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MladosT 
MáMe 
v krvi

�

P repadli ste už aj vy predvianočnej horúčke nákupov a vypekaniu 
sladkých dobrôt? Predvianočná nálada je určite skvelá, 
ale nezabudnite si pri všetkom tom zhone nájsť čas aj na seba.     

Pod vianočným stromčekom predsa 
chcete byť určite krásna. A my vám pre-
to poradíme skvelý tip na omladenie 
pokožky! Zoznámte sa s DRAKULA  
TERAPIOU. 

To, že v ľudskom tele koluje približne 
4 – 6 litrov krvi vie väčšina z nás. Tušili 
ste ale, že naša krv je najvýživnejšie ple-
ťové sérum? Je veľmi bohatá na proteíny, 
imunoglobulíny a hlavne krvné doštičky, 
ktoré sú nositeľmi mnohých rastových 

a  stimulačných faktorov. „Drakula tera-
pia, alebo inak povedané PRP, je založené 
na regeneračnom účinku krvnej plazmy. 
Tá sa najčastejšie aplikuje do pokožky 
v  oblasti tváre, krku, dekoltu či rúk,“ 
vysvetľuje MUDr. Ľubica Babišová z es-
tetického centra Kamala v Žiline. Krvná 
plazma sa do pokožky vpraví injekčne, 
a to buď manuálne alebo prístrojovo. Bo-
lesti sa báť nemusíte, pretože pred ošet-
rením vám nanesú na pokožku znecitli-

vujúci krém. „V súčasnosti je najnovším 
trendom aplikácia pomocou špeciálneho 
pera - Aquapen, vďaka čomu je ošetrenie 
pre klientku komfortnejšie s  menším 
rizikom modriniek a lepším rozložením 
aplikovaného materiálu,“ dopĺňa dok-
torka Babišová. Ošetrenie trvá približne 
15 – 20 minút. Jeho výsledkom je krásne 
omladená pleť a odstránenie jemných 
vrások vrátane jazvičiek. To všetko,  
samozrejme, s dlhodobým efektom.
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ŠpeciÁLNA 
viANOčNÁ AkciA

Vyskúšajte ošetrenie DRAKULA 
TERAPIA za uvádzaciu cenu 
150 eur v estetickom centre 
Kamala, ktoré sa nachádza 

hneď oproti OC MIRAGE. Akcia 
platí do 31. decembra 2018. 

Nezabudnite na heslo: MIRAGE.

Dolný val 1523/5, Žilina
Tel.: 0911 080 999

Email: info@kamala.sk
www.kamala.sk
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Prinášame vám originálny rozhovor s českým hercom, spevákom 
a producentom Sagvanom Tofim, ktorý v Žiline vystúpi ako hosť 
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Ing. Ivan Solenský 
manažér obchodného centra

d      ecember máme 
v  našom obchod-
nom centre radi. 
U nás je pravá via-

nočná atmosféra. Vieme, že mnohí 
vnímajú toto čarovné obdobie ako 
veľmi stresujúce. Preto sme tu pre 
vás, aby sme vám vianočné nákupy 
uľahčili. Nemusíte sa báť, že nezo-
ženiete ten správny darček. U nás 
máme všetko pod jednou strechou, 
stačí si vybrať z množstva našich 
obchodov.  Dobrá káva, čaj, nie-
čo silnejšie na zhriatie alebo jedlo 
v našich kaviarňach a reštauráciách 
vám určite dobijú baterky. 

Samozrejme, ani tento mesiac 
nebudú chýbať rôzne výstavy a mi-
moriadne akcie. Aký by to bol de-
cember, keby nás nenavštívil Miku-
láš so svojimi pomocníkmi – čertom, anjelom a futbalistami z MŠK 
Žilina?  Ak chcete dostať od Mikuláša sladký balíček a od futbalis-
tov autogram, neváhajte  a príďte k nám 6. decembra. 

Pre deti sme si počas decembra pripravili aj sobotňajšie tvorivé 
dielne. Deti svoju kreativitu využijú na tvorbu vianočných ozdôb 
a darčekov. 

V decembri sa už stalo zvykom, že k nám prichádza aj ďalší hosť – 
Žilinská univerzita. Jej študenti nám prídu ukázať, aké je to študovať 
na rôznych fakultách. Deň s UNIZA si môžete užiť už 11. decembra. 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, keď používate svoj počítač, čo 
tejto „mašinke“ predchádzalo? My vám to odhalíme prostredníc-
tvom skvelej výstavy starej výpočtovej techniky. Určite vás nepre-
kvapí, že toto odvetvie techniky nie je zasa až také staré.  Výstavu si 
môžete pozrieť od 16. decembra do 12. januára. Medzi začiatkom 
a koncom tejto výstavy nás čakajú veľmi dôležité sviatky. Počas Via-
noc si každý zaslúži oddych, dobrú náladu a byť v kruhu rodiny. 

Želáme vám krásne a pokojné Vianoce...
 

  

PríhovorMilí návštevníci 
oC MiraGe!
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s lovenská katolícka 
charita výstavou 
priblížila životy ľudí 

v núdzi.  
Počas novembra ste mali 
možnosť pozrieť si výstavu 
fotografií s názvom Blízko 
pri človeku. Znázorňovali 
príbehy ľudí, ktorí sa ocitli 

v hmotnej núdzi. Vďaka 
charitatívnej po-

moci sa však 
ich 

životy zlepšujú nielen po 
finančnej stránke, ale hlav-
ne sa človek mení sám. Ak 
vás výstava zaujala, môžete 
sa pripojiť a podať po-
mocnú ruku tým, ktorí to 
potrebujú. Viac informácií 
nájdete na stránke 
www.blizkopricloveku.sk.   

Aj my Sme 
blízKO PrI člOVeKu



Prezili sMe sPolu

Počas dňa našich 
narodenín sme 
rozdávali iba radosť 

a rozveselili sme desiatky 
detí. 
Keď sa u nás oslavuje, vždy 
je to vo veľkom štýle a počas 
celého dňa. Vo štvrtok 
15. novembra sme u nás 

pripravili deťom skvelý 
program. Vystúpili 

na ňom herci  
 

 

z Bábkového divadla Žilina 
s hrou Ryba rohatá, maskoti 
Benjamín a Aladár učili deti 
tancovať a Saša Jaša vyrábala 
rôzne balónikové zvieratká. 
K tomu sa deti mohli vy-
šantiť pri rôznych súťažiach, 
spraviť si spoločnú fotku, 
nechať si pomaľovať tvár 
a dosýta sa najesť cukrovej 
vaty.    

NAjlePŠIA OSlAVA 
SO SlAdKým PreKVAPeNím
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l  eto už je v podstate v plnom prúde. Okrem dovoleniek a sln-
ka sa môžete tešiť aj na letné výpredaje. V predajni OVS na 

1. podlaží OC MIRAGE nájdete kvalitné oblečenie za bezkonku-
renčné ceny. Oblečenie do mesta aj na pláž vám teraz peňaženku 
rozhodne nezaťaží. 
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„milujem Slovensko.“

Dlhé roky spolupracuje s Michalom Davidom 
a znova s ním prichádza do Žiliny na skvelý kon-
cert. Mejdan roku vypukne 12. decembra a my sa 
môžeme tešiť aj na skvelé vystúpenie herca, spe-
váka, producenta,... Sagvana Tofiho. V exkluzív-
nom rozhovore sme sa s ním porozprávali o mu-
zikáloch, pokračovaniach a voľnom čase. 

Sagvan
Tofi
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Ako sa vám spolupracuje s Michalom 
Davidom?
Michal je môj celoživotný kamarát, po-
znám sa s ním od začiatku mojej kariéry, 
spolupracovali sme na filmoch „Vítr v kap-
se“ a „Kamarád do deště“ a jazdil som 
s ním aj na koncerty ako jeho hosť. Môžem 
povedať, že sme veľkí kamaráti, vždy som 
rád, že ho vidím a spolupracuje sa mi s ním 
výborne. 

Napísali ste dva muzikály „Děti ráje“ 
a „Čas růží“. Ako vznikali?
Vždy to bol proces na veľmi dlhú dobu 
od prvotného nápadu až po samotnú re-
alizáciu. Prvý muzikál bol „Děti ráje“ – to 
sú najväčšie hity Michala Davida. A „Čas 
růží“ sú zasa najväčšie hity Karla Gotta. 
A pretože si oboch interpretov veľmi vážim 
a mám ich rád, tak som sa snažil, aby som 
to nepokazil. A podarilo sa!

Kedy sa divák môže tešiť na „Děti ráje 2“?
Muzikál „Děti ráje 2“ mám v hlave už 
dlhšiu dobu a veľmi rád by som ho uvie-
dol čo najskôr. Ale stále sa hrá jednot-
ka a  ľudia sa jej stále nemôžu nabažiť, 
z  čoho mám, samozrejme, veľkú radosť. 

Neustále ich uvádzame v brnianskom 
Bobycentre, v  novembri 2018 sme išli 
už po tretíkrát na TOUR po športových 
halách v najväčších mestách v Českej 
republike. „Děti ráje 2“ musia teda ešte 
chvíľu počkať.  

Ako bude muzikál vyzerať?
Je to pokračovanie príbehu a postáv, na 
ktoré sme si už zvykli z pôvodného mu-
zikálu „Děti ráje“, dôverne ich poznáme 
a prirástli nám k srdcu. Samozrejme, di-
váci sa môžu tešiť na množstvo ďalších 
megahitov z dielne Michala Davida.

V rámci turné s Michalom Davidom sa 
zastavíte aj v Žiline. Už ste tu niekedy 
boli?
Milujem Slovensko. Boli časy, keď som 
celé Slovensko navštevoval veľmi často. 
V Žiline som, samozrejme, bol a vždy sa 
tam veľmi teším. 

Porovnali by ste slovenského a české-
ho diváka?
Nerobím medzi nimi rozdiel. Myslím, že 
slovenský aj český divák má rád dobrú 
zábavu a rád sa zasmeje aj si zaspieva. 

Vedeli by ste povedať, ktorá pieseň 
z muzikálov je vaša najobľúbenejšia?
To sa dá ťažko povedať, ku každej z pies-
ní v muzikáli mám zvláštny vzťah, pretože 
som ich veľakrát počúval. Páčia sa mi ako 
pomalé, taj aj rýchle. A keď o tom tak pre-
mýšľam, tak ich mám rád vlastne všetky. 

Máte nejaký nesplnený sen?
Áno. Chcel by som nakrútiť muzikál „Děti 
ráje“ ako film. 

Práca umelca je časovo veľmi náročná. 
Čo robíte vo voľnom čase?
Športujem, venujem sa dcére a tiež si rád 
nájdem čas, aby som sa zabavil s priateľmi. 

Ako by vyzeral váš ideálny deň?
Vzhľadom na to, že v muzikáloch hrám, 
píšem ich, produkujem a mám svoju vlast-
nú produkciu, čo zahŕňa zodpovednosť za 
veľa vecí a ľudí – môj ideálny deň by vyze-
ral tak, že by som si vypol mobil, len tak si 
ľahnúť do trávy a pozerať sa na oblohu. 
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STrOmčeKy / rôzne veľkosti / od 129,90 €
OzdOby NA STrOmčeKy / od 2,90 €
SVeTlá NA STrOmčeKy / od 19,90 €

VIANOčNé ObruSy / rôzne veľkosti / od 19,90 €
ObedOVá SúPrAVA / 89,90 €

SeT PríbOrOV / od 49,90 €

ŽuPANy / od 49,90 €
uTeráKy / rôzne veľkosti / od 5,90 €

SeTy uTeráKOV / od 16,90 €

23/2017t



PleTeNý POuf / 79,90 €
záVeSNá PleTeNá deKOrácIA / 24,90 €

deKOrATíVNe VANKúŠe / od 19,90 €
PlyŠOVý deKOrATíVNy mAcKO / 49,90 €



12. 12. 2018 
TIPSPORT ARÉNA ŽILINA

Špeciálny hosť: 

Sagvan Tofi  

o 19:00 hod.
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Sagvan Tofi  

o 19:00 hod.

Špeciálny hosť: 

Sagvan Tofi  

o 19:00 hod.
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FAKULTA ELEKTROTECHNIKY 
A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
5. 2. 2019
www.fel.uniza.sk

STAVEBNÁ FAKULTA
6. 2. 2019
www.svf.uniza.sk

STROJNÍCKA FAKULTA 
29. 1. 2019
www.fstroj.uniza.sk

FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA 
13. 2. 2019 od 10:00 hod.
www.fbi.uniza.sk

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
8. 2. 2019
www.fhv.uniza.sk

VÝSKUMNÝ ÚSTAV 
VYSOKOHORSKEJ BIOLÓGIE 
3. 4. 2019  od 11:00 hod. 
miesto konania:  
Tatranská Javorina
www.vuvb.uniza.sk

Deň UNIZA v OC Mirage

FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY 
DOPRAVY A SPOJOV 
15. 2. 2019
www.fpedas.uniza.sk

www.uniza.sk

FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY
14. 2. 2019 od 10:00 hod.
ONLINE deň otvorených dverí:
13. 3. 2019 16:00 - 21:00 hod.
www.fri.uniza.sk

Žilinská univerzita patrí medzi TOP 
slovenské univerzity. Podľa výsledkov 
komplexnej akreditácie vysokých 
škôl z roku 2015 patrí UNIZA do prvej 
päťky najlepších slovenských univerzít. 
Aktuálne na jej siedmich fakultách 
študuje takmer 8 000 študentov. 
Pre svoju kvalitnú výučbu, moderné 
tvorivé prostredie, kvalitné 
laboratória, ale hlavne pre atraktívne 

študijné programy, je vyhľadávanou 
vysokoškolskou inštitúciou. V oblasti 
vedy a techniky je UNIZA známa aj 
svojimi netradičnými a inovatívnymi 
riešeniami. Podnietiť záujem o technické 
odbory sa Žilinská univerzita snaží 
prostredníctvom mnohých aktivít 
a nezabúda pritom ani na najmladšiu 
generáciu. Už tradične sa v lete koná 
Žilinská detská univerzita. 

Mladí nadšenci fyziky sa zase každý 
rok zúčastňujú obľúbeného 
medzinárodného podujatia 
Masterclasses, kde si na jeden deň 
vyskúšajú prácu profesionálnych 
časticových fyzikov. 
Ďalšími podujatiami, ktorými sa UNIZA 
otvára verejnosti, sú napríklad: 
First Lego League, RoboRAVE, Noc 
výskumníkov či Vianoce na univerzite.

•  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?

•  UNIZA je jednou z najaktívnejších univerzít na Slovensku v programe ERASMUS+?
•  UNIZA má unikátny univerzitný campus?

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!

Príďte sa pozrieť na Deň UNIZA v OC MIRAGE v utorok 11. decembra 2018 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!
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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!

Príďte sa pozrieť na Deň UNIZA v OC MIRAGE v utorok 11. decembra 2018 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!



VýstaVa historickej 

VýpoČtoVej  
techniky
VÚVt Žilina

16. 12. 2018 
12. 1. 2019
Výstava bude 
nainštalovaná 
na -1. podlaží 
oc MiraGe.
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sloVenská VýpoČtoVá technika 
Má korene V Žiline
D nes v početnej obci hlavne mladších IT špecialistov na Slovensku 

už len málokto vie, že už pred cca 50 rokmi sa začala písať história
vlastného výskumu, vývoja a výroby prostriedkov výpočtovej 
techniky na Slovensku.  

Po inicializačnej etape základného výskumu 
Ústavu technickej kybernetiky Slovenskej 
akadémie vied (UTK SAV) má v tejto histó-
rii nezastupiteľné miesto Výskumný ústav vý-
počtovej techniky v Žiline(VÚVT Žilina). Z 
pôvodného malého výskumno-vývojového 
strediska Tesly Orava v Žiline vznikol vysoko 
hodnotený výskumný ústav s federálnou pô-
sobnosťou (t. j. v rámci celej vtedajšej ČSSR), 
ktorý však bol uznávaným partnerom v ce-
lom RVHP.  Zanietenosť mladých elektro-
technikov na Slovensku umožnila vybudovať 
toto nové odvetvie priemyslu, v podstate 
z nuly na vysokú technologickú úroveň. 

Prvý slovenský 16-bitový riadiaci počítač 
RPP 16, vyvinutý v Žiline (na základe výsled-
kov základného výskumu v UTK SAV), sa za-
čal vyrábať v závode Tesly Orava v Námestove 
v roku 1974. V Československu najrozšírenej-
ší 16-bitový minipočítač SMEP SM 4-20, tiež 
vyvinutý v Žiline, sa začal vyrábať v tom istom 
závode v roku 1980, t. j.  cca 3 roky po začatí 
výroby porovnateľného špičkového minipo-
čítača v USA. V RVHP krajinách vôbec prvý 
výkonný 32-bitový minipočítač SMEP bol 
tiež vyvinutý vo Výskumnom ústave výpoč-
tovej techniky v Žiline v roku 1984 a vyrábať 
sa začal  o dva roky neskôr. 

Toto nové odvetvie elektroniky dalo prácu 
tisíckam vysokokvalifikovaných pracovní-
kov vo výskume, vývoji, výrobe, nasadzovaní 
a  servise prostriedkov výpočtovej techniky. 
Je (možno) na škodu veci, že tak ako v iných 
odvetviach nastupujúca globalizácia spôso-
bila likvidáciu tohto výrobného odvetvia a to 
nielen u nás, ale v podstate aj v celej Európe. 
Na druhej strane u nás a aj v Európe tisícky 
vyškolených špecialistov v oblasti IT umožni-
li hladký prechod Slovenska, respektíve celej 
Európy, do éry informačnej spoločnosti.
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detičky sa 6. decembra od 16.00 h môžu tešiť na 
príchod sv. Mikuláša, ktorý prinesie množstvo 
sladkostí. Programom budú všetkých sprevádzať 

žilinskí futbalisti, ktorí návštevníkov potešia autogra-
miádou. Tešiť sa môžete na animátorov Detského sveta 
a množstvo súťaží.
Podujatie sa bude konať na -1. podlaží od 16.00 h .

P  ríďte si pozrieť prezentačné stánky fakúlt, exponáty, súťaže a hlavne 
študentov UNIZA, ktorí vám radi odpovedia na všetky otázky týka-
júce sa štúdia a študentského života na Žilinskej univerzite.

Podujatie začína o 14.00 h na -1. podlaží OC MIRAGE.

deCeMbrový ProGraM PodujaTí v oC MiraGe

11. 12. od 14.00 h

mIKuláŠ 
S mŠK
6. 12. od 16.00 h

deň S uNIzA

Program
· o 16.00 h súťaže s animátormi Detského sveta
· maľovanie na tvár
· o 16.30 h príchod futbalistov, 

autogramiáda futbalistov MŠK Žilina a súťaže
· o 17.30 h príchod Mikuláša
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unikátna výstava výpočtovej techniky. Iba má-
lokto vie, že už pred cca 50 rokmi sa začala písať 
história vlastného výskumu, vývoja a výroby 

prostriedkov výpočtovej techniky na Slovensku.
Výstava bude nainštalovaná na -1. podlaží.

v  yužite posledné dni na objavenie svojho hudob-
ného talentu. Poraďte sa s odborným personálom 
a vyskúšajte si nástroje YAMAHA. Napr. digitálne 

piáno, gitary či elektronické bicie.
Podujatie bude na -1. podlaží OC MIRAGE.

deCeMbrový ProGraM PodujaTí v oC MiraGe

16. 12. – 12. 1.

do 2. 12.

VýSTAVA hISTOrIcKej 

VýPOčTOVej 
TechNIKy 

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

dielňach s vianočnou tematikou.

1. 12. | 8. 12. | 15. 12. | 22. 12. | 29. 12. 

Vždy v sobotu o 15.00 h

TVOrIVé 
dIelNe

SVeT hudby 
S yAmAhA A melOdy



krásna 
Pri kazdej 

PríleziTosTi
�
�

V  OC MIRAGE u nás uvítame novú predajňu Siddi, ktorá vám dodá 
ten správny lesk na každú príležitosť. 

Bižutéria Siddi ponúka tisíce náušníc 
v aktuálnych módnych trendoch a šperky 
z bezniklovej rodiovanej antialergickej 
bižutérie, ktoré vám budú rozhodne sved-
čať. Okrem náušníc tu nájdete aj doplnky 
do účesov, spoločenské kabelky na stuž-
kové a plesy. Ale to nie je zďaleka všetko. 

V bižutérii Siddi si vyberiete aj kabelky na 
bežné nosenie, crossbody kabelky, mód-
ne ruksačiky, trendy čiapky, šály, šatky 
a rôzne darčeky, ktoré potešia každú ženu 
s dobrým vkusom. 

Ak by ste si z tisícov možností nevede-
li vybrať, čakajú tu na vás skúsené a milé 

predavačky, ktoré vám ochotne pomôžu 
nakombinovať váš outfit na hociktorú 
príležitosť. 

S bižutériou Siddi vás na spoločen-
ských udalostiach rozhodne nikto nepre-
hliadne. 
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Program
· o 16.00 h súťaže s animátormi Detského sveta

· maľovanie na tvár
· o 16.30 h príchod futbalistov, 

autogramiáda futbalistov MŠK Žilina a súťaže
· o 17.30 h príchod Mikuláša

Mikuláš zavíta

do OC Mirage

6. 12. 2018 od 16.00 h

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 šikov-
ní žilinskí futbalisti. 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 Nadányi. 

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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Mikuláš zavíta

do OC Mirage

6. 12. 2018 od 16.00 h

+ autogramiáda 

futbalistov

MŠK Žilina



ProGraM  deCeMber 

Možnosť kúpiť silístok cez internetwww.stercentury.sk

 
ki

NO

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.

Nájdete nás aj na Facebooku: 
MUlTIKINO STER CENTURY CINEMAS ŽIlINA
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 bUMblebee
od 20. 12. 2018    

USA
sci-fi, akčný
dabing, titulky

 novÁ Šanca
od 17. 12. 2018    

USA
romantická komédia
titulky

 deŽo UrsínY 70
od 13. 12. 2018       

SVK
koncert k nedožitým
70. narodeninám 
Deža Ursínyho 

 aQUaMan
od 13. 12. 2018      

USA
fantasy, dobrodružný,
komiksovka
titulky

 sUper taXík
od 6. 12. 2018       

IND
animovaný
dabing

 asterIX a tajoM-
stvo čarovného 
nÁpoja 
od 20. 12. 2018     

FRA
animovaný
dabing

 snehovÁ 
krÁľovnÁ:
krajIna zrkadIel
od 27. 12. 2018      

RUS
animovaný
dabing

 spIder Man:
paralelné svetY
od 13. 12. 2018   
USA
animovaný
titulky

 nÁvrat MarY 
poppIns  
od 27. 12. 2018  
USA
rodinný, fantasy
dabing

 vIanoce 
a spol.  
od 13. 12. 2018 
FRA
rozprávka, komédia
dabing

 prípad 
kalMUs
od 6. 12. 2018  
SVK
dokumentárny
originálny zvuk

 sMrteľné 
stroje
od 6. 12. 2018  
USA
akčný, fantasy
dabing, titulky

3d

3d

LadIES CLUB17. 12.o 18.00 h

3d



vIanoce 
a spol.  
od 13. 12. 2018 

sMrteľné 
stroje
od 6. 12. 2018  

NEDEĽNÉ PREDSTAVENIE 
PRE VEREJNOSŤ

VEČERNÁ STREDA PRE 
DOSPELÝCH A ICH DETI

Perinbaba

december



PREDÁVATE, PRENAJÍMATE, 
REKONŠTRUUJETE ALEBO KOLAUDUJETE DOM? 
S Energetickým certifi kátom od SSE, a. s., 
si rýchlo a výhodne splníte svoju zákonnú povinnosť.

Zásadnú rolu pri úsporách energie zohrávajú 
budovy. Nižšie prevádzkové náklady na energiu 
zvyšujú ich hodnotu. Tepelno-technické vlast-
nosti budovy a spotrebu energie prezradí en-
ergetický certifi kát. Ten je navyše v niektorých 
prípadoch priamo povinný, a to podľa zákona čís-
lo 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti 
budov. 

Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahu-
je na občanov i firmy, konkrétne na majiteľov 
nových stavieb v štádiu pred kolaudáciou, vlast-
níkov nehnuteľností určených na predaj alebo 
prenájom a tiež na majiteľov rekonštruovaných 
budov, ktoré prešli napríklad zateplením fasády 
alebo strechy, realizovala sa nadstavba či došlo 
k výmene okien alebo dverí. 

Podľa energetickej hospodárnosti sa budova 
zaraďuje do energetických tried A (pasívny ob-
jekt) až G (mimoriadne nevyhovujúci objekt). 

Energetický certifi kát sa vydáva ku dňu začiatku 
kolaudácie (pri novostavbe alebo rekonštrukcii), 
pri uzavretí zmluvy o predaji alebo nájme alebo 
do 2 mesiacov od zániku platnosti pôvodného 
certifi kátu. K žiadosti o stavebné povolenie sa 
zase pripája iný špecifi cký dokument – projektové 
energetické hodnotenie. 

Aj tu si treba uvedomiť riziko pokuty. Pri zaned-
baní povinností hrozia vlastníkom budov sank-
cie do 2 000 eur, v prípade podnikateľov až do 
výšky 3 000 eur. Službu Energetický certifi kát od 
Stredoslovenskej energetiky, a. s., si rýchlo a jed-
noducho objednáte na www.sse.sk/certifi kat.

ENERGETICKÝ
CERTIFIKÁT 
OD SSE

SSE 18-032 Inz Energeticky certifikat 190x260-Mirage.indd   1 08.10.18   13:13

1. CENA: 
LED TELEVÍZOR

ĎALŠIE 
ATRAKTÍVNE CENY 
OD SPOLOČNOSTÍ: 
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odkrývanie hisTórie 
s oC MiraGe 

Má svojiCh výherCov

H istóriu vzácnych pamiatok v našom regióne vám tento rok  
OC MIRAGE priblížilo v máji počas podujatia Bytčiansky zámocký

 deň, ktoré sa uskutočnilo v Bytči.  

všetci jeho návštevníci sa mohli za-
pojiť do súťaže, kde hlavnou cenou 
bol led televízor. Ďalšie zaujímavé 

ceny poskytli spoločnosti Fann 
parfumerie a coin casa. z množ-

stva súťažných kupónov sme 
v novembri vyžrebovali výhercov. 

Šťastie sa tentokrát usmialo na Má-
riu F. z bytče (3. miesto), Martu b. 
z Makova (2. miesto) a jaroslava j. 

zo Žiliny (1. miesto). 
SrdečNe blAhOŽeláme!
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REKONŠTRUUJETE ALEBO KOLAUDUJETE DOM? 
S Energetickým certifi kátom od SSE, a. s., 
si rýchlo a výhodne splníte svoju zákonnú povinnosť.

Zásadnú rolu pri úsporách energie zohrávajú 
budovy. Nižšie prevádzkové náklady na energiu 
zvyšujú ich hodnotu. Tepelno-technické vlast-
nosti budovy a spotrebu energie prezradí en-
ergetický certifi kát. Ten je navyše v niektorých 
prípadoch priamo povinný, a to podľa zákona čís-
lo 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti 
budov. 

Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahu-
je na občanov i firmy, konkrétne na majiteľov 
nových stavieb v štádiu pred kolaudáciou, vlast-
níkov nehnuteľností určených na predaj alebo 
prenájom a tiež na majiteľov rekonštruovaných 
budov, ktoré prešli napríklad zateplením fasády 
alebo strechy, realizovala sa nadstavba či došlo 
k výmene okien alebo dverí. 

Podľa energetickej hospodárnosti sa budova 
zaraďuje do energetických tried A (pasívny ob-
jekt) až G (mimoriadne nevyhovujúci objekt). 

Energetický certifi kát sa vydáva ku dňu začiatku 
kolaudácie (pri novostavbe alebo rekonštrukcii), 
pri uzavretí zmluvy o predaji alebo nájme alebo 
do 2 mesiacov od zániku platnosti pôvodného 
certifi kátu. K žiadosti o stavebné povolenie sa 
zase pripája iný špecifi cký dokument – projektové 
energetické hodnotenie. 

Aj tu si treba uvedomiť riziko pokuty. Pri zaned-
baní povinností hrozia vlastníkom budov sank-
cie do 2 000 eur, v prípade podnikateľov až do 
výšky 3 000 eur. Službu Energetický certifi kát od 
Stredoslovenskej energetiky, a. s., si rýchlo a jed-
noducho objednáte na www.sse.sk/certifi kat.

ENERGETICKÝ
CERTIFIKÁT 
OD SSE

SSE 18-032 Inz Energeticky certifikat 190x260-Mirage.indd   1 08.10.18   13:13
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TenTo rok 
bol šTedrejší

K aždým rokom suma vyzbieraná počas Večera tisícov želaní stúpa. 
A tento rok nebol výnimkou.

Žilinčania a návštevníci nášho obchodné-
ho centra sa aj tento rok zapojili do chari-
tatívnej akcie Večer tisícov želaní. Vďaka 
vám sme počas tohto ročníka prekročili 
minuloročný príspevok. Spolu sme vy-
zbierali 4 878 eur, ktoré poputujú do Fa-

kultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. 
Vďaka vám budú mať pacienti o niečo prí-
jemnejší pobyt. 

Ako narodeninové prekvapenie sme 
si počas Večera tisícov želaní pripravili 
koncert skupiny Arzén a skvelú tombolu 

o  hodnotné ceny. Ďakujeme vám všet-
kým za krásne chvíle, za vašu štedrosť 
a  dobrú náladu, ktorú ste si so sebou 
priniesli.
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Žilka
úžasná

a jej kamaráti
77. diel

Naši kamaráti sa počas novem-
bra svedomito pripravovali na 
Halloween v Detskom svete. Ob-
zvlášť Dorka sa dlho nevedela 
rozhodnúť, akú masku si vyberie. 
Potom dostala skvelý nápad 
a už sa nevedela dočkať, kedy 
nadíde ten deň. Na večierku sa 
však stalo niečo zvláštne...
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ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.



V Detskom svete na 4. podlaží OC MIRAGE sme si pre všetky deti 
pripravili špeciálne popoludnia. Uskutočnia sa každú nedeľu od 
16.00 do 18.00 h. Čakajú na vás vianočné tvorivé dielne, maľovanie 
na tvár a obľúbené diskohrátky ale aj pečenie medovníkov priamo 
v Detskom svete. 

Už teraz počujeme hrať koledy. Tešíme sa na nedeľné vianočnenie, 
ktoré spolu zažijeme. 

NedeľNé VIANOčNé dIelNe: 

2. 12. / 9. 12. / 16. 12. / 23. 12.

iNFO pRe dRžiteĽOv pReUkAZU ZŤp
1.  Zľavu si môže uplatniť rodič pre svoje dieťa, ktoré je držiteľom preukazu ZŤP.
2.  Rodič je povinný pri registrácií uviesť, že jeho dieťa je ZŤP a predložiť platný ZŤP preukaz dieťaťa.
3.  Zľavu vo výške 50 % si môže uplatniť rodič len na vstup dieťa + rodič. Zľava z cenníka vstup dieťa + rodič.
4.  V prípade, že rodič využije pre dieťa ZŤP vstup na dozor (vstup bez rodiča) je nutné si tento vstup vopred 

objednať a to telefonicky 041/50 03 000 alebo 0911 390 064. 
5.  Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti na prevádzke, personál na recepcii rozhodne, či je možné  dieťa ZŤP 

prijať bez rodiča aj bez objednávky.
6.  V prípade vstupu dieťaťa ZŤP bez rodiča platí cenník bez zľavy.
7.  Ďakujeme, že nám pomáhate dodržiavať pravidlá, ktorými sa snažíme predchádzať úrazom a zabezpečiť 

tak bezpečný pobyt vášho dieťatka u nás.
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December je prekrásny a najmä  
špeciálny mesiac. Zažite spolu s nami 
pred Vianocami kopec zábavy. 

šTasTné 
a veselé 
s deTskýM sveToM

ˆ
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25/2017t 27/2017t

sIlvestrovské tIraMIsU                                                       

Koncoročná nálada sa preniesla aj do Hotela Dubná Skala**** v centre 
Žiliny, kde sú prípravy na fantastický Silvester s kapelou All Stars Band 
už v plnom prúde. Poslednú noc roku 2018 na vás čaká slávnostný raut 
plný chutí studenej aj teplej kuchyne, samozrejme, nebude chýbať ani 
sladké dezertové pokušenie. Brownies pre milovníkov čokolády, ľahký 
tvarohový chesscake či silvestrovské tiramisu. Veď chudnúť sa začína až 
od Nového roka.
Tiramisu je veľmi vďačný nepečený dezert, jeho príprava je jednoduchá 
a znesie aj netradičné kombinácie a experimenty. Základom dokonalej 
chute sú však vždy prvotriedne suroviny, rovnako ako tie v Hoteli Dubná 
Skala****.
Tip na servírovanie: Svojou vrstvenou štruktúrou vynikne tiramisu aj 
na tanieri, aj v priehľadnom pohári. Odporúčame ho podávať s dúškom 
kvalitného portského vína z bobuľovitého ovocia alebo silnou prírodnou 
šťavou.

Predajňu COINCASA 
nájdete na 1. podlaží OC MIRAGE.

Menu

taboUle

postUp
Najemno nakrájame petržlenovú vňať, cibuľu a paradajku, burgul 
si namočíme do horúcej vody a necháme zmäknúť. Všetky suroviny 
spolu zmiešame a dochutíme olivovým olejom, citrónovou šťavou, 
soľou a korením sumak. Servírujeme na ľadovom šaláte.

InGredIencIe
Ľadový šalát (1ks), kučeravá petržlenová vňať (200 g), malá cibuľa 
(1  ks), paradajky (100 g), olivový olej (5 PL), citrón (1 ks), malý 
burgul (drvená pšenica, 5 g), soľ, sumak (orientálne korenie, 2 g).



December je naplnený predvianočnou at-
mosférou. Treba sa na chvíľku zastaviť a vy-
chutnať si spoločnosť blízkych, nechať sa 
vyštípať mrazom, ale pritom zahriať dobrým 
punčom. Vianoce sú za dverami a my sme 
pre vás vybrali lákavé vianočné trhy.  

V decembri sa ľudia stretávajú častejšie a nie 
len pri vianočnom stole. Dobrý dôvod na 
stretnutie ponúkajú napríklad vianočné trhy. 
Dať si varené víno, punč alebo medovinu 
s priateľmi, ktorých ste dlho nevideli, vám ur-
čite vyčarí tú správnu predvianočnú náladu. 

kaM za krásaMi v okolí MiraGe
trenčIanskY krajŽIlInskÝ kraj

v ianočné trhy sa u nás konajú už od nepamäti. Pripravili sme 
si krátky zoznam zaujímavých trhov, ktoré môžete navštíviť 
počas decembra.  

Oravská lesná – 8. december – V malebnej oravskej obci sa na 
vás teší aj Mikuláš. Vianočné trhy v Oravskej Lesnej nemajú síce až 
takú dlhú tradíciu, rozhodne však zostávajú veľmi obľúbené. Aj tento 
rok si môžete vypočuť pekné folklórne vystúpenia a nakúpiť veľa krás-
nych vecí od remeselníkov. 

Veličná – 7. a 8. december – Návštevníci vianočných trhov vo Ve-
ličnej sa môžu tešiť na prekvapenie, ktoré zatiaľ všetci držia v tajnosti. 
Mikuláš zavíta aj do tejto obce. Takisto sa tu dobre nasýtite a zohrejete 
medovinou alebo punčom. 

Zborov nad Bystricou – 8. december – Trhy v Zborove nad Bys-
tricou sa už tradične spájajú aj s pravou domácou zabíjačkou, ktorú 
pripravuje obecné zastupiteľstvo. Okrem detí, ktoré privítajú aj Miku-
láša, si tak prídu na svoje aj gurmáni a ich chuťové poháriky. 

Sučany – 8. december – Už 25. ročník vianočných trhov sa bude 
konať aj v Sučanoch. V tejto turčianskej obci sa môžete tešiť na jarmok 
ľudových remesiel, zabíjačku a Mikuláša. Hlavným ťahákom tohto 
ročníka je skupina Metalinda. 

Turzovka – 14. a 15. december – V Turzovke budú na vianoč-
ných trhoch predávať remeselníci, ktorí sa venujú málo známemu, 
menej rozšírenému remeslu alebo remeslu tradičnému pre kysucký 
región. Samozrejme, nebude chýbať dobré jedlo, ani sladký punč. 

Námestovo – od 13. do 16. decembra – Na Hviezdoslavovom 
námestí sa v tomto čase v Námestove rozprestiera vianočná dedinka. 
Mesto si pre návštevníkov pripravilo bohatý kultúrny program, aj ľu-
dovú zabíjačku. 

Žilina – od 23. novembra do 23. decembra – Žilinské vianočné 
trhy sú už v plnom prúde a žiadny návštevník by si ich nemal nechať 
ujsť. Aj tento rok na vás čaká dobré jedlo, dobrý punč a veľa remeselní-
kov s ukážkami svojich prác. 

P ravú vianočnú atmosféru zažijete aj na viacerých miestach 
Trenčianskeho kraja. Okrem hlavného mesta kraja sa trhy 
konajú aj v ďalších mestách a obciach.   

Stará Turá – 8. december – Môžete sa tešiť na kultúrny program, 
detské aktivity, dobré jedlo, punč a nebudú chýbať ani remeselníci. 
Naladiť sa na vianočnú nôtu môžete v čase od 8.00 do 18.00 h. 

Nitrianske Pravno – 8. december – V tejto obci na vás čakajú 
hneď tri skvelé zábavy – vianočný trh s remeselníckymi výrobkami, 
varenie chutnej starostovskej kapustnice a tvorivé dielne, kde sa budú 
vyrábať krásne vianočné ozdoby. 

Horné Srnie – 8. a 9. december – Okrem tradičného jarmoč-
ného jedla, do Horného Srnia príde aj Mikuláš, rozsvieti vianočný 
stromček a rozdá deťom sladkú odmenu. Dospelí si budú môcť vy-
chutnať skvelé nápoje a jedlo a kúpiť krásnu vianočnú ozdobu pri bo-
hatom kultúrnom programe. 

Nová Dubnica – 14. december – Na vianočnom trhu v Novej 
Dubnici sa zúčastní mnoho zručných remeselníkov, výrobcov, no-
vodubnické školy, umelecké školy a záujmové organizácie. Budete si 
tak môcť spestriť predvianočné nakupovanie výberom originálnych 
ručne vyrobených darčekov.

Považská Bystrica – 14. a 15. december – Tú pravú vianočnú 
atmosféru zažijete aj v Považskej Bystrici. V týchto dňoch na vás čaká 
vianočný trh. Kto by chcel nadviazať na blížiace sa Vianoce, môže 
16. 12. zájsť do Kostola Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici 
na Vianočný koncert Márie Porubčinovej a sláčikového kvarteta. 

Trenčín – od 5. do 23. decembra – Zažite v Trenčíne Čaro 
Vianoc pod hradom. Trhy začínajú príchodom Mikuláša a končia 
posledný deň pred Vianocami. Predávať sa budú výrobky a tova-
ry, ktoré súvisia s vianočnými sviatkami, napr. vianočná výzdoba, 
imelo, ručne zhotovované výrobky – odevy, keramika, med, mä-
sové výrobky, cukrárenské výrobky, pečivo, atrakcie pre deti – vo-
zenie na koníkoch.
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Vianočné trhy v Žilinskom kraji Vianočné trhy v Trenčianskom kraji

Predajňu COINCASA 
nájdete na 1. podlaží OC MIRAGE.



Panna (24. 8. až 23. 9.)

Najradšej máte originálne darčeky, do ktorých dávate 
svoje srdce. Je veľmi jednoduché kúpiť hotový darček, 
ale vás baví vyrábať. Tie najlepšie pomôcky pre 
handmade nájdete v predajni Flying Tiger na -1. podlaží 
OC MIRAGE.   

Váhy (24. 9. až 23. 10.)

Po Vianociach sa najviac tešíte na Silvestra. Máte radi 
neviazanú zábavu, hluk a dobrú spoločnosť. Novoročné 
večierky vo vašom podaní vždy znamenajú skvelú šou. 
A ku každému dobrému večierku patrí výzdoba z Party 
Townu. 

Co vás TenTo MesiaC 
Caká v oC MiraGe

?

horoskop

Ryby (20. 2. až 20. 3.)

Ste ten typ človeka, ktorý všetko robí efektívne. A inak to 
nie je ani pri nakupovaní darčekov. Zoznam máte pripra-
vený, stačí zájsť do OC MIRAGE, kde nájdete všetko pod 
jednou strechou. Výhodný nákup máte napríklad v OVS 
a OVS Kids – darčeky pre deti aj dospelých. 

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Ste ten typ, ktorý presne vie, čím poteší svojich najbliž-
ších. V prípade detí v tom máte jasno už dávno a ich list 
pre Ježiška vám to dosvedčil. Na vyplnenie detských 
snov stačí vstúpiť do sveta hračiek Alltoys na 2. podlaží. 

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Milujete blížiace sa Vianoce. Najviac vás baví vyzdobovať 
svoj domov. Vianočné dekorácie sú vaším potešením a každý 
rok im venujete veľa svojho času. V predajni COIN CASA 
na 1. podlaží OC MIRAGE nájdete to pravé pre svoj domov. 

Strelec (23. 11. až 21. 12.)

Už sa neviete dočkať štedrovečernej večere. Domáca kapust-
nica, ryba, zemiakový šalát, koláče, dobré víno, ovocie. Nič 
z  toho nesmie na stole chýbať. Všetky potrebné potraviny 
a ingrediencie nájdete na jednom mieste v predajni Billa.     

Kozorožec (22. 12. až 20. 1.)

Kedy je čas vypnúť? No predsa po-
čas sviatkov. Počiatočný stres už je za 
vami a vy si môžete vychutnať pár dní 
voľna. A viete presne, ako. Zahráte sa 
so svojimi deťmi nové hry, ktoré im 
Ježiško kúpil v Brlohu. Pre vás ideál-
na pohoda. 

Lev (23. 7. až 23. 8.)

Vianočný večierok v práci vám robí starosti už odvtedy, ako 
ste sa o ňom prvý raz dozvedeli. Do práce sa vždy obliekate 
formálne, ale na večierok treba pridať lesk. Vy sa však nemu-
síte báť ani tejto úlohy, ak zájdete do predajne Matmazel na 
1. podlaží. 

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Vo výbere darčekov nikdy nie ste veľmi originálni. Ale ni-
komu to nikdy neprekážalo, lebo máte v sebe skrytý iný 
cit – vždy viete vybrať tú správnu knihu. A tak sa všetci 
tešia, akú knihu dostanú od vás tento rok. V kníhkupectve 
Martinus sa cítite ako doma. 

Škorpión (24. 10. až 22. 11.)
Tohtoročné Vianoce nebudete mať až také ľahké. Veľa ste 
počas roka prerábali a mali ste aj neočakávané finančné 
výdavky. V tom prípade by ste mali zájsť do predajne Pep-
co na -3. podlaží, kde nakúpite veľmi pekné aj kvalitné 
veci za rozumnú cenu. 

Vodnár (21. 1. až 19. 2.)

Deti od vás už roky pýtajú domáce 
zvieratko. Vy ste zo začiatku veľmi 
ochotní neboli, ale deti sa naozaj 
osvedčili a dokázali vám, že sa oň 
budú vedieť postarať. Kde však za-
čať? So všetkým vám poradia v pre-
dajni Pet center na -2. podlaží.   

Baran (21. 3. až 20. 4.)

Vianoce vás sprevádzajú typickou vôňou. Škorica, jablká, 
ale aj jemná levanduľa. Tieto vône používate vždy vo vianoč-
nom čase. Mali by ste zájsť do predajne FANN Parfumerie 
na -1. podlaží a dopriať si pre seba tú pravú vôňu. 
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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: „... OC MIRAGE uplynulo osem liet.“
Výhercovia: Jozef Kišša, Ladislav Koyš, Mária Maťková. Výhercom srdečne blahoželáme!

nájdite 10 rozdielov na obrázkoch

OC MIRAGE na svoje narodeniny nezabudlo ani na tých najmenších. Deti si tak mohli užiť skvelé súťaže s našimi animátormi.
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hrob 
(kniž.)

detská 
hračka

obchodná 
akadémia

ženské 
meno

natkali

nebo zveľadil
pomlčka, 

po 
francúzsky

nezbednicafutbalový 
oddiel

únava, 
vyčerpanosť

domáce 
meno 

doroty

royal 
Indian 
navy

1.

2.

mekoce
pomôcky: 
futúrum, 
kaa, tiret.

nastokával

zavýja

ironický 
človek

syntetické 
vlákno

et alteri

rezanec 
(hovor.)

severo-
východ

citoslovce 
hlasu žaby

sklápací 
cylinder

chemická 
rota

kapustovitá 
zelenina

budúci čas 
(gram.)

lebo 
(poet.)

rozvír 
(tekutinu)

lenník, 
vazal

ečv okr. 
humenné

osobitne

mäta, po 
anglicky

had z knihy 
džungle



OKRES

ŽILINA

ZAZELENÁ SA

Nám v SSE záleží na životnom prostredí, a preto sme sa pri príležitosti 
aktivácie 150 000 ekologických E-faktúr našimi zákazníkmi rozhodli vysadiť 
stromy v okrese, ktorý sa presadil v hlasovaní.

Najviac E-faktúr majú naši zákazníci v okresoch Žilina, Banská Bystrica a Martin. 

O víťazovi ste rozhodli vy.

Na facebookovej stránke SSE sme spustili hlasovanie pre širokú verejnosť. 
Svojím hlasom ste mohli podporiť jeden z okresov a zároveň vyhrať 
LED žiarovky.

Víťazom sa stal okres Žilina, a preto bude v tomto okrese vysadená 
zeleň v hodnote 1 595 eur.

O konkrétnom mieste a realizácii výsadby vás budeme informovať 
na našej facebookovej stránke. 

Ak aj vy chcete prispieť k výsadbe zelene vo svojom okrese, 
aktivujte si E-faktúru na www.sse.sk/efaktura. 
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