
PARK ODDYCHU – AMFITEÁTER SENEC                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oznam pre návštevníkov amfiteátra: 
Letné kino v rámci Parku oddychu Vám aj  počas tohtoročných 
letných mesiacov ponúkne viaceré novinky ako aj najúspešnejšie 
reprízové tituly. Čaká Vás výborná kvalita filmov v 2D formáte, 
príjemná a nezabudnuteľná atmosféra sledovania filmov  
pod holým nebom.  
Tešíme sa na Vás každý večer /sledujte prosím zmeny v začiatku 
premietania filmových predstavení/. Aktuálne informácie vrátane 
programu filmových predstavení nájdete na našich stránkach: 
www.facebook.com/kinosenec alebo na www.kinosenec.sk 
 
Začiatok filmových predstavení od 1. júna   
do 14. júna o 21:00 hod. 
od 15. júna o 21:30 hod. 
 
 
 
Program filmových predstavení jún 2015 
 
1. a 2. pondelok a utorok   DIVOKÁ DVOJKA 
Dve nebezpečné krásky na úteku. Reese Witherspoon v akčnej komédii 
ako vzorná a snaživá policajtka, ktorej zveria do ochrany kľúčového 
svedka – sexy manželku miestneho drogového dílera. 
USA MP 100 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
4. a 5. štvrtok a piatok SAN ANDREAS 
Kaliforniu zasiahlo masívne zemetrasenie. Katastrofický film. 
USA MP 110 min. Vstupné: 4,00 Eur  
 
6. a 7. sobota a nedeľa HURÁ NA FUTBAL 
Cesta  plná dobrodružstva -  stane sa z nich pravý tím pre záchranu Laury 
a ich mesta. Animák pre celú rodinu. 
Šp pre všetky vekové skupiny 106 min. slovenský dabing  
Vstupné: 3,50 Eur 

8. a 9. pondelok a utorok ŠPIÓN 
Najnebezpečnejšia misia v histórii tejto špionážnej agentúry. Hlavná 
hrdinka Susan Cooper musí v tajnosti preniknúť do sveta obchodníkov so 
zbraňami a tak zabrániť globálnej katastrófe. 
USA MP 120 min. Vstupné. 4,00 Eur 
 
11. a 12. štvrtok a piatok VINCENTOV SVET 
Snívaj vo veľkom. Ži naplno. Dlho očakávaná adaptácia oceňovaného 
seriálu HBO na veľkom plátne. Komédia. 
USA MP 104 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
14. nedeľa DIOR A JA 
Film prepája každodenný intenzívny pracovný zhon sveta vysokej módy. 
Zároveň otvára divákom dvere do mýtami opradeného sveta módneho 
domu Christian Dior. 
Fr MP 89 min. Vstupné: 3,50 Eur 
 
POZOR ! Začiatok filmových predstavení o 21:30 hod. 
 
15. a 16. pondelok a utorok  DIEŤA  44 
Ako nájsť vraha v krajine, kde vraždy neexistujú? Príbeh filmu bol 
inšpirovaný skutočným príbehom „Rostovského mäsiara“.  
Film produkoval slávny Ridley Scott. Thriller. 
USA/VB/ČR/Rumunsko 137 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
18. štvrtok  TEMNÉ MIESTA 
Minulosť je minulosťou... Pokým ťa nedostihne. Mysteriózny thiller. 
Fr MP 15 104 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
19. a 20. piatok a sobota INSIDIOUS :KAPITOLA 3 
Prichádza muž, ktorý nedokáže dýchať. Najdesivejšia kapitola od tvorcov 
hororov Saw, Paranormal Activity, Sinister a ďalších filmov. Pokračovanie 
divácky úspešného hororu. 
USA MP 15 97 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
21. a 22. nedeľa a pondelok  JURSKÝ SVET  JURASSIC WORLD 
Park sa otvára. Môžeme sledovať najúžasnejšie tvory, ktoré kedy chodili 
po Zemi. Producentom filmu Steven Spielberg. Prvý letný veľkofilm tohto 
roku pre veľkých aj malých fanúšikov.  
USA Prístupné od 7 rokov český dabing 120 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
23. utorok a 25. štvrtok LOKALFILMIS 
Pišta Lakatoš ako cigánsky prorok predpovedá príchod mesiáša z osady, 
ktorý zmení svet. 
Animovaná komédia. 
SR MP 15 90 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
27., 28., 29. sobota, nedeľa, pondelok   MIMONI 
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú tie žlté tvory takí roztomilí? 
Kevin, Stuart a Bob sa rozhodnú riešiť svoju situáciu – vyrazia na zraz 
zločincov, aby sa dali do služieb najhoršej gaunerky všetkých čias. 
Animovaná komédia. 
USA  Pre všetky vekové skupiny 100 min. dabing Vstupné: 4,00 Eur 

30. utorok PÚTNIK – NAJLEPŠÍ PRÍBEH 
Film o úžasnej životnej púti spisovateľa Paula Coelha. Príbeh jeho života 
je lepší ako fikcia. 
USA MP 112 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
 
Pripravujeme: 1. a 2. júla  KRAJINA ZAJTRAJŠKA 
Dobrodružný mysteriózny film so slovenským dabingom  
 
 
 

Kultúrne podujatia: Kinosála 
 
5. piatok o 17.30 hod, 6. sobota 14. hod. Absolventský koncert  
ZUŠ Fándlyho, Senec - tanečný odbor 
 
18. štvrtok o 19. hod  – hudobná veselohra v 2  dejstvách v podaní 
divadla Pódium Színház z Budapešti. 
18. csütörtök 19.óra Egy szoknya, egy nadrág, zenés vígjáték  
2 részben a budapesti Pódium Színház előadásában. 
 
 
 

Kultúrne podujatia  
 
20. sobota o 17. hod Dychový orchester mladých z Hronova (cz)  
- Súkr. ZUŠ R. Madarászovej  
Námestie pred MsKS 
 
13. sobota SENECKÉ LETO   
Slnečné jazerá – Juh  
www.seneckeleto.sk  
 
26. piatok 19. VEĽKÝ LETNÝ KARNEVAL   
Lichnerova ulica, Slnečné jazerá – Juh  
www.velkyletnykarneval.sk 
 
 
 

Kultúrne podujatia: Knižnica 
 
1. pondelok – 7. nedeľa o 10. Hod celoslovenský projekt  
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM  
Podujatie zastrešuje prezident SR Andrej Kiska a v Senci ho na netradič- 
ných miestach prídu deťom zo ZŠ predstaviť Renáta Názlerová, Lena 
Riečanská, Ružena Scherhauferová a Dagmar Sanitrová. Cieľom tohto 
projektu je priviesť deti k čítaniu, k pravidelným návštevám knižnice 
a zmysluplnému tráveniu voľného času poznávaním krás literárneho 
sveta. 
 
18. štvrtok 9.00 – 15.00 hod detský čitateľský maratón  
ČÍTAJME SI 

http://www.facebook.com/kinosenec
http://www.seneckeleto.sk/
http://www.velkyletnykarneval.sk/


Kultúrne podujatia: Labyrint 
 

4. štvrtok 18. hod vernisáž - absolventská a žiacka výstava  

ZUŠ Fándlyho, Senec - výtvarný odbor 

Výstava trvá od 4.6. do 19.6. 2015. Vstup voľný 

 

3. streda 18. hod Koncert sólistov – žiakov k 55.výročiu založenia 

ZUŠ Fándlyho, Senec 

Vstupné dobrovoľné 

 

6. sobota 10.00 – 13.00 hod Hrnček Var 

Prezentácia kurzov, ktoré celoročne prebiehajú v MsKS  Labyrint. Zažijete 

kubánsku Salsu  (Emeterio Rigondeaux Pérez, Niurka Pita Alvelo), 

argentínske Tango (Abrazo – Vojto Takáč), americký street art & dance 

(S3t kidz). Závan orientu i východných kultúr precítite vďaka Orientálnym  

tancom či systému Tai-chi. Bude aj Aerobic, Bodywork a určite aj  folklór  

v detskom podaní (Tancuľkovo). O kreatívny kútik sa postará už tradične 

OZ Šidielko. 

Pódium pred budovou MsKS. Vstup voľný 
 
 
 

Mestské múzeum: Turecký dom 

 
Výstava: 
Z VAŠICH DAROV  
5 rokov múzea, 5 rokov 
akvizičnej činnosti 
Za päť rokov svojej 
existencie sa senecké 
múzeum nevenovalo len 
organizovaniu a tvorbe 
krátkodobých výstav, 
prednášok, seminárov  
či konferencie ale aj 
svojmu základnému 
poslaniu: budovaniu 
zbierok. Veľká časť 
tisícky predmetov bola 
tak zachránená pre 
budúce generácie práve 
vďaka pozitívnemu 
prístupu Senčanov 
a iných obyvateľov 
tunajšieho okolia.  

Výstava vzdáva hold týmto ľuďom, ktorí pochopili, že záchrana 
a dokumentácia kolektívnej pamäte je možná iba spoločnými silami. 
Prístupná bude do konca októbra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výzva pre občanov: 
Buďte spolutvorcami múzejných zbierok! 
Navštívili ste naše mestské múzeum? Inšpirovala Vás aktuálna výstava  
zo zbierok múzea? Nasledujte príklad našich spoluobčanov a priložte ruku 
k oživeniu kolektívnej pamäte nášho mesta i regiónu! Ponúknite múzeu 
tradičné úžitkové predmety, dokumenty či fotografie vypovedajúce 
o minulosti dávnej či bližšej, o spôsobe života našich otcov i matiek: 
Slovákov, Maďarov, Pitvarošanov, Kolonistov – skrátka: SENČANOV.  
Aby naše múzeum bolo schopné vypovedať o medzníkoch malých dejín 
veľkých udalostí aj o ďalšie desiatky rokov!  
Do budovania zbierok sa môžete zapojiť aj tematicky. Aktuálne múzeum 
má záujem dokumentovať lokálne súvislosti I. svetovej vojny, ktoré bude 
prezentovať v rámci plánovanej krátkodobej výstavy už koncom novembra 
tohto roka. V prípade, že máte vo svojom vlastníctve rodinné fotografie, 
predmety či dokumenty vypovedajúce o tomto období, môžete sa prihlásiť 
u pracovníkov múzea v Tureckom dome na poschodí.  

 
Kniha o Senci do každej rodiny  
SENEC STÁROČIA MESTA 
Publikácia odzrkadľuje výsledky  
dvojdňovej interdisciplinárnej 
konferencie z novembra 2012 
zameranej na známe i neznáme 
hodnoty Senca. Jej príspevky nielenže 
sumarizujú doteraz známe vedomosti 
ale poväčšine ich výrazne posúvajú 
dopredu v daných tematických 
okruhoch. Kniha je dostupná v múzeu  
v slovenskom i maďarskom jazyku. 
 

Múzeum je otvorené: utorok 10.00 – 16.00, streda – piatok 10.00 – 18.00, 
sobota 9.00 – 13.00, www.msks-senec.sk/muzeum  

--------------------------------------------------------------------------------- 

-   Pokladňa je otvorená hodinu pred začiatkom večerného 
predstavenia. 
-   Predpredaj vstupeniek na akékoľvek kultúrno-spoločenské 
podujatie je minimálne 14 dní vopred v kancelárií MsKS 
-   Zmena programu vyhradená ! Tel.: kancelária - 02/4592 3403,           
amfiteáter – 02/4592 8218, www.facebook.com/kinosenec 
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26. piatok  
19. VEĽKÝ LETNÝ KARNEVAL 

Lichnerova ulica, Slnečné jazerá – Juh 
 

www.kinosenec.sk 
www.msks-senec.sk 

http://www.msks-senec.sk/

