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Jednou zo základných priorít spoločnosti Continental Matador

Truck Tires, s.r.o. (CMTT s.r.o.) je zabezpečenie neustáleho

procesu zlepšovania sa vo všetkých činnostiach. Spoločnosť má

zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva

podľa normy ISO 14001:2015. Posledný certifikačný audit systému

environmentálneho manažérstva bol vykonaný v roku 2020.

Platnosť certifikácie je do roku 2023. Každý rok je vykonávaný

kontrolný audit.

V zásade vplyvy na ŽP rozdeľujeme na oblasti odpadového

hospodárstva, ochrany ovzdušia a ochrany vôd. Informáciu o

vplyve firmy na životné prostredie hodnotíme a poskytujeme ročne

a v grafoch je viditeľný aj trend posledných 4 rokov.

Vzhľadom na veľký rozsah investičnej činnosti v areáli spoločnosti

a nárastu výroby dochádza v niektorých oblastiach k zvýšeniu

vplyvov na ŽP.
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Ochrana ovzdušia
CMTT je prevádzkovateľom veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia kategorizácie 4.33.1

„Výroba nákladných radiálnych autoplášťov“. V roku 2021 bolo z jeho 69 výduchov

vypustených do ovzdušia 41,34 t emisií znečisťujúcich látok. Voči minulému roku je pokles

o necelú tonu.

Jednotlivé množstvá ZL sú uvedené nasledovne v tonách:

(t)
TZL   tuhé znečisťujúce látky 0,94 

TOC  plynné organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík 24,52

VOC  prchavé plynné organické látky 15,87   

V súčasnosti sú v nesúlade s emisnými limitmi pre TOC=20 mg.m-3 dve zariadenia s

výduchom do ovzdušia, ktoré sú v skúšobnej prevádzke. Sú to linka Rework–

prepracovanie zmesi a chladička miešacej linky č.7. Ostatné výsledky oprávnených meraní

emisií v ovzduší preukázali súlad v zmysle zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší.

Poplatok za emisie vypustené do ovzdušia v roku 2021 je vo výške 4 466 EUR.
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Emisie do ovzdušia v tonách
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Všetky vypúšťané odpadové vody (dažďová,

priemyselná, splašková) zo spoločnosti CMTT s. r.

o. sú odvádzané na mechanicko-biologicko-

chemickú čistiareň odpadových vôd, ktorú

prevádzkuje spoločnosť Continental Matador

Rubber s. r. o.

Pre informáciu uvádzame graf s množstvom

znečisťujúcich látok vypustených do povrchových

vôd z MBCHČOV a môžeme uviesť, že všetky

limitné ukazovatele vypúšťanej odpadovej vody

boli v roku 2021 dodržané.

Množstvo znečisťujúcich látok vypustených do

povrchových vôd je uvedené v Informácii o vplyve

firmy na životné prostredie v roku 2021 spoločnosti

Continental Matador Rubber s. r. o.
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V roku 2021 vzniklo v spoločnosti CMTT s.r.o. celkom 6 094 t odpadu. 

Množstvá vznikajúcich odpadov v roku 2021                                 Spôsoby nakladania s odpadmi v roku 2021

Ostatný odpad (O)                5 597,1 t                                               Zhodnotenie            4 394,5 t

Nebezpečný odpad (N)         496,9  t                                                 Zneškodnenie          1 699,5 t

Odpadové hospodárstvo
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S pripomienkami, podnetmi, sťažnosťami alebo otázkami týkajúcimi sa životného prostredia

alebo vplyvu spoločnosti Continental Matador Truck Tires, s.r.o. na životné prostredie je

možné prostredníctvom Zelenej linky spoločnosti na telefónnom čísle 042 461 2975. Každým

Vašim podnetom sa budeme zaoberať.


