
KINO MIER SENEC                        

Začiatok filmových predstavení o 18.00 hod. 
Večerné predstavenia môžu byť aj o 20 00 hod.  
Nedeľné detské filmové predstavenia o 15 30 hod. 
 
Tešíme sa na Vašu návštevu ! 

 
2D a 3D   DIGITÁLNE  KINO  
Digitalizáciu kina finančne podporili    
Čaká Vás výborný obraz, digitálny zvuk DOLBY SURROUND 
 
5., 6. Štvrtok – piatok 

NÁSTROJE SMRTEĽNÍKOV: MESTO KOSTÍ 

Dva svety sa stretnú. Tajomstvá sa občas vynoria vtedy a tam,  
kde ich nečakáme ani náhodou. 
Fantastický – akčný – romantický film. 
USA MP 120 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
7. sobota a 9. pondelok 

LÍBANKY 

Mal to byť najkrajší deň v jej živote. A potom sa objavil tajomný 
cudzinec...Aňa Geislerová v novom filme Jana Hřebejka. 
ČR MP 15,98 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
10. utorok a 12. štvrtok 

JOBS 

Pohľad nielen na dobu, kedy vznikala spoločnosť Apple, ale aj na ďalšie 
vzostupy a občasné pády. V hlavnej úlohe sa predstaví Ashton Kutcher. 
Životopisný film o Steveovi Jobsovi. 
USA MP 110 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
13. piatok  2D  o 18.00 hod. 

ŠMOLKOVIA 2 

V tomto pokračovaní animovanej rodinnej komédie vytvorí zlý Gargamel 
skupinu zlomyseľných darebákov podobných šmolkom, aby získal 
všemocnú, magickú šmolkovskú esenciu. Modrá je predsa najlepšia farba 
na svete? 
USA MP 95 min. slovenský dabing. Vstupné: na 2D projekciu 3,50 Eur 
 
13. piatok o 20.00 hod. 

Londýnske Národné divadlo v priestoroch nášho 

kina Mier 

THE AUDIENCE  AUDIENCIA 

Zo záznamu z divadelnej hry Petera Morgana  „Audiencia“ (The Audience) 
prezentovanej na javisku britského Národného divadla v Londýne. 
Hra mapuje éru panovania britskej kráľovnej Alžbety II. a zachytáva 
atmosféru vnútri Buckinghamského paláca práve počas súkromných 
rozhovorov medzi ministerským predsedom a britskou kráľovnou.   

V roli britskej kráľovnej Alžbety II. uvidíte oscarovú Helen Mirren.  
Doprajte si jedinečný zážitok a prežite  atmosféru londýnskeho Národného 
divadla v priestoroch seneckého kina Mier.  
Vstupné na predstavenie: 10,00 Eur  
 
14. sobota  

ŠMOLKOVIA 2  3D 

V tomto pokračovaní animovanej rodinnej komédie vytvorí zlý Gargamel 
skupinu zlomyseľných darebákov podobných šmolkom, aby získal 
všemocnú, magickú šmolkovskú esenciu. Modrá je predsa najlepšia farba 
na svete? 
USA MP 95 min. slovenský dabing. Vstupné: na 3D projekciu 5,50 Eur           
 
15. nedeľa 

JASMÍNINE SLZY 

Príbeh ženy, ktorá sa ocitne v ťažkej životnej kríze. Cate Blanchett,  
ako Jasmína, predstavuje očarujúcu manželskú „trofej“ bohatého 
a šarmantného podnikateľa, žijúceho v New Yorku. 
USA MP 105 min. Vstupné: 3,00 Eur 
 
16. pondelok 

V ZAJATÍ DÉMONOV 

Hororová snímka rozpráva príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami. 
Svetovo uznávaný vedecký pár privolaný na pomoc rodine, ktorú terorizujú 
temné sily. 
USA MP 15 112 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
17. utorok  

MY SME MILLEROVCI 

Jedna falošná žena, dve fingované deti a obrovský, vyleštený 
karavan...Millerovci mieria k južnej hranici na víkend Dňa nezávislosti, 
ktorý určite skončí vo veľkom štýle. 
USA MP 110 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
19. štvrtok 

COLETTE 

Strhujúci ľúbostný príbeh o láske silnejšej ako smrť.  
Hrajú: Jiří Mádl, Clemence Thioly, Zuzana Mauréry a ďalší. 
ČR/SR MP 15 126 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
21., 22. sobota – nedeľa 

DIANA 

Film Diana je pôsobivým portrétom Diany, Pinceznej z Walesu, počas jej 
posledných dvoch rokov života. Celým príbehom sa tiahne ľúbostný vzťah 
medzi Dianou a Khanom. V hlavnej úlohe: Naomi Watts. 
VB MP 120 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
23. pondelok 

DOSPELÁCI 2 

Hviezdna zostava filmu sa vracia s niektorými zaujímavými novými 
prírastkami na filmové plátno. Nikto z nich netuší, že na dospelých  
aj ich potomkov sa rútia nečakané udalosti... 

Hrajú: Adam Sandler, Kevin James, Salma Hayek a ďalší. 
USA MP 100 min. Vstupné: 3,50 Eur 
 
24. utorok 

ONE DIRECTION: THIS IS US  3D 

Hudobný film je strhujúcim a bezprostredným nahliadnutím do súkromia 
svetového hudobného fenoménu. Vypočujte si priamo od nich, čo cítili 
a aké to je byť členom One Direction. 
USA MP 104 min. Vstupné: 5,50 Eur 
 
26., 27. štvrtok o 18 00 a piatok o 20.00 hod. 

INSIDIOUS: KAPITOLA 2 

Rodinu Lambertovcov stále prenasledujú temné sily a neodhalené 
tajomstvá, ktoré ich vťahujú čoraz hlbšie do sveta démonov – až mráz 
behá po chrbte. Horor, thriller. 
USA MP 15 110 min. Vstupné: 3,50 Eur 
 
27. piatok o 18.00 hod. 

RIDDICK 

Jeho pomsta je prežiť... Najnovší film úspešnej ságy, ktorá odštartovala 
v roku 2000 akčné sci.fi. Vo filme je použitých takmer 900 vizuálnych 
efektov. 
USA/VB MP 119 min. Vstupné:4,00 Eur 
 
28., 29. sobota – nedeľa 

HRA NA HRANE 

Hraj. Lebo sa pohrajú s tebou..V hazarde žiadne priateľstvá  
ani spojenectvá netrvajú dlho. 
Hrajú: Ben Affleck, Justin Timberlake  a ďalší. 
USA MP 15 110 min. Vstupné: 4.00 Eur 
 
30. pondelok 

DONŠAJNI 

V prostredí operného súboru v malom meste, ktorý sa rozhodne 
inscenovať Dona Giovanniho, sa odohráva dej novej komédie Jiřího 
Menzela Donšajni, ktorá odhalí divákom svet opery zbavený pozlátka 
a prinesie príbeh o láske k opere a tiež o celoživotnej vášni pre operné 
speváčky. V hlavných úlohách: Jan Hartl, Libuše Šafránková, Martin 
Huba. Vo vedľajších úlohách: Ivana Chýlková, Václav Kopta a ďalší. Vo 
filme si svoju poslednú úlohu zahrala aj Jiřina Jirásková. 
ČR MP 100 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 

Detské filmové predstavenia: 
 
15. nedeľa o 15.30 hod. 

ŠMOLKOVIA 2 

V tomto pokračovaní animovanej rodinnej komédie vytvorí zlý Gargamel 
skupinu zlomyseľných darebákov podobných šmolkom, aby získal 
všemocnú, magickú šmolkovskú esenciu. Modrá je predsa najlepšia farba 
na svete? 
USA MP 95 min. slovenský dabing. Vstupné: na 2D projekciu 3,50 Eur 
 



22. nedeľa o 15.30 hod. 

LIETADLÁ  2D 

Dusty je lietadlo s hlavou v oblakoch doslova –  jeho životné 
dobrodružstvo. Animovaná rodinná komédia. 
USA MP 90 min. slovenský dabing. Vstupné: 3,50 Eur 
 
29. nedeľa o 15.30 hod. 

LIETADLÁ  3D  

Dusty je lietadlo s hlavou v oblakoch doslova –  jeho životné 
dobrodružstvo. Animovaná rodinná komédia. 
USA MP 90 min. slovenský dabing. Vstupné: 5,50 Eur 
 
 
 

Kultúrne podujatia: kinosála 

 
1. nedeľa o 15.30 hod. 

„Katkine výmysly“ Bábkové divadlo Dúha. Vstupné: 2,50 Eur 

 
8. nedeľa od 15.00 hod. –  Amfiteáter 

„13. Senecký festival dychovej hudby“   

Hrajú: Vinosadka, Vlčnovjanka, Senčanka, Kameníkovi muzikanti. 
V prípade zlého počasia sa akcia koná v kinosále. 
 
20. piatok  o 19.00 hod. 

 „GREACE“ muzikál, Rockové divadlo z Nových Zámkov. Predpredaj 

vstupeniek kníhkupectvo Peterbook /Lassu/ 

09. 20. 19.00 “POMÁDÉ“ muzikál, az Érsekújvári Rockszínpad 

előadásában. Jegyelővétel Lassu Péter könyvesboltjában. 
 
 
 

Kultúrne podujatia: Labyrint 
 
2. pondelok – 25. streda 

„NOVÝ ZÉLAND / MAGICKÉ MOMENTY“ (Peter Paško, 

Palo Luka, Peter F.Nižňanský, Julo Nagy) 
Výstava veľkoplošných fotografií z ciest štyroch cestovateľov po Novom 
Zélande. Výstava je v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany. 
 
15. nedeľa o 20.00 hod. 

Benefičný koncert “CLASSIC & JAZZ“ 

Účinkujú: rod. Jarovcov / Filip a Tono Jaro str. – kontrabas, basgitara, 
Xénia Jarová – klavír, Ján Krigovský – kontrabas. Program: Láska, Misek, 
Bottesini, swing. Vstupné dobrovoľné 
 
21. sobota o 16.00 hod. 

„MALÝ HUEMAJ“ 

Detské bábkové predstavenie /JAJA/. Vhodné pre deti 3 – 9 rokov. 
Vstupné: 2,50 Eur 

MsKS Senec – LABYRINT ponúka širokej verejnosti veľkú halu, štyri 
galérie a miestnosti na rôzne spoločenské, pohybové a tvorivé aktivity. 
Otvorený: pondelok – piatok 9.00 – 11.00, 13.30 – 17.00,  
utorok: 9.00 – 11.00, 13.30 – 19.00. www.msks-senec/labyrint.sk 
 
 
 

Mestské múzeum: Turecký dom 
 
Výstavy: 

Poklady mincí zo Senca a okolia 

Výstava prezentuje nálezy mincí nielen zo Senca, ale aj z Boldogu, 
Čataja, Ivanky pri Dunaji a Novej Dedinky. Svojim obsahom dokumentuje 
používanie mincí na našom území od staroveku  po 18. storočie. Výstava 
potrvá len do 30. septembra!   
 

Stála expozícia prírody a starších dejín Senca 

a jeho okolia 

Osídlenie okolia od doby kamennej, história stredoveku a novoveku  
v archeologických nálezoch a archívnych dokumentoch, živá i neživá 
príroda od Čiernej Vody po Svätý Martin. Dermoplastické preparáty 
zvierat, nálezisko mamuta v Senci. 
 
Prednášky 
25. streda o 19.00 hod. 

Prezentácia knihy Moniky Szabó - Zážitok z mora. Na 

posede v potápačskom raji.  

Rozhovor s autorkou o cestovaní, dobrodružstvách, krásach  
a nebezpečenstvách podmorského sveta, o zážitkoch z potápania. Knižná 
prezentácia bude v maďarskom jazyku.  
Spoluorganizátor: MO CSEMADOK, SZMICS – maďarský spolok seneckej 
mládeže, Združenie Senec a okolie. 
  

Szabó Mónika: Tengerélmény. Cápales  

a búvárparadicsomban című könyvének bemutatója. 

Beszélgetés a szerzővel utazásról, kalandokról, a tengeri élővilág 
szépségeiről és veszélyeiről, a búvárkodás élményéről. Társszervezők: 
CSEMADOK Szenci Szervezete, Szenci Magyarok Ifjúsági Csoportja, 
Szenc és Vidéke Társulás. 
 
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  
a 1/2 hod. pred detským predstavením. 

Zmena programu vyhradená ! Tel.:02/4592 3403, www.kinosenec.sk, 

www.facebook.sk/kinosenec, www.msks-senec.sk  
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