 1994
zakladateľ
a
šéfre-daktor
medzinárodného vedeckého časo-pisu
Acta Metallurgica Slovaca (indexo-vaný
v databáze Scopus); WaCW: 53
pôvodných vedeckých prác v karentovaných časopisoch; 89 vedeckých prác
vo Web of Science; 198 SCI citácií; Hirschov index = 10; editor Aluminium Alloys -Theory and Applications; hlavný
riešiteľ viacerých vedeckých grantov;
prednášky na medzinárodných vedeckých sympóziách v oblasti materiálov
a nanomateriálov; Me: VR HF TU Košice; AS HF TU Košice; Oceľové pásy medzinárodná spoločnosť; Košický banícky a hutnícky cech; American Nano
Society; Ach: Významný prínos v oblastiach výskumu: teória a technológia procesov plastických deformácií, strojné zariadenia a ich automatizácia pre plastické
deformácie, matematický popis a simulácie plastických deformácií, riadené procesy plastických deformácií, funkčné
technológie pre tvárnenie kovov, zvyšovanie mechanických, plastických, magnetických a štrukturálnych vlastností
materiálov, metalurgickej a geometrickej kvality výrobkov, vývoj nových
dru-hov ocelí pre konštrukčné účely a
auto-mobilový
priemysel,
tvorba
nanoštruktúr pomocou plastických
deformácií,
vývoj
zariadení
a
technológií
pre
tvorbu
nanorozmerných štruktúr, zvyšovanie životnosti nástrojov, odborná spolupráca
s výrobno-obchodnými metalurgickými
spoločnosťami
na
domácej
a
zahraničnej úrovni.; LS: rusky,
anglicky; H: silový šport; OA: Od r.
1981 predseda Klubu Pover Sport Club

Mgr. O: ředitel MFO na základě výběrového řízení; B: Šumperk, 07.02.1961;
E: 1976 - 1982 Státní konzervatoř
v Kroměříži; 1982 - 1986 Hudební fakulta VŠMU v Bratislavě; 1986 - 1987
vojenská služba v Bratislavě - Vojenský
umělecký soubor; Ca: 1986 Moravská
filharmonie Olomouc; 1987 MFO člen
skupiny I. housle; 1988 zakládající člen
Olomouckého komorního orchestru;
1990 založil uměleckou agenturu; od
1.4.1993 na základě výběrového řízení
je ředite-lem MF v Olomouci; 2000
zakládající člen Komorní soubor MFO Gama Villa Quartet; WaCW: 10 let
autorem scénáře a dramaturgie koncerty
pro děti a rodiče a také sám uvádí
koncerty pro školy; více než 100
koncertů v ČR a po celé Evropě jako
aktivní člen houslista; Aw: 2010 MFO
udělena Cena města za umělecký počin
- Koncert u příležitosti 10 let zap-sání
Sloupu Nejsvětější Trojice do pamá-tek
Unesco; Me: člen Umělecké agentury
Olomouc; člen Gama Villa Quartet; Ach:
více než 100 koncertů v ČR a po celé Evropě jako aktivní člen MFO - houslista;
LS: anglicky; H: povolání je zároveň
jeho koníčkem; PMM: za osobní úspěch
po-važuje, že dělá, to co dělá - hudbu;
RoS: ve správnou chvíli na správném
místě; Web: www.mfo.cz

Kvasnička Ján

O: poslanec, konateľ; B: Ilava, 16.12.
1975; P: Ján 1951 a Kamila (rod. Martišeková) 1956; Ch: Marek 2003; GrA:
MUDr. Ladislav Kvasnička, zakladateľ
Pedopsychiatrickej spoločnosti na Slovensku; E: 1981 - 1989 ZŠ Pavla
Demit-ru; 1989 - 1993 Stredná
odborná škola strojárska Dubnica nad
Váhom, odbor strojný mechanik,
ukončené maturitnou skúškou; Ca:
1998 - konateľ, majiteľ Kobat, s.r.o.,
strážna bezpečnostná služ-ba, ochrana
majetku na verejne prístup-nom mieste,
ochrana majetku na inom než verejne
prístupnom mieste, ochrana osoby,
ochrana majetku a osoby pri pre-prave,
ochrana prepravy majetku a oso-by,
zabezpečovanie poriadku na mieste
zhromažďovania osôb, prevádzkovanie
zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich
častí,vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, vypracovávanie plánu
ochrany; WaCW: príspevky a články
za-merané na históriu, napr. Gabriel
Baroš - slovenský železný minister;
CaSA: 1999 - zakladateľ a člen
športového klubu Palmeiro Dubnica;
2010 - 2011 porad-ca ministra obrany
Ľubomíra
Galka
pre
vnútornú
bezpečnosť štátu, práca na kon-cepcii
vzniku zálohového vojska SR; 2009 2013 zakladateľ strany Sloboda a
solidarita, okresný predseda strany okres Ilava; 2010 - 2014 člen Finančnej
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