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Z histórie Fondu R. Kammela, n.f. 
 
 V roku 1996 vznikla na pôde Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 
Nadácia Rolanda Kammela ako výsledok dlhoročnej plodnej spolupráce medzi Instut für 
Metallurgie Technische Universität Berlin, Nemecká spolková republika, reprezentovaným 
pánom Prof. Dr. - Ing. Rolandom Kammelom, svetovým odborníkom v oblasti elektrometalurgie, 
elektroplatovania a hydrometalurgie, a Hutníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach. 
Táto nadácia bola zriadená na všeobecne prospešný účel, najmä na rozvoj vzdelávacieho procesu 
a vedecko-výskumnej činnosti na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Po 
úspešnom otvorení činnosti nadácie, najmä pri organizovaní vedeckých konferencií, udelení 
viacerých grantov pre obzvlášť nadaných poslucháčov Hutníckej fakulty, materiálnej pomoci pri 
zabezpečovaní pedagogického procesu, oceňovania výsledkov študentskej vedeckej činnosti, 
osvetovej činnosti a podobne, bola nadácia nútená obmedziť svoje aktivity vzhľadom na 
povinnosť preregistrácie v dôsledku platnosti zákona č. 207/1996 Z.z. Na základe tohoto zákona 
potom ukončila Nadácia Rolanda Kammela svoju činnosť ku 1. septembru 1997.  
 

Vzhľadom na úspešnosť výsledkov Nadácie Rolanda Kammela sa rozhodlo, že jej činnosť 
by mala pokračovať a preto dňa 19. decembra 2003 bol Ministerstvom vnútra zaregistrovaný 
Neinvestičný fond R. Kammela ako následník transformácie nadácie v  zmysle zákona a  jeho 
činnosť začala  s  účinnosťou od 1. januára 2003. Od tohto dňa existuje a svoje aktivity naďalej 
vykonáva Fond R. Kammela, n.f., ktorý bol zriadený na rovnakom mieste a za rovnakým účelom, 
ako predchádzajúca Nadácia Rolanda Kammela a úspešne pokračuje v jej započatom diele.  

 
 
a. Prehľad činností vykonávaných v roku 2013 
 V roku 2013 sa aktivity FRK  v zmysle jeho štatútu uberali viacerými smermi. Medzi 
hlavné smery patrili:  

• motivácia nadaných poslucháčov Hutníckej fakulty 
• podpora výučbového procesu na HF TU 
• podpora vedy a výskumu na HF TU 
• osvetová činnosť  

 
Motivácia nadaných poslucháčov Hutníckej fakulty 
 V roku 2013 boli Fondom schválené a udelené dve ceny Rolanda Kammela pre najlepšie 
práce poslucháčov HF  v špecializáciách Hutníctvo neželezných kovov a Environmentalistika v 
rámci fakultného kola Študentskej vedeckej a odbornej konferencie (ŠVOK) METALURGIA 
2013. 
 
Podpora výučbového procesu na HF TU 
 Fond organizačne zabezpečil prednášanie odborníkov z praxe pre poslucháčov študijného 
odboru Environmentálne inžinierstvo v rámci predmetov Nakladanie s priemyselným odpadom, 
Spracovanie nekovových odpadov a Nakladanie s komunálnym odpadom.   
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 Fond sa podieľal na vydaní nasledovných knižných publikácií pre potreby poslucháčov , 
ako aj zamestnancov HF: 
• Miškufová A., Havlík T.: Spracovanie a recyklácia hliníkových odpadov, Košice: Equilibria – 

2013, ISBN 978-80-8143-080-0, s. 363.  
• Miškufová A., Oráč D., Laubertová M.: Environmentálne aspekty výroby ľahkých kovov,  

Výskyt a možnosti spracovania odpadov vznikajúcich pri výrobe hliníka, 1. vyd., Košice, 
Equilibria, s.r.o., 2013, s. 174. ISBN 978-80-8143-083-1. 

 
Fond zabezpečil odbornú literatúru pre potreby poslucháčov ako aj zamestnancov HF: 
• ODPADY, odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov, 

Epos 
• ODPADY, odborný časopis peo nakládání s odpady a životní prostředí, Economia, a.s.  
• 21. storočie, magazín pre priemyselnú ekológiu, Ekos Plus 
• Recycling International, The Netherlands       
 
  
Podpora vedy a výskumu na HF TU 
 Fond sa aktívne podieľal na organizácii medzinárodnej vedeckej konferencie  „Waste – 
Secondary Raw Materials 5“, 4. - 7.6.2013, Liptovský Ján, Slovensko ako aj na vydaní zborníku 
vedeckých prác z tejto konferencii pod názvom Waste – Secondary Raw Materials 5, Equilibria, 
2013, ISBN 978-80-8143-094-7. 
 Fond sa aktívne podieľal na organizácii vedeckej konferencie „Kvalita produkcie - od 
kvality k zodpovednosti a inováciám", 16. - 17. 9. 2013, Herľany, Slovensko. 
 
Osvetová činnosť 
 Fond informuje prostredníctvom priamych konzultácii a tiež prostredníctvom svojej www 
stránky o aktivitách fondu, najmä o možnostiach a aktivitách v celom treťom sektore, o 
možnostiach pobytov na zahraničných hutníckych fakultách a vysokých školách, o výmenných 
pobytoch a pod. Záujemcovia majú k dispozícií okrem spomínaných položiek knižnicu FRK ako 
aj tlačoviny NonProfit a Adresár nadácií. 
 
 Fond sa finančne podieľal na organizácii študentskej vedeckej konferencie 
METALURGIA 2013.  
 
 Fond sa finančne podieľal na organizácii tradičnej študentskej akcii Cechovácia 2013.  
 
b. Ročná účtovná uzávierka 
 NSNO 1-01 
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Kto je kto vo Fonde R. Kammela, n.f. 
 
predseda správnej rady 
doc. Dr.-Ing. Milan Škrobian, CSc. 
 
čestný predseda 
� prof. Dr. – Ing. Dr. h.c. (mult.) Roland Kammel 
 
členovia správnej rady 
prof. Ing. Miroslav Štofko, CSc. 
prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc. 
 
revízor 
JUDr. Elena Kunayová 
 
správca 
prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc. 
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c. Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu 
 Fond získal príspevky vo forme 2% z dane vo výške 2844 €. 
  
d. Prehľad príjmov podľa zdrojov ich pôvodu 

Zdroj pôvodu  
počiatočný stav 21907 € 
dotácie, dary úhrnom 30242 € 
2 % z dane 2844 € 
úrok 11 € 
Príjmy celkom 33097 € 

 
e. Stav a pohyb majetku a záväzkov 

Majetok 
položka spôsob nadobudnutia dátum nadobudnutia hodnota 
PC zostava základné imanie 8.10.2009 1428 
financie na bankovom účte saldo k 31.12.2013 33190 
financie v hotovosti saldo k 31.12.2013 0 
záväzky žiadne 

 
f. Celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností fondu 

Výdavky 
činnosť suma 
podpora výučbového procesu 100 
osvetová činnosť 200 
podpora vedy a výskumu 9800 
prevádzková réžia 0 
správa, vedenie účtov  39 
ostatné 11575 
Náklady celkom 21814 

 
e. Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov fondu, ktoré nastali v hodnotenom období 

žiadne 
 
 
 
 
V Košiciach, 24. 4. 2014    Milan Škrobian 

predseda správnej rady 


