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V ROŽŇAVE
�Čučmianska dlhá 26

- inz. kancelária, 058/732 97 03
�Nám. baníkov 32

- Turistické informačné centrum 

RIADKOVÚ INZERCIU PRIJÍMAME

AUTO-MOTO PREDAJ

� Predám Multicar M- 25, ŠPZ -
LE. Tel. 0905 073 972

KR1104939

RÔZNE - KÚPA

� Kúpim staré dosky zo stodôl
za výhodnú cenu, prípadne
vymením. 0910 953 803, 0918
813 666

KR1101342

� Výkup starých čiernych
dosiek, výkup orechového
dreva. Tel.: 0903 770 301

KR1101793

SLUŽBY

Ponúkam stavebné práce.
www.malak-p.sk. Mobil:
0911 283 185

KR1103542

Tvorba web stránok.
Telefón: 0902 053 794
Web: www. simweb.sk

KR1104317

� Úvery od  3,5% p. a., aj úvery s
ručením nehnuteľnosťou v exe-
kúcii. T. č. 0944 945 866. 

KR1105065

ZAMESTNANIE PONÚKA

� Práca v práčovni v Bratislave,
nástup dohodou, ubytovanie a
zálohy zabezpečené. 0915908177 

KR1104757

Komunálna poisťovňa (VIG)
-  vchod Castello, hľadá asis-
tenta (ku) pre okresy RV, RA,
a GL. Tel.: 0907 183 171

KR1104811

� Stavebná firma ponúka prácu
v Holandsku robotníkom s kva-
lif. a praxou. Eletrikár, vodár -
kúrenár, murár - obkladač, sto-
lár. Pod. ŽL, základy AJ, NJ. 0918
546 190, 0917 241 171  

KR1104938

� Prijmem murárov aj živnost-
níkov. Práca v ČR. Nástup
ihneď. Tel.: 0908842413,
0944493933 

KR1105059

� Prijmem sústružníka, karu-
selára, žeriavnika, zámočníka,
horizontkára. 0903 604 938.

KR1105068

PRÍJEM  INZERCIE

Košický KORZÁR
Letná 47 (budova Východosl. 

tlačiarní), 040 01 Košice 
tel.: 055/600 22 51, fax: 055/600 22 29

e-mail: inzercia.ke@korzar.sk

Biela 7 (vchod z Kováčskej ulice)
040 01 Košice 

tel./fax: 055/625 08 10
e-mail: kovacska@korzar.sk

Prešovský KORZÁR
Jarková 59

080 01 Prešov
tel.: 051/777 55 77

e-mail: inzercia.po@korzar.sk

Spišský KORZÁR
Zimná ul. 49

052 01 Sp. Nová Ves 
tel./fax: 053/442 45 68

e-mail: inzercia.snv@korzar.sk

Tatranský KORZÁR
Nám. sv. Egídia 97

058 01 Poprad 
tel./fax: 052/772 52 33

e-mail: inzercia.pp@korzar.sk

Gemerský KORZÁR
Čučmianska dlhá 26

048 01 Rožňava 
tel.: 058/732 97 03, fax: 058/732 98 59

e-mail: inzercia.rv@korzar.sk

Zemplínsky KORZÁR
Gorkého 1

071 01 Michalovce 
tel./fax: 056/643 25 90

e-mail: inzercia.mi@korzar.sk

Námestie slobody 12
066 01 Humenné

tel./fax: 057/44 22 318
e-mail: inzercia.he@korzar.sk

cenník 
inzercie

...nájdete na
www.korzar.sk

Termín nástupu: dohodou

Žiadosti a štruktúrovaný životopis zasielajte do 25. 3. 2011 pod heslom 
"ROŽŇAVA" na adresu 

Petit Press, a. s., divízia východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice alebo v elektronickej forme 
na adresu zamestnanie@korzar.sk.

Na ponuky odpovedáme len uchádzačom vybraným na základe posúdenia zaslaných životopisov.

POžADUJEME:
- minimálne úplné SŠ vzdelanie
- ovládanie práce s PC (Word, Excel, 

Outlook, internet)
- časovú flexibilitu
- komunikačné schopnosti
- kreativitu, zodpovednosť, spoľahlivosť
- znalosť regiónu a skúsenosti s vedením

obchodných rokovaní sú vašou výhodou

PONÚKAME:
- možnosť podieľať sa na úspechu 

a rozvoji významnej spoločnosti 
na trhu médií so stabilnou 
pozíciou

- motivačné hodnotenie
- prácu v mladom kolektíve

Petit Press, a. s., 
divízia východ, o. z., 

vydavateľstvo denníkov KORZÁR

vypisuje výberové konanie na pozíciu

OBCHODNÝ MANAŽÉR
pre pracovisko: Rožňava 
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Separácia odpadu, ako aj
spravovanie a nakladanie
s komunálnym odpadom
sa začína čoraz viac do-
týkať aj nášho regiónu.
Každý deň vyhadzujeme
množstvo odpadu, z
ktorého sa dá veľká časť
druhotných surovín ďalej
spracovať. Na Slovensku
sa už dnes vo väčšine mi-
est a obcí separujú plasty,
tetrapakové obaly, kovy,
papier a sklo. Ako je na
tom gemerský región?

V okresoch Rimavská Sobota,
Rožňava a Revúca spracúva komu-
nálny odpad firma Brantner Gemer
s.r.o., ktorá pôsobí ako súčasť sku-
piny Brantner vo viacerých regió-
noch Slovenska. Jej zamestnanci sa
starajú nielen o zber, prepravu, tri-
edenie, zneškodňovanie a zhodno-
covanie odpadov, ale aj o údržbu ci-
est, chodníkov, zelene a verejných
priestranstiev na Gemeri. 

Skupina Brantner pôsobí na
Slovensku už viac ako 12 rokov. Za
tento čas nadobudla množstvo
skúseností a disponuje kvalitným
technologickým vybavením a per-
sonálnym zázemím. Aj vďaka
know - how materskej spoločnosti
Brantner v Rakúsku ponúka pre
komunálnu sféru, ale aj pre pod-
nikateľské subjekty, vyvážené
a ekonomicky udržateľné riešenia
odpadového hospodárstva. 

V týchto dňoch prichádza
Brantner aj na Gemer s ambíciou

zvýšiť podiel separovaného odpa-
du na celkovom množstve komu-
nálneho odpadu. Pripravuje preto
niekoľko projektov, ktoré majú
zlepšiť povedomie verejnosti a
zvýšiť motiváciu občanov k sepa-
rovaniu.

Jednou z dôležitých oblastí
v rámci odpadového hospodárstva
je informovanie verejnosti  o po-
trebe triedenia odpadov, ale aj  za-
vádzanie separovaného zberu od-
padov do škôl. Keďže je dôležité za-
čať už od najmenších, organizuje-
me od roku 2008 projekt
„Separujme spolu“, ktorý prebieha
v spolupráci s mestom Rožňava
a miestnymi organizáciami na
školách a škôlkach v pôsobnosti
mesta. Jeho hlavným cieľom je vy-

bavenie škôl nádobami na triede-
nie odpadu a zavedenie separova-
nia odpadov na školách. Vďaka to-
muto projektu sme pomohli vyba-
viť školy a škôlky v Rožňave nádo-
bami na triedenie odpadu. Našou
snahou bude pomôcť pri zavedení
separácie odpadov aj na školách v
Revúcej a Rimavskej Sobote. 

Pre školy sme aj v tomto roku
pripravili v spolupráci s Centrami
voľného času súťaže a exkurzie na
dotrieďovacie stredisko v Rimav-
skej Sobote. Plánujeme tiež orga-
nizovať besedy, ktorými by sme
chceli motivovať školy a žiakov, že
separácia odpadu jedným zo zá-
kladných krokov ako sa správať
ohľaduplne k životnému prostre-
diu.  

Pre tých, ktorí chcú mať
okrem dobrého pocitu pri sepa-
rácií aj niečo navyše, bude štvrťro-
čne prebiehať aj výkup starého pa-
piera. Za odovzdaný  papier dosta-
nú občania toaletný papier.
O presných termínoch vás bude-
me informovať na www.brantner-
gemer.sk a prostredníctvom pla-
gátov. 

Ako separovať odpad?
Vyseparovaný komunálny odpad
sa umiestňuje do zberných nádob
a zberných vriec, ktoré sú farebne
odlíšené. Elektronický odpad, ako
žiarovky, batérie, káble, elektros-
potrebiče môžu občania priniesť
do nášho zberného dvora. Do bu-
dúcnosti chystá naša spoločnosť

aj pojazdný zber tohto elektro-
nického šrotu.

Pokiaľ sa občan rozhodne zod-
povedne separovať komunálny od-
pad, mal by na to myslieť nielen
pri kúpe výrobkov, ale aj počas
spotreby. Mal by si uvedomiť, či po
kúpe výrobku bude môcť nepo-
trebné časti (vo väčšine prípadov
sa jedná o obal) dôkladne vysepa-
rovať.

Pri používaní by mal tak isto
myslieť na to, aby činnosťou ne-
spôsobil nemožnosť separovania
daného materiálu, keď sa stane
nepotrebným, pretože separovať
odpad je možné len čistý a zbave-
ný iných materiálov (napr. zvy-
škov potravín, oddeľovanie skla od
kovov a pod.).  Z pohľadu občana
nie je správne, keď neumiestňuje
separované zložky komunálneho
odpadu do zodpovedajúcich zber-
ných nádob, pretože sa tým stráca
zmysel separácie komunálneho
odpadu. ( zdroj: www.separujod-
pad.sk) 

Vedeli ste, že:
• 1 tona zberového papiera za-
chráni 17 stromov
• Zo 670 vyzbieraných a recyklova-
ných hliníkových plechoviek
môže byť jeden bicykel
• 2 litrové kartóny od nápojov sa
môžu recykláciou zmeniť na jeden
štvorcový meter kuchynskej uti-
erky
• 30 vyzbieraných plastových fli-
aš stačí na výrobu jednej flisovej
bundy

• Zo 150 vyzbieraných plastových
fliaš môže byť jeden koberec, 
• Z nápojových kartónov sa stáva-
jú darčekové tašky, z oceľových
plechoviek sa stávajú kľúče

Pri separovanom zbere sa ne-
potrebná vec nepovažuje za od-
pad, ale za surovinu, ktorá môže
znova vstúpiť do výrobného pro-
cesu. Šetrí sa tým množstvo
prírodných zdrojov, znižujú sa ne-
gatívne vplyvy na zdravie ľudí
a životné prostredie, a to nielen vo
výrobných procesoch, ale aj na sk-
ládkach komunálnych odpadov,
kde neseparovaný komunálny od-
pad môže vytvárať nekontrolova-
teľné procesy. 

Na záver:
Separovaný zber komunálneho
odpadu je zatiaľ jediným riešením
zníženia množstva komunálneho
odpadu, a separácia sa stáva stále
aktuálnejšou témou zástupcov sa-
mospráv.

Keďže sa životné prostredie
dotýka nás všetkých, naučme sa
separovať odpady. Len spoločnými
silami pri separácii komunálneho
odpadu dosiahneme očakávané
výsledky. V spoločnosti BRANT-
NER GEMER si vážime váš odpad!

Vaše podnety, nápady a pripomien-
ky radi privítame na infolinke
047/5631 936, alebo emailom na
brantnergemer@brantner.com. 

Ozaj, už viete kde skončia
tieto noviny po prečítaní?

Vieme, kde končí náš odpad?


