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H istória rakúskej firmy 
Brantner s hlavným 
sídlom v dolnorakús
kom Kremse sa začí

na v roku 1936 – ako taxikárska 
spoločnosť, neskôr cestovná kan
celária, ako aj prepravná autobu
sová spoločnosť, ktorá organizuje 
výletné cesty do oblasti Wachau. 
Začiatkom sedemdesiatych rokov 
vzniká obchodná vetva Odpadové 
hospodárstvo a Komunálne služ
by. Spoločnosť začína s odpado
vohospodárskym spracovaním 
odpadu prvých obcí v Dolnom 
Rakúsku. Knowhow a vízia sku
piny Brantner dali podnet na to, 
aby firma rozšírila svoju činnosť 
v oblastiach prepravy a logistiky, 

ako aj odpadového hospodárstva 
a komunálnych služieb postupne 
do ďalších oblastí Európy. 

V roku 1992 bola na Sloven
sku založená prvá dcérska spo
ločnosť v Spišskej Novej Vsi. Dnes 
skupina Brantner na Slovensku so 
svoji mi pätnástimi spoločnosťa
mi zamestnáva viac ako 700 pra
covníkov a má v nasadení približ
ne 250 vozidiel. 

Neustálou reakciou na no
vé potreby a výzvy sa skupina 
Brantner stala jednou z najväč
ších a najprogresívnejších v ce
lom odpadovom hospodárstve 
Slovenskej republiky. Spoločnosti 
skupiny Brantner dnes zabezpe
čujú komplexné služby odpado
vého hospodárstva pre viac ako 
550 000 obyvateľov a 2 000 fi
remných zákazníkov.

Skupina Brantner na Sloven

sku prevádzkuje 5 skládok odpa
du, ktoré sú trvalo monitorova
né a zodpovedajú prísnym nor
mám z oblasti ochrany životného 
prostredia. Ide o moderné zaria
denia s ochrannou spodnou izo
láciou a komplexnou infraštruk
túrou, ktoré riešia plyny a lát
ky unikajúce z rozkladajúceho 
sa odpadu, ako aj odvod priesa
kových vôd. 

V oblasti materiálového zhod
notenia odpadov prevádzkuje 
skupina Brantner na Slovensku 

6 triediacich závodov, v ktorých 
ročne spracuje na ďalšie zhodno
tenie viac ako 30 000 ton druhot
ných surovín. 

Druhou nosnou činnosťou 
sú technické služby, vrátane let
nej a zimnej údržby komuniká
cií, starostlivosti o verejnú ze
leň, údržbu a modernizáciu ve
rejného osvetlenia atď. Skupina 
 Brantner už od začiatku svojho 
pôsobenia na Slovensku patrí 
medzi najväčších poskytovate
ľov týchto služieb.

Spoločnosť Brantner si uve
domuje svoje záväzné postave
nie pri ochrane životného pro
stredia, a preto neustále hľadá 
nové možnosti, ako doterajšie 
systémy zlepšiť a minimalizovať 
tým akýkoľvek vplyv svojej čin
nosti na životné prostredie. Pri 
svojom záväzku voči životnému 
prostrediu sa aktívne podieľa na 
vývoji a realizácii mnohých rie
šení pre recykláciu, zhodnoco
vanie odpadov a ich alternatív
ne využitie.

Aktívne odplyňovanie 
skládkových plynov 
Skupina Brantner bola realizáto
rom prvého projektu aktívneho 
odplyňovania skládkových ply
nov na Slovensku a odvtedy zní
žila na svojich skládkach ekviva
lent emisií v objeme až 500 000 
ton CO2. Na skládke v Spišskej No
vej Vsi bol nainštalovaný generá
tor na výrobu elektrickej energie 
zo skládkových plynov, ktorá je 
následne dodávaná do rozvod
nej siete. 

Alternatívne palivá pre 
cementárenský priemysel 
na báze odpadov
Brantner disponuje jedným z pr
vých zariadení na výrobu alter
natívnych palív pre cementársky 
priemysel v SR. V tomto zariade
ní je moderná, veľkokapacitná 
technológia, kde sa mechanicky 
upravujú a kombinujú rôzne ty
py odpadov, ktoré slúžia ako al
ternatívne palivo pre cementár
sky priemysel. Jedinečnosť tohto 
zariadenia spočíva v tom, že sa 
namiesto prvotných surovín vy
užíva palivo založené na odpa
doch, ktoré by inak skončili na 
skládkach.

Skupina Brantner pristúpi
la k záväzku plniť environmen
tálnu politiku a politiku kva
lity a je držiteľom certifikátu 
ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 
a OHSAS 18001:2009.

Brantner na Slovensku
Firma Brantner expandovala na Slovensko už v roku 1992. S pätnástimi prevádzkami  
je Slovensko pre skupinu Brantner najväčším a najdôležitejším zahraničným trhom

V súčasnosti 
skupina Brantner 
pôsobí v ôsmich 
krajinách Európy 
a zamestnáva 
vyše 3 000 ľudí. 


