
Remko Sirník, s.r.o. k vybudovaniu kontrolovanej kazety v Sirníku: 
 
 
Väčšina odpadu, ktorý pôjde do Sirníka skladujeme doma 
v garážach 
 
E. Čudková: „Démonizácia a spochybňovanie serióznych projektov na 
spracovanie odpadu pomáha vagabundom, ktorí ho vyhadzujú do prírody“ 
 
 
S I R N Í K,  28. apríla 2020 - Spoločnosť Remko Sirník, s.r.o. plne chápe 
nesúhlas obyvateľov obce Sirník k výstavbe kontrolovanej kazety na 
uskladnenie nebezpečného odpadu. Rozumie aj tomu, že emócie miestnych 
obyvateľov prekrývajú všetky racionálne argumenty.  
 
Spoločnosť si plne uvedomuje, že nikto z obyvateľov obce Sirník ani okolitých 
obcí nemá dostatok informácií o projekte a pod kategóriou „nebezpečný odpad“ 
si predstavujú rádioaktívny odpad z Jaslovských Bohuníc, kyanid, arzénové 
plyny po záruke, prípadne litre organického roztoku s baktériami cudzokrajných 
chorôb. Samozrejme to NIE JE PRAVDA!!! Neznalosť problematiky však 
vedie k takýmto predstavám, ktorými sa následne strašia ľudia.   
 
Eva Čudková z  Remka Sirník: „ odpad, ktorý bude kontrolovane ukladaný 
v Sirníku,  dnes ľudia skladujú v garážach alebo v kôlňach – napr. krabice od  
farieb a tmelov, handry od oleja, asfaltové izolácie a pod.  Žiadne rádioaktívne 
a supertoxické látky nebudú ukladané a spracovávané v tomto zariadení. 
Skladovať plánujeme odpad, ktorý doma bežne používame, ale ktorý zo 
zákona nesmie ísť na skládku komunálneho odpadu! V tejto súvislosti ma 
mrzí, že démonizáciou a spochybňovaním takýchto serióznych projektov na 
spracovanie odpadu pomáhame vagabundom, ktorí ho vyhadzujú do prírody 
alebo ho zamiešajú do stavebného odpadu, ktorý tak či tak končí na skládke 
komunálneho odpadu“. 
 
Spoločnosť Remko Sirník v rámci projektu kazety Sirník NEBUDE  
SKLADOVAŤ žiaden tekutý, horľavý, výbušný alebo infekčný odpad  
z nemocníc a kliník veterinárnej starostlivosti!!!! Na tento druh odpadu 
v rámci projektu ani nežiada o povolenie! 
 
Spoločnosť má záujem vybudovať v katastri obce Sirník modernú kazetu 
podľa  najprísnejších európskych noriem. Ambíciou spoločnosti je špičkové 
kontrolované zariadenie, ktoré chráni ľudí pred vplyvom nebezpečného odpadu. 
Ten sa dnes najmä vďaka nedostatku kapacít na jeho bezpečné uskladnenie často 
vyskytuje na čiernych skládkach vo voľnej prírode. Tam je riziko kontaminácie 



mimoriadne vysoké, a preto kontrolovaná, 24-hodín monitorovaná kazeta je tým 
najlepším príspevkom Remka k ochrane prírodných zdrojov na východe 
Slovenska. 
 
“S výstavbou zariadenia plánujeme začať v roku 2021.  Jeho prevádzku 
chceme spustiť v roku 2023, pričom obec Sirník bude profitovať z jeho 
ekonomického prínosu vo forme daní z nehnuteľností, podielových daní, ako 
aj pravidelných dotácií, ktoré chceme obci ponúknuť ako kompenzáciu 
zmierňovania dopadov existencie tohto zariadenia.  Celková kapacita kazety 
bude 59 500 m3. 
Jednotlivé druhy odpadu bude možné na skládke uložiť výlučne iba na 
základe zoznamu odpadov, povoleného povoľujúcim úradom SIŽP v 
Košiciach. Mať odpad pod kontrolou v špičkovo zabezpečenom 
a monitorovanom objekte znamená zodpovednosť za životné prostredie pre 
ďalšie generácie“, spresňuje Eva Čudková, zástupkyňa spoločnosti Remko 
Sirník. 
 
Samotné teleso navrhovanej skládky a akumulačné nádrže budú vybavené 
špičkovým geoelektrickým systémom monitoringu tesnosti. Zneškodňovaný 
nebezpečný odpad nebude produkovať skládkový plyn. Možná interakcia 
podzemných vôd s priesakovými vodami na skládke bude eliminovaná 
najmodernejšími stavebnotechnickými prvkami – fólia, tesnenie, drenážne 
potrubie pod skládkou (pod fóliou a tesnením) na odvod podzemných vôd a 
samostatná akumulačná nádrž na záchyt priesakových vôd. Priesakové 
vody budú externe čistené v ČOV. Možné vplyvy na životné prostredie 
taktiež eliminuje pravidelný monitoring  priesakových, podzemných a 
povrchových vôd. 
 
Spoločnosť Remko Sirník, s.r.o., upozorňuje na alarmujúci stav kapacít skládok 
nebezpečného odpadu na Slovensku, špeciálne v Prešovskom a Košickom kraji. 
Väčšina z nich smeruje k vyčerpaniu kapacít v relatívne krátkom čase a tak 
hrozí, že po ich uzavretí nebudú existovať koncové zariadenia, kde by sa 
bezpečne ukladal. Môže sa opakovať napr. situácia z areálu bývalého podniku 
Chemko Strážske, kde sa stále nachádza až 500 ton toxického a karcinogénneho 
odpadu z výroby PCB látok z čias bývalého režimu. Nedostatok kapacít na 
bezpečné spracovanie odpadu s nebezpečnými vlastnosťami takmer vždy vedie 
k snahám jednotlivcov alebo podnikateľských subjektov obchádzať zákonnú 
povinnosť vytváraním nelegálnych skládok a vyhadzovaním plechoviek od 
použitých farieb, motorových olejov, ale aj iných chemikálií do voľnej prírody, 
alebo do komunálneho odpadu.  
 
  



„Takéto postupy sú pre nás neprijateľné. Aj preto sme sa rozhodli riešiť tento 
vážny problém otvorením zabezpečenej kazety. Prísne normy, vysoko 
nepriepustné ílové tesnenie a  2,5 mm hrubej nepriepustnej fólie a takmer 
nepretržité monitorovanie  inšpektormi životného prostredia znamená istotu, 
že všetok odpad zostane pod kontrolou tak, ako to plánujeme v Sirníku“, 
uviedla Eva Čudková, zástupkyňa spoločnosti Remko Sirník. 
 
 
Remko Sirník sa zaväzuje poskytnúť obyvateľom obce Sirník a okolitým 
obciam všetky informácie o projekte a otvorene ich informovaťo prínosoch 
a rizikách projektu. Aj preto spoločnosť za týmto účelom zriadila e-
mailovú adresu info@zariadeniesirnik.sk , kde môžu obyvatelia obcí písať 
svoje podnety a facebookovú stránku Zariadenie Sirník - Transparentne o 
odpade , kde bude spoločnosť prodrobne informovať o tomto projekte. 
 
Ing. Eva Čudková 
Remko Sirník, s.r.o. 
	

	


