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S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 17. januára 2009 nás po dlhej 
chorobe navždy opustil doživotný čestný predseda a priateľ, Prof. Dr. 
Ing. Dr.h.c. (mult.) Roland Kammel, emeritný profesor Technickej 
univerzity v Berlíne. Profesor Kammel sa narodil 10. januára 1925 
v Žacléři, ČSR, mestečku blízko poľských hraníc v Krkonošiach. Po 
ukončení základného a stredoškolského vzdelania v 1943 nastúpil 
vojenskú službu v nemeckých vzdušných silách ako pilot. Po II. svetovej 
vojne začal pracovať v chemickom priemysle. 

 
V roku 1948 začal študovať na Technische Hochshule Aachen v oblasti hutníctva neželezných 
kovov a elektrometalurgie. Svoje štúdium zavŕšil získaním titulu Dipl.-Ing. v roku 1953 and 
doktorátom ako Dr.-Ing. v roku 1955. V 1956 nastúpil ako post-doktorand v National Academy of 
Science v USA. Postupne hosťoval ako hosťujúci profesor v Japonsku, Kórei, Turecku a Egypte. 
Po habilitácii na docenta v 1966 v odbore Neželezné kovy sa špecializoval na elektroplatovanie 
a povrchovú úpravu. V apríli 1969 bol menovaný profesorom a riaditeľom Inštitútu neželezných 
kovov na Technickej univerzite v Berlíne, kde zotrval až do dôchodku v roku 1992. 
 
V rámci svojej učiteľskej kariéry vyštudovalo pod jeho vedením množstvo študentov z rozličných 
krajín. Najmenej desať z nich sa neskôr stalo profesormi hutníctva. Na jeho inštitúte hosťovalo 
mnoho vedeckých pracovníkov a profesorov z krajín celého sveta, ktorí prispeli významným 
podielom k celkovým výsledkom jeho inštitútu. Prof. Kammel po celý čas budoval spoluprácu 
s významnými inštitúciami v Japonsku, Indii, Egypte, Bolívii, Brazílii, Fínsku, Poľsku, 
Československu a neskôr na Slovensku. Hlavnou oblasťou jeho záujmu bola extraktívna 
metalurgia a elektroplatovanie. Publikoval a patentoval sám, alebo v kolektíve viac, než 450 
vedeckých prác.  
 
Od roku 1995 organizuje Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov Hutníckej fakulty 
Technickej univerzity v Košiciach pravidelne každé tri roky významnú medzinárodnú konferenciu 
pod názvom Quo Vadis Hydrometallurgy. Účastníkmi konferencie bola táto spontánne neskôr 
premenovaná na Kammel's Quo Vadis Hydrometallurgy a pod týmto názvom sa realizuje aj 
naďalej. Neskôr, v roku 1996 sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach zaregistroval 
neinvestičný fond, Fond R. Kammela, n.f., ktorého pôsobením je podľa štatútu napomáhať 
rozvoju pedagogických a vedeckovýskumných aktivít Hutníckej fakulty TUKE, čo sa prejavuje 
najmä v sponzorovaní študentov pri vycestovaní, nákupe učebných pomôcok, spoluorganizovaní 
vedeckých a študentských konferencií, spoluorganizovaní univerzitných sociálnych aktivít 
a podobne. Profesor Kammel bol menovaný doživotným čestným predsedom tohto 
neinvestičného fondu. 
 
V rokoch 1973-79 vykonával Prof. Kammel funkciu prezidenta German Electroplater Society, 
v rokoch 1970-88 bol poradcom nemeckého ministerstva vedy a techniky. V roku 1994 bolo 
ocenený Zlatou medajlou Technickej univerzity v Košiciach. Stal sa čestným členom German 
Electroplater Society a tiež Korean Metal Finishing Society. V roku 1971 bol ocenený titulom 
Doctor honoris Caus na Keio University v Tokyu, Japonsko a v roku 1996 na Technickej 
univerzite v Košiciach. V roku 2000 ho German Metallurgical Society ocenila medailou Georga 
Agricolu.  
 
Profesor Roland Kammel navždy ostane v našich srdciach. Česť jeho pamiatke. 
 
Tomáš Havlík 


