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UZite si LetO s LáZO – PLáZO

SPOLOČN! SPRAVÍM! D!ŤOM 
ŽIARIVÉ VIANOC!!
Stredoslovenská energetika tento rok pripravuje 

naozaj Žiarivé Vianoce pre deti z detského krízo-

vého centra Náruč v Žiline, ktoré pomáha deťom, 

ženám a rodinám ohrozeným násilím. Čo sa bude 

diať a ako môžete pomôcť?

Sledujte 12. 12. 2017 o 18.00 hod. na Facebooku 

naše živé vysielanie priamo z detského krízového 

centra Náruč a charizmatický Žilinčan Juraj Šoko 

Tabáček vám všetko vysvetlí! Len spoločným úsi-

lím môžeme totiž deťom vytvoriť krásne Žiarivé 

Vianoce. 

Na vianočnom stromčeku v centre Náruč bude za-

vesených 1 000 špeciálnych žiaroviek. Každá z nich 

sa rozsvieti, až keď pod živé vysielanie pribudne 

komentár s takýmto hashtagom: #ŽiarivéVianoce. 

Sledujte preto aj vy naše živé vysielanie a priložte 

ruku k dielu! Hneď ako sa vďaka vašim komentá-

rom a hashtagom rozsvietia všetky žiarovky, deti 

z detského krízového centra dostanú od nás nielen 

krásny rozžiarený vianočný stromček, ale aj parád-

ny vianočný darček! 

Sledujte nás na

www.facebook.com/stredoslovenskaenergetika

SSE 17-022 OC Mirage PR clanok Vianoce 190x260.indd   1 20.11.17   13:07



s    
polu sme prekráčali 
celým rokom a otvá-
rame pre vás dvere aj 
pre pohodové pred-

vianočné nakupovanie.  Zaparko-
vanie vašich automobilov v  par-
kovacom dome, výhodné ceny, 
originálne nápady na darčeky, ele-
gantná vianočná výzdoba a široká 
možnosť relaxu a reštauračných 
služieb sú zárukou príjemne strá-
vených chvíľ.  

U nás môžete zabudnúť na vša-
deprítomný predvianočný zhon 
a stres.

Začiatkom decembra určite 
zoberte so sebou aj svoje deti. Už 
6. decembra k nám zavíta obľúbe-
ný Mikuláš, ktorý príde obdarovať 
všetky  deti. Dokonca si so sebou, 
okrem čerta a anjela, privedie aj 
posilu. Spoločnosť mu  budú robiť 
naši žilinskí futbalisti. 

Pre deti sme si počas decembra pripravili aj tradičné Tvorivé 
dielne. Určite ich nezmeškajte, naučia sa pri nich tvoriť aj vo via-
nočnej tematike. 

Vianocami bude dýchať aj výstava, ktorú si budete môcť po-
zrieť od 9. do 29. decembra. Počas nakupovania sa pri nej isto 
pristavte. Dozviete sa veľa o vianočných zvykoch našich predkov. 

Vo štvrtok 7. decembra by k nám mali prísť určite mnohí stredo-
školáci. Študenti Žilinskej univerzity nám predstavia svoju školu. 
Každá fakulta bude mať svoj prezentačný stánok, v ktorom sa dozvie-
te o rôznych študijných odboroch. Je to jedinečná šanca dozvedieť sa 
množstvo informácií, ktoré určite pomôžu pri výbere ďalšieho štú-
dia. Viete, že na Žilinskej univerzite študujú budúci piloti, konštruk-
téri, experti na dopravné stavby, elektrotechnické riešenia, odborníci 
v informatike, bezpečnosti ako aj ekonomike a budúci učitelia?

Prajeme vám šťastné a veselé Vianoce a príjemný oddych 
v kruhu najbližších. 
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Milí návštevníci 
OC MiraGe!

Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra
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PreZiLi 
sMe sPOLU

Mali sme 
narodeniny 
a  o radosť 

sme sa chceli podeliť 
aj s tými najmenšími.
Veď aj my sme mali 
teraz iba sedem rokov. 
Preto sme chceli s deť-

mi stráviť celý 
deň. Už od 

rána 

10. novembra sa 
mohli zúčastniť rôz-
nych hier, ale mohli 
vyskúšať aj maľovanie 
na tvár. Počas dňa 
im robili spoločnosť 
milí šašovia so šou 
Klauniáda z Divadla 
zo šuflíka.

Aj DEtI OSlAVOVAlI 
SPOlU S NAMI



Vianočné 
sViatky, 

zVyky a poVery

9. — 29. 12. 2017
Originálna výstava vianočných obyčajov a zvykov 

našich predkov zo zbierok Šatnice Matice slovenskej.

-1. podlažie / OC MIRAGE



P  richádzajú Vianoce a čas strávený v kruhu rodiny. Všetci sa stretnú pri 
štedrovečernom stole. Pri tejto príležitosti stavte na slávnostné, ale zá-

roveň aj pohodlné oblečenie. Nové šaty, či košele a svetre pre pánov nájdete 
v predajni OVS na 1. podlaží OC MIRAGE.      

sLávnOstne 
naLadeníM

ód
A
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tOPáNKy
39,95 €

KOŠEľA
19,95 €

SVEtER
16,95 €

KABát
59,95 €

NOhAVICE
19,95 €

ŠAty
19,95 €

tOPáNKy
39,95 €



a  j deti sa na Vianoce menia na malých elegánov. Slečny a gentlemani si 
pod stromčekom hľadajú darčeky. Atmosféra je naozaj príjemná. Krásne 

elegantné outfity nájdete v predajni OVS KIDS na 2. podlaží OC MIRAGE. 
Môžete napríklad detské oblečenie zladiť s tým „dospeláckym“.     

Pre MaLýCh 
eLeGánOv

deceMber 2017      |     07
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NOhAVICE
9,95 €

NOhAVICE
19,95 €

BlúZKA
16,95 €

KABát
39,95 €

VEStA
16,95 €

KOŠEľA
16,95 €



RO
ZH

OV
OR

08     |  



deceMber 2017      |      09

„Každý medovník zdobím, 
ako keby mal byť môj posledný.“

K čaru Vianoc neodmysliteľne patria medovníčky. Ak sa 
dostanú do „správnych rúk“, vznikajú z nich doslova ume-
lecké diela. Alžbeta Knappová sa ich tvorbe venuje nie-
koľko rokov. Jej prácu ste mohli sledovať napríklad počas 
Valentína priamo v OC MIRAGE. Jeden z jej medovníkov 
dostal do daru aj prezident Andrej Kiska. Porozprávala 
nám o Vianociach, práci a dokonca si môžete vyskúšať aj 
jej osvedčený recept.

Alžbeta 
Knappová
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Ako u vás vyzerajú Vianoce? 
Počas Vianoc sa snažím svojim deťom viac 
ako inokedy priblížiť tradície, ktoré som si 
priniesla z domu. Nesmie chýbať Betlehem-
ské svetlo a polnočná omša v môjmu srdcu 
najmilovanejšom kostolíku v geografickom 
strede Európy. Je to práve u nás na Kremnic-
kých Baniach a práve v tomto kostolíku sme 
sa s manželom zosobášili. Je to hádam pre 
mňa najsilnejší moment z celých sviatkov 
a som rada, že deti ako rastú, sa vždy rady 
ku mne pripoja. Vlaňajší Štedrý deň bol pre 
nás najštedrejší. Narodilo sa mi v poradí 
štvrté krstniatko - Glória, a tieto Vianoce sa 
budeme vytešovať z ďalších čerstvo narode-
ných bábätiek, ktoré pribudli do rodiny. Po 
piatykrát sme sa s manželom stali krstnými 
rodičmi malého Viktora.

Pečiete veľa?
Všetci si myslia, že okrem medovníkov 
vypekám koláče, ale omyl je pravdou. Ne-
pečiem a ani sa nechystám. Mám úžasnú 
svokru, ktorá pečie veľmi chutné koláče 
a robí to rada. A moje dve dievčence Šar-
lota a Johana sa vždy rady priučia. Takže ja 
pečiem len medovníčky.

Iné koláče síce nepečiete, ale ktoré vám 
chutia najviac? 
Koláče nepečiem a aj keby som to s vypä-
tím všetkých síl dokázala, radšej ich jem. 
Nikdy nezabudnem na koláče mojej babič-
ky. Hlavne na „mesiačiky“ - tak sme ich ako 
deti volali. Žiaľ, nech som robila, čo som 
mohla, nikdy neboli také ako od nej. Mož-
no mi raz prezradí, kde som robila chybu, 
kým sa na mňa zhora dívala.

Čím vás zaujali práve medovníčky?
Medovník je niečo, na čom sa snažím za-
nechať odkaz. Vždy, keď som dostala do 
daru medovník ja, obzerala som si ho snáď 
milimeter po milimetri a snažila sa pocho-
piť, ako môže niekto takú krásu vytvoriť. 
Musela som to vyskúšať. Bola to dlhá cesta 
plná pokusov, no v konečnom dôsledku 
chutili aj tie pekné či menej pekné vždy 
rovnako.

Ako ste našli ten správny recept? 
Asi som mala šťastie, lebo recept, ktorý po-
užívam doteraz, a nechystám sa ho zmeniť, 
som našla u rodičov doma zapísaný v zoši-
te s receptami.

Kde sa môžeme stretnúť s vašou prá-
cou?
S mojou prácou sa môžete stretnúť naj-
bližšie v Kremnici na akcii „Advent na 
hrade“ a tiež na „Kremnických mini tr-
hoch“. Na viac akcií sa kvôli objednáv-
kam ani nemám šancu dostať.

Máte aj svojich nasledovníkov?
O nasledovníkov sa nebojím. Už teraz 
vidím, že zdobenie medovníkov ich baví 
a každým rokom je náš vianočný strom-
ček ovešaný krajšími a krajšími medov-
níčkami. Medovníčky odo mňa by ste 
tam márne hľadali.

Je nejaký medovník, ktorý sa vám naj-
viac vryl do pamäti?
Ani neviem. Každý jeden zdobím, ako 
keby mal byť môj posledný. Aj keď si 
všetci myslia, že je to práve ten, čo som 
zdobila pre pána prezidenta. No jedným 
sa ozaj môžem pochváliť. Tuším som 
jediná medovnikárka, ktorej sa dostalo 
pocty zdobiť medovníkové srdce pre 
106-ročnú babičku.



Vaše medovníčky robia radosť veľa 
ľuďom. Čo robí najväčšiu radosť vám?
Moja rodina mi robí radosť už tým, že 
ma vie pochopiť, pomôcť mi  a mnoho-
krát tolerovať. Tiež deti, že rozvíjajú svo-
je talenty hrou na gitaru, flautu, saxofón 
a husle. Pre niekoho sú to maličkosti, no 
pre mňa je rodina najviac.

Určite celý čas len nepečiete... Ako 
trávite voľný čas? 
Veru, na prstoch rúk a nôh by som mohla 
spočítať dni, keď nepečiem, či nezdobím 
medovníky. Ľudia stále niečo oslavu-
jú. Či je to narodenie dieťaťa, krstiny, 
prvé sv. prijímanie, birmovka, maturi-
ta, svadba, výročie alebo len tak chcú 
niekomu urobiť medovníkom odo mňa 
radosť. Ale, ak sa dá a čas mi to dovolí, 
keď je sneh vybehnem na Skalku a  bež-
kujem a rada si zacvičím vo fitku. No 
radi s rodinkou  vybehneme na chalupu 
a najviac sa teším, keď sa tam stretnem 
s rodičmi a súrodencami a ich rodinami. 
Len tak debatíme dlho do noci a ja ako 
inak popritom zdobím... Som rada, že mi 
je práca záľubou.
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RECEPt NA MEDOVNÍČKy od pani Knappovej

600 g hladkej múky
3 vajcia

250 g práškového cukru
100 g masla
200 g medu

lyžicu perníkového korenia, lyžičku sódy bikarbóny 

Postup je jednoduchý:  
„Pekne vypracujem cesto a nechám v chlade odležať 24 hodín.“



tiP 
na darCek

Z eny sa bez kabelky ani nepohnú, vždy ju majú po ruke. Preto ako darček je to 
správna voľba. Svoje verné spoločníčky nájdete v predajni Carpisa na 1. podla-

ží OC MIRAGE. Páni, ak chcete svoju polovičku prekvapiť, v predajni vám ochot-
ne poradia. Na výber máte kabelky na každú príležitosť.    dÁ
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KABElKy 

CArpISA

Materiál: syntetika. 

35,99 €

KABElKy 

CArpISA

Materiál: syntetika. 

49,99 €
PEňAŽENkA

19,99 €

KABElKy 

CArpISA

Materiál: syntetika. 

35,99 — 59,99 €

KABElKy 

CArpISA

Materiál: syntetika.

35,99 — 39,99 €

KABElKy 

CArpISA

Materiál: syntetika. 

49,99 — 59,99 €
ˆ

ˆ
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v ianočná výzdoba je akoby odmena pre 
váš domov. Ozdobený stromček domi-

nuje celej domácnosti. Tie najkrajšie ozdoby 
a stromčeky nájdete v predajni COINCASA 
na 1. podlaží OC MIRAGE. Budete sa cítiť 
jednoducho ako v rozprávke. 

CarO vianOC 
vO vašOM dOMOve

dO
M

Ác
N

OS
ť

 10/2016t
ˆ

KRáSNE 
VIANOČNé 

StROMČEKy 
od COINCASA 

59,90 € – 399,90 €
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Co by ste si najradšej našli pod stromčekom? Už sa poriadne 
ochladilo a teplé oblečenie naozaj nebude na škodu. Počas zimy 

však môžete chodiť v teple a zároveň so štýlom. V predajni MÖTIVI 
na 2. podlaží OC MIRAGE vás očarí úžasná zimná kolekcia. 

ZiMa 
sO štýLOM

SVEtER 

MÖtIVI
Materiál: 100 % polyamid.
Farba: sivá, biela. 

69,00 €

BlúZKA 

MÖtIVI
Materiál: 100 % polyester.
Farba: biela. 

59,00 €

BUNDA 

MÖtIVI
Materiál: 50 % polyester, 
40 % polyamid, 10 % elastan.
Farba: bielo-čierna. 

189,00 €

RIflE

MÖtIVI
Materiál: 99 % bavlna, 
1 % elastan.
Farba: modrá. 

99,00 €

ŠAty 

MÖtIVI
Materiál: 100 % polyamid.
Farba: čierna s kvetovanou 
potlačou. 

79,00 €

dÁ
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detičky sa 6. decembra od 16.00 h môžu tešiť na príchod 
sv. Mikuláša, ktorý prinesie množstvo sladkostí. Progra-
mom budú všetkých sprevádzať žilinskí fitbalisti, ktorí 

návštevníkov potešia autogramiádou. Tešiť sa môžete na animá-
torov Detského sveta a množstvo súťaží.
Podujatie sa bude konať na -1. podlaží od 16.00 h.

P  ríďte si pozrieť prezentačné stánky fakúlt, zaujímavé ex-
ponáty, súťaže a hlavne študentov a študentky UNIZA, 
ktorí vám radi odpovedia na všetky otázky týkajúce sa 

štúdia a študentského života na Žilinskej univerzite.
Podujatie začína o 14.00 h na -1. podlaží.

deCeMbrOvý PrOGraM

7. 12. od 14.00 h

MIKUláŠ 
V OC MIRAGE
6. 12. od 16.00 h

DEň UNIZA V OC MIRAGE

PROgRAM
–  o 16.00 h súťaže s animátormi 

detského sveta
–  maľovanie na tvár
–  o 17.00 h autogramiáda  

futbalistov MŠk Žilina
–  o 17.30 h príchod Mikuláša
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srdečne pozývame návštevníkov OC MIRAGE na 
tradičnú vianočnú výstavu  VIANOČNÉ SVIAT-
KY ZVYKY A POVERY s tým spojené, ktorá je zo 

zbierok Šatnice Matice slovenskej. Originálna výstava 
je venovaná rôznym vianočným sviatkom opradených 
množstvom obyčají a zvykov naších predkov.
Výstava bude nainštalovaná na -1.podlaží OC MIRAGE.

M POdUjatí v OC MiraGe

VIANOČNé 
SVIAtKy 
ZVyKy A POVERy

Milé deti, čakáme na vás kaž-
dú sobotu na -1. podlaží pri 
zábavných tvorivých diel-

ňach s vianočnou tématikou.

Vždy v sobotu o 15.00 htVORIVé 
DIElNE

PARtNEROM tVORIVýCh DIElNÍ 
V MESIACI DECEMBER 
jE PREDAjňA ŠPORtOVéhO 
ZNAČKOVéhO OBlEČENIA

9. – 29. 12. 

2. 12. 2017 – VIANOČNé PIESKOVANIE
9. 12. 2017 –  VIANOČNé POZDRAVy

16. 12. 2017 – NAjKRAjŠIA VIANOČNá GUľA
– SútAŽ – CENy VENUjE PREDAjNA 4f 

23. 12. 2017 – REťAZOVé MEDOVNÍČKy 
30. 12. 2017 – MAľOVANé ZIMNé ŠPORty
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PROGRAM

· o 16.00 h súťaže s animátormi Detského sveta

· maľovanie na tvár

· o 17.00 h autogramiáda futbalistov MŠK Žilina

· o 17.30 h príchod Mikuláša

Mikuláš zavíta

do OC Mirage

od 16.00 h6. decembra 2017

Zavíta k nám štedrý Mikuláš, ktorý má 
rád všetky deti na svete. Už 6. decembra 
o  17.30  h môžete očakávať jeho príchod. 
Už máte pripravené básničky? A poslúcha-
te doma rodičov a v škole pani učiteľky? Ak 
áno, určite nedostanete len sladký darček. 

Mikuláš má totiž veľa veselých pomocníkov. 
A to nielen čerta s anjelom. Na výpomoc 
mu prídu skvelí animátori, ale aj naši šikovní 
žilinskí futbalistami. Všetci majú pripravené 
množstvo súťaží, ktorých sa môžete zúčast-
niť. Takisto vás čaká maľovanie na tvár a au-

togramiáda futbalistov MŠK Žilina. Celé 
podujatie moderuje Roman Nadániy. 

Tešíte sa na Mikuláša? 
My sa ho už nevieme dočkať. 

P  ozor, milé deti! V OC MIRAGE vás čaká vzácna návšteva.  
Rozhodne by ste si ju nemali nechať ujsť.  
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+ autogramiáda 

futbalistov

MŠK Žilina
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PrisPeLi 
na dObrú veC

Z akúpením lampiónu šťastia počas oslavy našich narodenín ste 
pomohli deťom v nemocnici. 

OC MIRAGE spolu s vami od roku 2009 
pri splnilo sny niekoľkým tisícom detí. 
Tento rok sa Večer tisícov želaní konal 
10. novembra. Programom nás sprevádzal 
moderátor Roman Nadányi a hudobný 
hosť kapela AYA. Večer sa niesol v znamení 
dobrej vôle,  keď obyvatelia Žiliny ako aj 
iní návštevníci OC MIRAGE mohli zakú-

pením lampiónu šťastia prispieť na dobrú 
vec. Všetci ste ukázali, že máte srdce na 
správnom mieste. 

Tento rok sa nám spolu podarilo vy-
zbierať 4 566 eur. Je to viac ako o tisíc eur 
než sme vyzbierali minulý rok. Príspevok 
z predaja lampiónov poputuje na Detskú 
ortopédiu FNsP Žilina.

Všetkým štedrým darcom srdečne ďaku-
jeme. Vďaka zbierke sa budú deti v nemoc-
nici cítiť oveľa lepšie. 

Celkovo sme za všetky roky Večera ti-
sícov želaní vyzbierali pre deti viac ako 
45-tisíc eur. 

Ďakujeme.
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Žilinská univerzita patrí medzi TOP 
. Aktuálne na jej 

siedmich fakultách študuje viac ako 

čbu, moderné tvorivé prostredie, 
kvalitné laboratóriá, ale hlavne pre 
atraktívne študijné pro gramy, je vy-

ľadávanou vysokoškolskou inštitú-
ciou.

č

ť
sa Žilinská univerzita snaží prostred-

pritom ani na najmladšiu generáciu. 
Už tradične sa v lete koná Žilinská det-

zase každý rok zúč ň ľ
medzinárodného podujatia Master-

ň
prácu profesionálnych č

Ďalšími podujatiami, ktorými sa 
UNIZA otvára verejnosti, sú napríklad  
First Lego League, RoboRAVE, Noc výs-

č

Viete, že na Žilinskej univerzite študujú budúci piloti, konštruktéri, experti na dopravné stavby, elektrotechnické riešenia, 
odborníci v informatike, bezpeč č ď

Viete, že UNIZA je jednou z najaktívnejších univerzít na Slovensku v programe ERASMUS+?

Viete o unikátnom univerzitnom campuse UNIZA? 

Príď ť ň  7. decembra 2017 od 14.00 
ľa viac!

Pripravené sú pre vás prezentačné stánky fakúlt, zaujímavé exponáty, súťaže a hlavne študenti a študentky UNIZA, ktorí radi 
odpovedia na všetky vaše otázky týkajúce sa štúdia a študentského života na Žilinskej univerzite! 

Neviete presne, ktorý študijný program je pre vás ten pravý? Chcete spoznať pedagógov, nazrieť čební a laboratórií? Máte 
ešte nezodpovedané otázky k podaniu prihlášky či prijímaciemu konaniu? Príď
dozviete! 

ň
v MIRAGE Shopping Center

Žilinská univerzita v Žiline

22     |  21/2017t

v  našej predajni, ktorá sa nachádza na 2. podlaží OC MIRAGE, 
nájdete tie pravé darčeky na Vianoce. Pre mužov si vyberiete 

z množstva košieľ, nohavíc, svetrov, búnd, kravát, opaskov, trakov 
a manžetových gombíkov. Ženy v košeliach 7camicie vyzerajú vždy 
príťažlivo a navyše sa cítia mimoriadne pohodlne. Košele zo 7cami-
cie sú tou správnou voľbou.  

vianOCe 
s 7CaMiCie

KOŠEľA DáMSKA 
Rôzne farby

Materiál: 100% bavlna, 
97% bavlna a 3% elastan, 

65% bavlna a 35% polyester, 
bavlna-satén

od 29,90 €

KOŠEľA PáNSKA
Rôzne farby

Materiál: 100% bavlna, 
97% bavlna a 3% elastan, 

65% bavlna a 35% polyester, 
bavlna-satén

od 29,90 €



FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY 
DOPRAVY A SPOJOV 
16. 2. 2018
http://www.fpedas.uniza.sk

STROJNÍCKA FAKULTA 
7. 2. 2018
http://fstroj.uniza.sk

ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA
8. 2. 2018
http://fel.uniza.sk

STAVEBNÁ FAKULTA
7. 2. 2018
http://svf.uniza.sk

FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY
16. 2. 2018
ONLINE deň otvorených dverí: 
7. 3. 2018 16:00-21:00 hod.
http://www.fri.uniza.sk

FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO 
INŽINIERSTVA 
15. 2. 2018
http://www.fbi.uniza.sk

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
16. 2. 2018
http://www.fhv.uniza.sk

VÝSKUMNÝ ÚSTAV VYSOKOHORSKEJ 
BIOLÓGIE 
5. 4. 2018 
http://www.uniza.sk
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Žilinská univerzita patrí medzi TOP 
slovenské univerzity. Aktuálne na jej 
siedmich fakultách študuje viac ako 
8 000 študentov. Pre svoju kvalitnú 
výučbu, moderné tvorivé prostredie, 
kvalitné laboratóriá, ale hlavne pre 
atraktívne študijné pro gramy, je vy-
hľadávanou vysokoškolskou inštitú-
ciou.

V oblasti vedy a techniky je UNIZA zná-

ma aj svojimi netradičnými a inovatív-

nymi riešeniami. 

Podnietiť záujem o technické odbory 

sa Žilinská univerzita snaží prostred-
níctvom mnohých aktivít a nezabúda 

pritom ani na najmladšiu generáciu. 
Už tradične sa v lete koná Žilinská det-
ská univerzita. Mladí nadšenci fyziky sa 

zase každý rok zúčastňujú obľúbeného 

medzinárodného podujatia Master-
classes, kde si na jeden deň vyskúšajú 

prácu profesionálnych časticových fy-

zikov. Ďalšími podujatiami, ktorými sa 
UNIZA otvára verejnosti, sú napríklad  
First Lego League, RoboRAVE, Noc výs-
kumníkov, Výskumná Stanica či Viano-

ce na univerzite.

Viete, že na Žilinskej univerzite študujú budúci piloti, konštruktéri, experti na dopravné stavby, elektrotechnické riešenia, 
odborníci v informatike, bezpečnosti ako aj ekonomike, budúci učitelia a mnohí ďalší?

Viete, že UNIZA je jednou z najaktívnejších univerzít na Slovensku v programe ERASMUS+?

Viete o unikátnom univerzitnom campuse UNIZA? 

Príďte sa pozrieť na Deň UNIZA v OC MIRAGE v stredu 7. decembra 2017 od 14.00 
a dozviete sa oveľa viac!
Pripravené sú pre vás prezentačné stánky fakúlt, zaujímavé exponáty, súťaže a hlavne študenti a študentky UNIZA, ktorí radi 
odpovedia na všetky vaše otázky týkajúce sa štúdia a študentského života na Žilinskej univerzite! 

DNI OTVORENÝCH DVERÍ  NA FAKULTÁCH UNIZA

Neviete presne, ktorý študijný program je pre vás ten pravý? Chcete spoznať pedagógov, nazrieť do učební a laboratórií? Máte 
ešte nezodpovedané otázky k podaniu prihlášky či prijímaciemu konaniu? Príďte na dni otvorených dverí fakúlt UNIZA a všetko sa 
dozviete! 

Deň UNIZA
v MIRAGE Shopping Center

Žilinská univerzita v Žiline
...oslavuje 65 rokov
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66. diel

V novembri  sa vo veľkom osla-
vovalo.  Žilka  rozmýšľala  nad 
darčekom,  Marián  a  Tomáš  sa 
zaujímali o rýchle autá a Dorka 
si užívala atmosféru Večera tisí-
cov želaní. Pred gratuláciou sa 
však  niečo  stalo!  Ako  dopadla 
narodeninová oslava?
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ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.



Mikuláš k nám zavíta 7. decembra 
o  17.00  h. Rodičia si môžu predobjednať 
balíčky pre deti u nás osobne, telefonicky 
alebo mailom. Mikuláš si so sebou okrem 
vreca sladkostí privedie aj šikovných po-
mocníkov, ktorí sa radi s deťmi zahrajú. 

V decembri nás však čaká aj veľa sviatkov. 
Otvorené máme aj počas Štedrého dňa, 
aby rodičia stihli spraviť všetky nákupy. 
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Deti v Detskom svete určite aj tento rok poteší návšteva štedrého  
Mikuláša.  

Neváhajte a kontaktujte 

nás telefonicky na číslach:

0911 390 064, 

041/500 3000 

alebo emailom na:

detskysvet@mirageshopping.sk

Mikuláš príde
7. 12. 2017

o 17.00 h 
do Detského sveta 

de
tS

ký
 SV

etMikULáš 
v detskOM svete

Počas vianočných sviatkov je Detský svet otvorený:

24. 12. / 9.00 – 12.00 h
25. 12. / zatvorené
26. 12. / zatvorené
27. – 30. 12. / 9.00 – 21.00 h
31. 12. / 9.00 – 16.00 h
1. 1. / zatvorené



MenU

09/2016t

kÚskY JahŇacIeho Mäsa so ZelenoU FaZUĽkoU

PostUP
Do vody pridáme kúsky jahňacieho mäsa. Nakrájame cibuľu, soľ, 
arabské korenie, mletú škoricu a pridáme všetko variť k mäsu. Varíme 
asi ½ hodiny. Potom znížime teplotu a ďalej pomaly varíme 1 hodinu. 
Nakrájame paradajky a spolu s paradajkovým pretlakom pridáme 
k mäsu a povaríme. Ďalej nakrájame cibuľu, fazuľku a cesnak na kúsky, 
dáme na panvicu s olejom a orestujeme. Pridáme mäsovú zmes, 
premiešame, dochutíme mletým čiernym korením. Ryžu si umyjeme 
a dáme do hrnca s rozpáleným olejom spolu s rezancami, opražíme 
a zalejeme uvareným bujónom 250 ml. Pomaly dusíme ešte 15 minút.
Na tanier naložíme rezancovú ryžu a pridáme zelenú fazuľku s mäsom. 

InGredIencIe
Zelená fazuľka (50 g), jahňacie mäso (150 g), paradajky (50  g), 
cesnak (3 g), slnečnicový olej (30 g), ryža (150 g), rezance (50 g), 
kurací bujón (2 ks), arabské korenie (3 g), mleté čierne korenie 
(3 g), cibuľa (2 ks), mletá škorica (2 g), soľ (3 g).
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11/2016t 13/2016t

ratatoUIlle s lIPtoVskýM koZíM sYroM

PostUP
Cibuľu speníme na masle, pridáme fenikel nakrájaný na kocky, soľ, kore-
nie, polovicu šľahačky a na miernom ohni redukujeme na polovicu. Roz-
mixujeme, dochutíme soľou, korením a zjemníme maslom. Papriku kapiu 
opečieme nad plynovým horákom do čierna, zabalíme do alobalu, nechá-
me vychladnúť. Ošúpeme z čiernej kože a vyberieme jadierka. Šalotku 
speníme na masle, pridáme ošúpanú papriku, šľahačku a tiež zredukujeme. 
Rozmixujeme, osolíme, okoreníme a zjemníme maslom. Baklažán, cuke-
tu, žltú papriku a paradajku nakrájame na kolieska, opečieme, osolíme 
a okoreníme. Do pekáča vrstvíme striedavo zeleninu a kozí syr a zapečie-
me v rúre. Na tanier servírujeme teplé feniklové pyré, položíme zapečenú 
zeleninu so syrom a dozdobíme paprikovou omáčkou a bylinkami.

InGredIencIe (4 PorcIe)
Paradajka (2 ks), paprika kapia červená (1 ks), paprika žltá (1 ks), cibuľa 
(1 ks), cuketa (1 ks), baklažán (1 ks), fenikel (1 ks), šľahačka (250 g), 
maslo, olivový olej, čierne korenie, soľ, mikrobylinky, kozí syr s bielou 
plesňou (200 g), šalotka.



Centrom Vianoc sú kostoly s krásnymi vý-
zdobami, ktoré oslavujú narodenie Ježiša. 
V kraji sa nachádza množstvo krásnych 
kostolov. Pokúsili sme sa z každého regió-
nu vybrať tie naj z rímskokatolíckych aj 
evanjelických stavieb. 

Z troch regiónov Trenčianskeho kraja je 
naozaj ťažké vyberať. Je tu hneď niekoľko 
nádherných kostolov.

kaM Za krásaMi v OkOLí MiraGe
trenčIanskY krajŽIlInský kraj

Horné Považie – Kostol sv. Štefana Kráľa (Žilina) – Je najstar-
šou kultúrnou pamiatkou v Žiline a jednou z najstarších stavieb 
svojho druhu na severozápadnom Slovensku. Jeho počiatky siaha-
jú do 13. storočia. Kaplnka, hradba i zvyšky kostnice sú – podobne 
ako samotný kostol – zapísané v ústrednom zozname národných 
kultúrnych pamiatok Slovenska.
turiec – Kostol sv. Šimona a Júdu (Príbovce) – Krásny kostol 
v  Príbovciach v sebe ukrýva historicky vzácny zvon z roku 1591. 
Priemer srdca dosahuje až 72 cm. Zvon patrí k ojedinelým rene-
sančným pamiatkam tohto druhu v Turci a aj keď nenesie žiadnu vý-
tvarnú výzdobu, jeho historickú hodnotu zvyšuje nápis a datovanie: 
VERBUM DOMINI MANET ETERNUM. IN ANNO DOMINI 
1591 (Slovo Pánovo buď zachované naveky. Roku Pána 1591). 
Kysuce – Kaplnka Panny Márie (turzovka – Živčáková) 
– Areál kaplnky na Živčákovej je rozprestretý na horskej lúčke lemova-
nej starým smrekovým lesom. Stretá sa tu viacero chodníkov z Turzov-
ky, Korne, Vysokej, či Kelčova. Je to síce jednoduchá stavba, ale ročne ju 
navštívia stá tisíce veriacich. Stala sa obľúbeným pútnickým miestom. 
Orava – Artikulárny kostol v Leštinách – Ide o jednoduchú 
zrubovú budovu bez veží a zvonov. Kostol v Leštinách sa okrem 
pôvabného zovňajšku pýši i prekrásnym, bohato zdobeným inte-
riérom. Je zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Historickou zaujímavosťou leštinského kostola je, že tu 
bol pokrstený veľký slovenský básnik Pavol Országh Hviezoslav.
Liptov – Artikulárny kostol Svätý Kríž – Patrí k najväčším a najhod-
notnejším dreveným stavbám na Slovensku i v celej strednej Európe. 
Kostol bol pôvodne vybudovaný v obci Paludza. Táto obec však bola 
pri budovaní Liptovskej Mary zatopená, a tak ho rozobrali a preniesli 
do Svätého Kríža. Stavba až do konca 18. storočia nemala vežu. 

Horné Považie – Farský kostol sv. Mikuláša, biskupa (Domaniža) 
– Lokalita kostola má za sebou bohaté dejiny, výskum tu odhalil 
základy strážnej veže a rotundy, ktoré tu stáli už v 13. storočí. Kos-
tol začali stavať v 14. storočí. Vďaka miestu je dobre viditeľný už 
z diaľky.  V kostole sa nachádzajú hodnotné ranobarokové maľby 
a oltáre z roku 1643.
Stredné Považie – Kruhový kostolík (Zemianske Podhradie) 
– Obec sa môže popýšiť unikátnou kultúrnou pamiatkou – kru-
hovým evanjelickým kostolíkom z 18. storočia, jediným svojho 
druhu na Slovensku a jedným z dvoch v celej Európe. Na jeho 
pôjde sa v polovici 19. storočia vraj tajne stretával Ľudovít Štúr so 
svojou láskou, Adelou Ostrolúckou.
Horná Nitra – Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (Handlová) 
– Postavili ho už v stredoveku, konkrétne v 14. storočí.. Na za-
čiatku 16. storočia ho vážne poškodil mohutný požiar, neskôr ho 
vyplienili krymskí Tatári, počas 2. svetovej vojny ho zničil nepria-
teľský nálet. Veža s drevenou arkádovou ochodzou a šindľovou 
baňou má ešte širší význam – patrí totiž k najkrajším svojho druhu 
na celom Slovensku. 
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opevnený kostol 
sv. Štefana kráľa, Žilina



Panna (24. 8. až 23. 9.)

Vianoce akoby sa vás netýkali. Všetko beriete s nadhľadom. 
Darčeky ste vybavili ešte v novembri, upratovali ste 
priebežne počas jesene. Pečenie vám robí radosť a venujete 
sa mu postupne. Kým ostatní majú zhon, vy sa pokojne 
môžete zájsť zahrať s kamarátmi do Bowling Mirage.

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

Ste vášnivý hráč a rád súťažíte. Šport vám prúdi v krvi. 
Môžete si dopriať všetky dobroty, lebo viete, že to pri 
najbližšej návšteve posilňovne spálite. Ale aj pri cvičení treba 
mať pohodlie, ktoré dosiahnete kúpou oblečenia v predajni 
Stripes na -2. podlaží.  

CO vás tentO MesiaC 

Caká v OC MiraGe

?

horoskop

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Milujete darčeky a obdarovávanie. Tento rok ste opäť raz 
štedrý k svojim blízkym. Robí vám radosť, keď ich mô-
žete potešiť. K dokonalosti vám už chýba len zabalenie 
darčekov. To si doslova vychutnávate. Baliace papiere 
a krabice nájdete napríklad v papiernictve ŠEVT. 

Býk (21. 4. až 21. 5.)

December pre vás znamená zhon. V práci musíte do-
končiť množstvo povinností, doma sa chystáte piecť, 
upratovať a pripraviť vianočný stromček. Nehovoriac 
o nákupe darčekov pre všetkých členov rodiny. Mali by 
ste však zvoľniť tempo a dopriať si dobrú večeru v reštau-
rácii Habibi. 

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Vianočné pečenie vás neskutočne baví. Vo vašej kuchyni to 
rozvoniava už od začiatku mesiaca. Venujete sa tradičným 
receptom, ale skúšate aj nové. Všetky ingrediencie nájdete na 
jednom mieste v predajni Billa na -3. podlaží. 

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

Všetci sa na Vianoce tešia, len vy akosi nemáte náladu. Pred-
vianočný zhon vám ide doslova na nervy. Mali by ste vypnúť 
negatívne emócie a rozveseliť sa. Skúste navštíviť 5D kino 
na 3. podlaží OC MIRAGE. Ale vyhnite sa hororovej sekcii, 
skúste napríklad horskú dráhu. Zlá nálada bude hneď preč.        

Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)

V decembri sa vám akoby vytratil vše-
tok čas. Neviete, čo skôr dokončiť. 
V práci máte toho vyše hlavy a doma už 
nemáte zvyšné sily na prípravu Vianoc. 
Ak tento rok nestihnete napiecť kolá-
če, dá sa to vybaviť veľmi jednoducho. 
Objednajte si zákusky a torty v cukrárni 
Monarch na 3. podlaží. 

Lev (23. 7. až 23. 8.)

Máte v sebe dar vždy vybrať ten správny darček. Ste citlivý 
na vonkajšie podnety a vždy vás zaujímali dokonalé vône. 
Presne viete, ktorá kombinácia sa hodí k danej osobnosti. 
Túto schopnosť určite využijete v predajni Fann Parfumé-
rie na -1. podlaží OC MIRAGE. 

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Patríte k ľuďom, ktorí majú všetko vopred naplánované 
a  pripravené. Na nákup vianočných darčekov ste si vy-
hradili začiatok mesiaca, aby ste sa vyhli predvianočnému 
zhonu. Skvelé darčeky pre viacerých členov rodiny nájde-
te v predajni Top Shop.

Škorpión (24. 10. až 22. 11.)
O vianočných darčekoch máte prehľad, ale starosti vám 
robí partner. Chcete mu darovať niečo výnimočné. Nie-
čo praktické, ale zároveň krásne. Na tomto výbere vám 
nesmierne záleží. Zájdite do predajne Šperk Holíč, kde 
nájdete to, čo hľadáte. 

Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Veľmi sa ochladilo a vy patríte k mi-
lovníkom tepla. Zimnú bundu a  ka-
báty ste vytiahli už na začiatku no-
vembra. Zatepliť však treba aj nohy. 
Hrubé zimné ponožky a teplé panču-
chy nájdete v predajni Bepon. Už vám 
nebude vonku taká zima. 

Baran (21. 3. až 20. 4.)

Vianoce vás určite nerozhodia. Máte ideálnu predvianočnú 
náladu. Tešíte sa na pokojné leňošenie v spoločnosti rodi-
ny. K tej pravej domácej pohode patrí aj vianočná výzdoba. 
Domov vám bude žiariť ako nikdy predtým, ak navštívite 
predajňu COINCASA na 1. podlaží OC MIRAGE. 
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krízovka
Správne znenie tajničky pošlite na  adresu pr@targetagency.sk alebo odovzdajte pri informačnom pulte na  1. podlaží  
v OC MIRAGE. V  budúcom čísle uverejníme mená výhercov, ktorých odmeníme. Výhercovia tajničky z  minulého čísla 
získavajú knihu MIRAGE, ktorú si môžu vyzdvihnúť pri informačnom pulte na 1. podlaží v obchodnom centre. 

Správne znenie minulej tajničky: „... oslavuje OC MIRAGE.“
Výhercovia: M. Marejková, A. Kožuchová, V. Kubus. Výhercom srdečne blahoželáme!

nájdite 10 rOZdieLOv na obrázkoch

OC MIRAGE oslavovalo narodeniny a nezabudli sme ani na tých najmenších. Divadlo zo šuflíka pripravilo predstavenie Klauniáda.
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POZývaMe vás 

Možnosť kúpiť silístok cez internetwww.stercentury.sk

ki
N

O

PrOGraM deCeMber

Príďte aj vy do štvorsálového najkrajšieho multikina  
na Slovensku. Podrobný rozpis programu budeme 
uvádzať na internetových stránkach a v týždennom 
letáku multikina.
StER CENtURY CINEMAS NáJDEtE 
NA 3. PODLAŽí V OC MIRAGE.

Naším návštevníkom 
prajeme krásne 
pohodové vianočné 
sviatky a veľmi šťastný 
nový rok 2018!

Nájdete nás aj na Facebooku:
MULtIKINO StER CENtURY CINEMAS ŽILINA
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 ocko 
Je doMa 2
OD 7. 12. 2017 

USA
komédia
titulky

 stratený 
V dŽUnGlI 
OD 28. 12. 2017  

AUS. Col.
dobrodružný
titulky

 naJVačŠí 
showMan
OD 28. 12. 2017  

USA
muzikál
titulky

 JUManJI: VItaJte 
V dŽUnGlI
OD 21. 12. 2017  

USA
dobrodružný
titulky

 ladíMe 3
OD 21. 12. 2017 

USA
hudobná komédia
titulky

 bastardI
OD 28. 12. 2017 

USA
dráma
titulky

 ŠPIndl
OD 21. 12. 2017 

CZE
veselohra
originálny zvuk

 FerdInand
OD 21. 12. 2017 

USA
animovaný
dabing

 trI ŽelanIa
OD 7. 12. 2017 

CZE
mládežnícky
originálny zvuk

3D 3D

 star wars: 
Poslední 
JedIoVIa   
OD 14. 12. 2017 

USA
sci-fi, akčný, dobrodružný
dabing a titulky

3D





INFORMUJTE SA V KLIENTSKOM CENTRE SAD ŽILINA

V OC MIRAGE ALEBO NA  WWW.CESTUJTEZADARMO.SK

S KARTOU SAD ŽILINA VYUŽITE
ZĽAVU NA NÁKUP 10-20%

CESTUJTE

ZADARMO!

*  Za každých 10 jázd zľava v OC Mirage 10 - 20 %

NOVÉ
PREVÁDZKY,
KDE MOŽNO

UPLATNIŤ
ZĽAVU


