
KINO MIER SENEC                        

 
3D   DIGITÁLNE  KINO  
zvuk DOLBY SURROUND  7.1. 
 
Oznam pre návštevníkov kina 
Aktuálne informácie vrátane programu filmových predstavení nájdete  
na našich stránkach: www.facebook.com/kinosenec, www.kinosenec.sk 
 
Začiatok filmových predstavení o 18:00 hod. piatky môžu byť aj 
o 20:00 hod. Nedeľné detské filmové predstavenia o 15:30 hod. 
 
 
1. streda   GHOUL 
Hlad má mnoho podôb. Desivý boj o život nikto, ale netuší, kto je TAM 
VONKU. Inšpirované skutočnými udalosťami. Temný thriller Petra Jákla. 
ČR/USA MP 15 86 min. Vstupné: 4 Eur 
 
2. štvrtok   TAK ĎALEKO, TAK BLÍZKO 
Film Vám odhalí nepoznaný svet. Hlavných hrdinov si divák hneď obľúbi- 
takže stanete sa svedkami krehkých radostí zo života, a na konci filmu  
sa zaručene budete usmievať aj vy. 
SR  MP 85 min. Vstupné: 3,50 Eur 
 
4. sobota o 15:30 hod.   KONEČNE DOMA 
Planéta Zem je ovládnutá mimozemšťanmi, ktorí hľadajú domov a všetci 
ľudia sa museli vysťahovať...ale dvaja utečenci zistia, že v stávke je oveľa 
viac ako medzi galaktické vzťahy. Animovaná dobrodružná komédia. 
USA pre všetky vekové skupiny 90 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
5. Veľkonočná nedeľa   TEÓRIA VŠETKÉHO 
Jeho myseľ zmenila náš svet, jej láska zmenila ten jeho. Výnimočný 
a neuveriteľný životný príbeh Stephena Hawkinga, ktorý na svojom  
veľmi nemocnom tele nosí jednu z najmúdrejších hláv, akú kedy ľudstvo 
poznalo. Film je rovnako tak o láske k fyzikálnym zákonom,  
ako o fyzikálnych zákonoch.  
VB MP 123 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
6. Veľkonočný pondelok a 7. utorok   PRÍBEHY Z LESOV 
Daj si pozor, čo si praješ... Meryl Streep, Emily Blunt, Johnny Depp a ďalší 
v muzikáli s hviezdnym obsadením. Dobrodružná komédia. 
USA MP 125 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
9., 10. štvrtok, piatok  o 18:00 hod.   RÝCHLO A ZBESILO 7  
Aj autá môžu lietať. Minimálne to platí pre nesmrteľnú sériu Rýchlo 
a Zbesilo. Nadupanú hereckú zostavu v siedmom diely vyšperkovali s 
Kurtom Russellom a hlavne Jasonom Stathamom, ikonou rýchlych 
a zbesilých filmových vodičov. 
USA MP 140 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 

10. piatok o 20:00 hod. a 11. sobota o 18:00 hod.    
PAŤDESIAT ODTIEŇOV SIVEJ 
Nechaj sa ovládať. Život nesmelej študentky Anastasie.  
Filmové spracovanie na základe knižnej predlohy. Erotický film. 
USA MP 15 124 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
12. nedeľa   DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD 
Film je pokračovaním komédie Báječný hotel Marigold, v ktorom skupina 
bohatých britských Seniorov naletela na reklamu, ktorá sľubovala prepych 
v exotickom hoteli. Druhý diel sa vracia na  plátna kín, pretože zakladateľ 
Sonny má veľký sen. A sny sa musia plniť. 
USA/VB  MP 122 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
13. pondelok   FOCUS  
Will Smith  hrá skúseného podvodníka, ktorý sa rozhodne vychovať si 
nasledovníka alebo radšej nasledovníčku. Veľký kšeft, ktorý spolu 
chystajú, sa ale trocha skomplikuje, keď sa tí dvaja do seba zamilujú. 
Krimi-komédia. 
USA MP 110 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
14. utorok   REZISTENCIA 2D 
Očakávané pokračovanie série Divergencia s názvom Rezistencia je po 
úspechu prvého dielu veľkolepejšia a výpravnejšia, nechýba jej veľká 
dávka akcie a trikov.  
USA MP 119 min. Vstupné: 4 Eur 
 
16. štvrtok o 18:00 hod. a 17. piatok o 20:00 hod.    
VZKRIESENIE DÉMONA 
V horore Olivia Wilde ukáže, že nie je nič desivejšie, než kráska a zviera 
v jednej osobe. Základná zápletka pripomína thriller Hráči so smrťou, 
ktorého hrdinovia sa snažili zistiť, čo je na druhej strane. 
USA MP 15 100 min. Vstupné: 4,00 Eur  
 
17., 18., 19. o 18 00 hod.  piatok, sobota, nedeľa   POPOLUŠKA 
Nové oslnivé spracovanie klasickej rozprávky z Disneyho produkcie. 
USA prístupné od 7 rokov 90 min. slovenský dabing  Vstupné: 4,00 Eur 
  
20. pondelok   MIRAGE DÉLIBÁB 
Moderný western, ktorý vypovedá o rasizme, rovnoprávnosti a  slobode. 
Maďarsko-slovenský film, v hlavnej úlohe s hviezdnym hercom Isaacom 
de Bankolé. Nepoddajný hrdina Francis sa ocitá uprostred najväčšieho 
zápasu v jeho živote, v ktorom sa však nehrá o góly, ale o slobodu 
a hlavne o prežitie. 
Maď./Slov. MP 90 min. Vstupné: 3,00 Eur    
 
21. utorok   MESTO 44 
Dej filmu je postavený na základe skutočných udalostí. Láska v čase 
apokalypsy. Dejiny im dajú krvavú a krutú lekciu počas dospievania. 
Poľsko MP 127 min.  Vstupné: 4,00 Eur 
 
 
 

23. štvrtok, 24. piatok o 18:00 hod. a piatok o 20:00 hod.    
TVÁROU ANJELA 
Šokujúci násilný čin a jeho dozvuky. Je tu snaha preskúmať, prečo je 
spoločnosť tak posadnutá násilím a prečo nás toľko fascinujú vraždy. 
Veľká Brit./tal./Špan. MP 15 101 min. Vstupné. 4,00 Eur                
 
24. piatok o 18:00 hod.   NOC V MÚZEU: TAJOMSTVO HROBKY 
Pripravte sa na najväčšie dobrodružstvo. Strážca múzea / Ben Stiller /  
sa vydáva na divokú dobrodružnú cestu, aby zachránil jedno dôležité 
kúzlo. Ďalej vo filme hrajú Robin Williams, Owen Wilson, a ďalší.  
USA MP 120 min. Vstupné: 3,00 Eur 
 
25., 26. sobota, nedeľa   V KRÁĽOVÝCH  ZÁHRADÁCH 
Veľká kostýmová prehliadka z doby kráľa Ľudovíta XIV. Kráľa Slnko.  
Čo všetko skrývajú záhrady vo Versailles? Veľkolepú nádheru, ale tiež 
intrigy, sex neresti, nenávisť... a jeden prekvapivý príbeh s úžasnou  
Kate Winslet v hlavnej úlohe. Romantický, historický film.  
VB MP 116 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
28. utorok   V KRÁĽOVÝCH ZÁHRADÁCH 
Veľká kostýmová prehliadka z doby kráľa Ľudovíta XIV. Kráľa Slnko.  
Čo všetko skrývajú záhrady vo Versailles? Veľkolepú nádheru, ale tiež 
intrigy, sex neresti, nenávisť... a jeden prekvapivý príbeh s úžasnou  
Kate Winslet v hlavnej úlohe. Romantický, historický film.  
VB MP 116 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
30. štvrtok o 18:00 hod. a 1.mája piatok o 15:30 hod.    
OVEČKA SHAUN VO FILME 
Ovečka Shaun na veľkom plátne ako úspešná seriálová postavička. 
Ovečky na záchrannej výprave, kde ich čaká množstvo dobrodružstva. 
Animovaný film. 
VB/Franc. MP 90 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
1. mája o 18:00 hod.   EX MACHINA 
Kde začína človek ? Atmosferický sci-fi thriller z blízkej budúcnosti.  
Je to film o troch bytostiach s výnimočnými mozgami, ktoré používajú 
primárne proti sebe. 
VB/USA MP 15 108 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
 

Detské filmové predstavenia: 

 
12. nedeľa o 15:30 hod. PADDINGTON 
Dobrodružstvá medvedíka Paddingtona. Medvedík, ktorý nosí vlnený 
kabát a neforemný klobúk, jeho obľúbené jedlo je marmeláda.  
Rodinný film  
VB/FR/KAN/ MP 97 min. slovenský dabing Vstupné: 3,00 Eur 
 
1. mája piatok o 15:30 hod.   OVEČKA SHAUN VO FILME 
Ovečka Shaun na veľkom plátne ako úspešná seriálová postavička. 
Ovečky na záchrannej výprave , kde ich čaká množstvo dobrodružstva. 
Animovaný film. 
VB/Franc. MP 90 min. Vstupné: 4,00 Eur 

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


Kultúrne podujatia: Kinosála 
 
5. nedeľa o 15.30 hod.  Zlatá priadka – divadlo pre deti, divadlo Žihadlo 
Vstupné: 3 Eur 
 
11. sobota o 15.30 hod. Spievame a tancujeme s Mišou – koncert  
pre deti od 2-9 rokov. Vstupné: 5 Eur  
 
27. pondelok o 19. hod.  FRAGILE – koncert 
Vstupné: 11 Eur 
 

Kultúrne podujatia: Knižnica 
 
8. streda o 17.00 hod. Stretnutie so slovenskými autorkami 
beseda s autorkami spoločenských románov Ruženou Scherhauferovou, 
Lenou Riečanskou a Andreou Novosedlíkovou 
 
15. streda o 9.00 hod. Kráľ čitateľov 
vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ 
 

Kultúrne podujatia: Labyrint 
 
10. piatok o 18. hod. vernisáž  Štefan Prelovszký a kolektív - výroba 

divadelných a filmových kulís, atypických dekorácií.  

Výstava trvá od 7.4. do 28.4. 2015. Vstup voľný 

 

11. sobota o 9.30 hod. Jarné ozdoby. Darček pre mamičku OZ Šidielko 

Dielničky so Šidielkom pre malých aj veľkých. 

Vstupné: 4 Eur Kapacita dielničiek je limitovaná! 

 

15. streda o 19. hod. Ako naučiť meštianskeho psa  

poslušnosti  / A polgári kutya nevelése.  

Silvester Lavrík, Anna Strachan, Garajszki Margit. 

V presne neurčený deň 20. storočia vychádza z Košíc 

osobný vlak a smeruje na západ. Každý cestujúci sa 

ponáhľa do inej cieľovej stanice vláčiac so sebou 

batožinu minulosti. Vo vlaku cestuje aj Sándor Márai. 

V inkognite. Pasažieri sa však nedostanú ďaleko.  

V Margecánskom tuneli sa vlak za nevyjasnených okolností zastaví.  

Vstupné: 6 Eur Kapacita hľadiska je limitovaná! 

 

17. piatok o 18. hod. vernisáž Očami skrytých umelcov - výstava 

mladých výtvarníkov. Výstava trvá od 17.4. do 14.5. 2015. Vstup voľný 

 

22. streda o 19. hod. Cello & Dance  
Jozef Lupták - cello, electric cello, voice, huan beatbox.  
Krisztian Gergye - dance, choreography. 
Improvizačný projekt maďarsko-slovenského dua predstaví inšpirujúce 
hudobno-tanečné variácie, ktorých hlavnou témou bude hudba zo suít pre 

sólové violončelo Johanna Sebastiana Bacha. Projekt 
bol premiérovo s úspechom uvedený v roku 2009 na 
partnerskom festivale Konvergencií Arcus Temporum  
v maďarskej Pannonhalme, Festivale Konvergencie 
(2010 a 2011) a Festivale Pohoda (2013). 
Vstupné: 6 Eur Kapacita hľadiska je limitovaná! 

 

25. sobota 16. hod. Kamarát Bambuľko. Divadielko Happy. 
Rozprávka pre deti od troch rokov je nadčasový príbeh 

o tom, ako dôležité je kamaráta mať a ešte dôležitejšie 

kamarátom byť. Na tomto príbehu, v ktorom slabučký 

Bambuľko silou obra pomôže sliepočke, húske, psovi, 

holubovi, či malému vrabčiakovi dieťa spozná, že aj sila slabých môže  

byť veľká a že hrdinom sa môže stať aj ten najslabší, ak sa nechá viesť 

srdcom ...  Vstupné: 2,50 Eur Kapacita hľadiska je limitovaná! 

 

Mestské múzeum: Turecký dom 

 
Výstavy: 
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, prezentácie:  
29. streda o 8.30 hod. Vedomostná konferencia žiakov základných škôl 
s vyuč. jaz. maďarským zameraná na regionálne dejiny.  
Hlavný organizátor: Základná škola Alberta Molnára v Senci.  
Miesto konania: múzeum.   
 
29. streda o 19.00 hod.  
Ing. Ján Maglocký: Čo (ne)vieme o stromoch IV. alebo o ovocných 
stromoch známych i neznámych – prednáška. 
 
Múzeum je otvorené: utorok: 10. – 16.hod; streda – piatok: 10. – 18.hod 
www.msks-senec.sk/muzeum  
 
 
 

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

-   Pokladňa je otvorená hodinu pred začiatkom večerného  
a 1/2 hod. pred detským predstavením. 
-   Predpredaj vstupeniek na akékoľvek kultúrno-spoločenské 
podujatie a filmové predstavenie je minimálne 14 dní vopred 
v kancelárií MsKS, v pokladni Kina a v Centre kultúry LABYRINT  
na 2. posch. Rezervácia vstupeniek je maximálne 7 dní. 
-   Zmena programu vyhradená !  
Tel.: kancelária - 02/4592 3403           
www.facebook.sk/kinosenec 
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