
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  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. augusta o 21:00 hod.,  
od 17.augusta o 20:30 hod. 
 
2., 3. nedeľa, pondelok   MISSION IMPOSSIBLE- NÁROD GRÁZLOV 
Akčný zážitok, v ktorom budú diváci spolu s hrdinami cestovať po celom svete. 
V hlavnej úlohe : Tom Cruise. 
USA MP 110 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
4. utorok   BABOVŘESKY 3 
Komédia Zdeňka Trošky je úsmevným obrázkom zo života na súčasnom vidieku. 
Príbeh začína tam, kde druhý diel skončil- nechýba láska, žiarlivosť, závisť,  
intrigy a vtipné okamihy, v ktorých sa niektorí určite nájdu. 
ČR MP 90 min. Vstupné: 3,00 Eur 
 
5. streda   MAGIC MIKE XXL 
Tri roky po tom, čo Mike na vrchole svojej kariéry ukončil svoju dráhu striptéra,  
aj ostatní sú pripravení zavesiť svoje poslanie na klinec. Chcú tak však urobiť 
svojou vlastnou cestou. Komédia.  
USA MP 105 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
6. štvrtok   AMY /premiéra/ 
Kým v skutočnosti bolo dievča, ktoré stojí za menom Amy Winehouse? Prečo táto 
hudobná ikona zomrela vo veku 27 rokov? Vo filme uvidíme Amy ako obyčajné 
dievča s obrovským talentom a túžbou spievať, ako zjavenie ohromujúce 
hudobných fajnšmekrov.Za známym mediálnym obrazom odhaľujeme Amy,  
ktorá skutočne túži len po dvoch veciach: naozajstnej láske a hudbe.  
Hrajú: Amy Winehouse a ďalší. 
VB MP 127 min. Vstupné: 3,00 Eur 
 
7. piatok   MIMONI 
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo vlastne tí žltí a neskutočne roztomilí 
Mimoni dobrovoľne slúžili zloduchovi s  veľkým Z?  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 
 
9., 10. nedeľa, pondelok   NESMRTEĽNÝ 
Akú cenu má nesmrteľnosť? Hrajú: Ryan Reynolds, Ben Kingsley  
a ďalší. Sci-fi thriller. 
USA MP 116 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
11., 12.  utorok, streda   VYKOĽAJENÁ 
Nová komédia sľubuje veľmi drsný humor, neviazaný život. 
USA MP 122 min. Vstupné: 4,00 Eur 

13., 14. štvrtok, piatok   KRYCIE MENO  U. N. C. L. E. 
Opäť sa stretávame s dvomi špičkovými agentmi organizácie U.N.C.L.E.  
bojujú proti všetkým zločincom, ktorí ohrozujú svet. Začína súboj s časom,  
aby sa zabránilo celosvetovej katastrofe. Akčný dobrodružný film. 
USA MP 116 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
15., 16. sobota, nedeľa   FANTASTICKÁ  ŠTVORKA 
Počas neúspešného pokusu o prenos získajú štyria vedci super schopnosti,  
ktoré sa im hodia počas súboja s tyranom, ktorý sa pokúša ovládnuť svet.  
Akčný sci-fi film. 
USA MP 120 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
POZOR ! Začiatok filmových predstavení o 20:30 hod. 
 
17. pondelok   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 
 
18. utorok   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: 3,50 Eur 
 
19. streda   MACÍK 2 
Najukecanejší plyšový medveď na svete, už prekonal konečne pubertu  
a túži sa usadiť, oženiť a zaobstarať si rodinu. Čo na to ochrancovia.  
Komédia. 
USA MP 100 min. český dabing. Vstupné: 4,00 Eur  
 
20., 21. štvrtok, piatok   RYTMUS SÍDLISKOVÝ SEN /premiéra/ 
V Rytmusovom živote si mnohí z vás nájdu aj ten svoj príbeh. Pochopia, že 
sídliskový sen nie je o drahých autách, retiazkach a hodinách, ale o niečom úplne 
inom.“ Toto nie je film, toto je život“.  
SR MP 90 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
22., 23. sobota, nedeľa   V HLAVE 
Film zavedie divákov na neobyčajné a nápadité miesta – prenesieme sa na jedno 
z najpozoruhodnejších miest vôbec priamo do ľudského mozgu. 
USA prístupnosť neobmedzená 100 min. slovenský dabing. Vstupné: 4,00 Eur 
 
24., 25. pondelok, utorok   DARČEK – GIFT 
Mladý manželský pár  -  ich život sa odohráva presne podľa predstáv a plánu.  
Až do tej chvíle., keď sa začnú objavovať záhadné dary, vďaka čomu sa odkrývajú 
pozoruhodné tajomstvá z minulosti. Mysteriózny thriller. 
USA MP 15. Vstupné: 4,00 Eur 
 
26. streda   PIXELS  
Sci-fi komédia o záchrane New Yorku pred gigantickými postavičkami videohier, 
ktoré zoslala mimozemská sila, aby zničili všetko, čo im skríži cestu. V hlavnej 
úlohe: Adam Sandler a vo filme si zahrá aj tenisová jednotka Serena Williamsová 
- sexi kráska, do ktorej sa šialene zamiluje o dve hlavy nižší Eddie Plant. 
USA MP 100 min. český dabing. Vstupné: 4,00 Eur 
 
27. štvrtok   HITMAN: AGENT 47 
Vo filme je sústredené na elitného vraha, ktorý bol pomocou genetiky stvorený ako 
dokonalý stroj na zabíjanie. Poznajú ho podľa posledných dvoch čísiel na čiarovom 
kóde, ktoré má vytetované na zadnej strane krku. 
USA MP 100 min. Vstupné: 4,00 Eur 

28., 29. piatok, sobota   UUUPS!  ARCHA JE FUČ....      
Je koniec sveta ! Blíži sa obrovská povodeň dostatočne veľká na vyhubenie 
všetkého života na Zemi. Detská animovaná rozprávka. 
Nem./Belg. pre všetky vekové skupiny 85 min.slovenský dabing. Vstupné: 3,50 Eur 
 
30. nedeľa   GRISWOLDOVCI    
Voľné pokračovanie známeho filmu Rodinná dovolenka . Dobrodružná komédia. 
USA MP 96 min. Vstupné: 4,00 Eur   
 

Kultúrne podujatia: 
8-9. sobota – nedeľa – Lichnerova ulica 
ĽUDOVÉ UMELECKÉ REMESLÁ 
 
8. sobota o 19. hod – Park oddychu - Amfiteáter  
ZATANCUJ, ZAHRAJ, ZASPIEVAJ 
Folklórne súbory: Kopaničár, Kincső, Bezanka 
Vstupné: 4  Eur 
 
SLNEČNÝ FESTIVAL: 31.8. pondelok 2015 - prvý deň 
Hlavný program: 
Park oddychu Amfiteáter – altánok 
Vstupné na každé predstavenie je 2,50 €. 
10:00 „Dlhý - Široký – Bystrozraký“. THeatro Štvorkolka 
12:00 „Dobrodružstvo kapitána Kotvičku“ . Divadlo Agapé 
14:00 „Rozkrávka“. Divadlo PIKI 
16:00 „ Zajtra ideme do školy“. Divadlo TUŠ 
18:00 „Norská pohádka“. Buchty a loutky 
Kapacita predstavení je obmedzená, sedenie je voľné. 
 
Park oddychu Amfiteáter 
20:30 „Malý pán“. Česko-slovenská filmová bábková rozprávka  
z tvorivej dielne súboru Buchty a loutky. Vstup voľný. 
 
Park oddychu Amfiteáter – zóna dielňa 
11: 00 „Hlbokomorské rozprávky“. Divadlo TUŠ.  
Divadelná tvorivá dielňa- tieňohra. 
Vstupné 2,50 €. Kapacita dielničky obmedzená. 
 
kinosála MsKS 
Vstupné na každé predstavenie je 4 €. 
11:00 „Newton-fyzika hrou“. Cirkus-Kus 
17:00„Jánošík?Jánošík!Jánošík...“. Divadlo LAB VŠMU 
 
Galéria LABYRINT  MsKS – Výstava 
Spojená škola Tokajícka Bratislava – študentská tvorba 
Júlia Novodomcová – textilná tvorba. Vstup voľný. 
 
Park oddychu Amfiteáter – literárna kaviareň 
Alena Wagnerová – výstava ilustrácií. Vstup voľný. 
 
Sprievodný program: 
Park oddychu Amfiteáter – literárna kaviareň 
13:00 Trio Publishing 15:00 Hana Naglik,  
17:00 Hlbokomorské rozprávky a Róbert Roth    
Vstup voľný. 
 
Pódium pred MsKS 
10:00 – 19:00 Vstup voľný. 
Cirkus kus, Bábszíntér Kaposvár (14:00), 
„Jeden za všetkých...“.Túlavé divadlo (19:00) 

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


Hudba a divadlo na ulici 
11:00 – 18:00 
Eva Muchová a hosť, Divadlo Agapé,  
Barnabás Kollárik a band. Vstup voľný 
 
Park oddychu Amfiteáter – terasa kinodomu 
Vstupné na každú dielničku je 2,50 €. 
10:00 – 11:30, 14:00 – 15:30 „Dielničky so Šidielkom“. OZ Šidielko 
Kapacita dielničky obmedzená. 
 
Tvorivé dielne – pri MsKS 
Vstupné na každú dielničku je 2,50 €. 
10:00 – 11:30, 11:30 – 13:00, 14:00 – 15:30, 16:00 – 17:30  
„Háčkujeme s Miri“. Ateliér Miri. Kapacita dielničky obmedzená. 
 
Tvorivé dielne – pri MsKS 
Vstupné na každú dielničku je 2,50 €. 
10:00 – 11:30, 11:30 – 13:00, 14:00 – 15:30, 16:00 – 17:30   
dielnička Farbička - SZUŠ Renaty Madarászovej, Ateliér BeYou 
Kapacita dielničky obmedzená, vstupenky sa dajú kúpiť až na mieste 
 
„Hravá“ free zóna – pri MsKS  
Gaming Keep TT. Vstup voľný 

 

 
SLNEČNÝ FESTIVAL: 1.9. utorok 2015 - druhý deň  
Hlavný program: 
Park oddychu Amfiteáter – altánok 
Vstupné na každé predstavenie je 2,50 €. 
10:00 „Kvak a Žbluňk .  THeatr Ludem 
12:00 „Sniwko a Buwko“ . Divadlo ZáBaVKa 
14:00  „Chlapček a divoška“. Divadlo Jaja 
16:00 „Rytier Bajaja“. Teatro Neline 
18:00 „Don Šajn“. Tyjátr 
Kapacita predstavení je obmedzená, sedenie je voľné. 
 
Park oddychu Amfiteáter – zóna dielňa 
9:00, 11:00 „Aquabatolárium“. Bábkové divadlo na rázcestí. 
Predstavenie pre batoľatá od 10m do 3r. 
13:00 „Janko Polienko“. Teatro Neline.  
Divadelná tvorivá dielňa- drevené bábky. 
Vstupné na každé podujatie je 2,50 €. Kapacita je obmedzená. 
 
kinosála MsKS 
Vstupné na každé predstavenie je 4 €. 
11:00 „Mio môj Mio“. Bratislavské bábkové divadlo,  
17:00 „Kocúr v čižmách.“ Bábkové divadlo na rázcestí 
 
Slnečné jazerá – JUH 
19:30 „Majster a Margaréta“. Teatro Tatro 
Vstupné 18 €.  Kapacita predstavenia obmedzená. 
 
Galéria LABYRINT  MsKS – Výstava 
Spojená škola Tokajícka Bratislava – študentská tvorba. 
Júlia Novodomcová – textilná tvorba. Vstup voľný 
 
Park oddychu Amfiteáter – literárna kaviareň 
Alena Wagnerová – výstava ilustrácií. Vstup voľný 
 
 

Sprievodný program: 
Park oddychu Amfiteáter – literárna kaviareň 
13:00 Maďarská sekcia, 15:00 Dvaja ako jedno pivo,  
17:00 Bibiana Ondrejková a jej literárna tvorba 
Vstup voľný. 
 
Pódium pred MsKS 
10:00 – 19:00 Vstup voľný. 
S3T Kidz, Divadlo Dunajská Streda (14:00),  
„Krvavé Sonety“. effecteD. „Panoptikum Hrózy.“Divadlo na vysokej nohe (19:00) 
 
Hudba a divadlo na ulici 
11:00 – 18:00 Vstup voľný 
Beggar`s Velvet, Divadlo Agapé, Igrici 
 
Park oddychu Amfiteáter – terasa kinodomu 
Vstupné na každú dielničku je 2,50 €. 
10:00 – 11:30, 14:00 – 15:30 „Dielničky so Šidielkom“. OZ Šidielko 
Kapacita dielničky obmedzená. 
 
Tvorivé dielne – pri MsKS 
Vstupné na každú dielničku je 2,50 €. 
10:00 – 11:30, 11:30 – 13:00, 14:00 – 15:30, 16:00 – 17:30  
„Háčkujeme s Miri“. Ateliér Miri  
Kapacita dielničky obmedzená. 
 
Tvorivé dielne – pri MsKS 
Vstupné na každú dielničku je 2,50 €. 
10:00 – 11:30, 11:30 – 13:00, 14:00 – 15:30, 16:00 – 17:30   
dielnička Frabička - SZUŠ Renaty Madarászovej, Ateliér BeYou 
Kapacita dielničky obmedzená, vstupenky sa dajú kúpiť až na mieste. 
 
„Hravá“ free zóna – pri MsKS  
Gaming Keep TT. Vstup voľný 
 
Informácie o vstupenkách na www.slnecnyfestival.sk  
alebo na t.č. 0911 280 603 
 

Mestské múzeum: Turecký dom 
Výstava: 
Z VAŠICH DAROV 5 rokov múzea, 5 rokov akvizičnej činnosti 
Prístupná bude do konca októbra. 
 
Výzva pre občanov 
Buďte spolutvorcami múzejných zbierok! 
Múzeum má záujem dokumentovať lokálne súvislosti I. svetovej vojny, ktoré bude 
prezentovať v rámci plánovanej výstavy už koncom novembra tohto roka. 
V prípade, že máte vo svojom vlastníctve rodinné fotografie, predmety či 
dokumenty vypovedajúce o tomto období, prihláste sa u pracovníkov  múzea. 
 
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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8. sobota 2015 o 19. hod. 

Zatancuj, zahraj, zaspievaj 
Park oddychu – Amfiteáter 

 

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

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

