
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. 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. Pre všetky vekové skupiny 90 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
1. mája piatok o 18:00 hod. EX MACHINA 
Kde začína človek ? 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 
 
3. nedeľa  POPOLUŠKA 
Nové oslnivé spracovanie klasickej rozprávky z Disneyho produkcie. 
USA prístupné od 7 rokov 110 min. slovenský dabing  Vstupné: 4,00 Eur 
  
4. a 5. pondelok a utorok  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 
 
7. štvrtok o 18:00 hod.  
AVENGERS 2: VEK ULTRONA  3D a 8.piatok o 20:00 hod.  
AVENGERS 2: VEK ULTRONA 2D 
Veľkolepé pokračovanie najúspešnejšieho komixového filmu všetkých 
čias. Diváci sa môžu tešiť na nečakané dejové zvraty, ktoré sú zárukou 
nevšedného akčného zážitku. 
USA MP 150 min. Vstupné: 2D formát 4,00 Eur, 3D formát 6,00 Eur 
 
8. piatok o 18:00 hod. a 9. sobota o 15:30 hod. MALÝ PÁN 
Rozprávkové dobrodružstvo Malého Pána s nádherným výtvarným 
spracovaním, na motívy úspešnej detskej knihy „Veľká cesta Malého 
Pána“ Malý Pán je sympatický chlapík, ktorý si spokojne nažíva v dutine 
malého vŕšku. 
SR Pre všetky vekové skupiny 83 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
 

11. a 12. pondelok a utorok DAJTE MI POKOJ 
Michel túži po jedinom: v úplnom tichu, kľude vychutnať si gramofónovú 
platňu. Jeho nádejný začatý deň sa zmení v nočnú moru...pýta sa ja,  
že som sebec? V hlavnej úlohe francúzskej komédie Cristian Clavier, 
ktorého si môžete pamätať z úspešných komédií. 
FR MP 79 min. Vstupné. 4,00 Eur 
 
14. štvrtok o 18:00 hod. a 15. piatok o 20:00 hod.  
TO DIEVČA MUSIŠ MILOVAŤ 
Živelná komédia plná zmätkov a dobre mierených zaúch, normálne 
povedané faciek. Všetci sú tak trochu ženatí alebo vydaté.  
Hrajú: Owen Wilson, Jennifer Aniston a ďalší. 
USA MP 93 min. Vstupné. 4,00 Eur 
 
15., 16., 17. piatok, sobota, nedeľa  LADÍME 2 
Natrieme Vám to priam svetovo. Majú skvelé hlasy, dokonalé telá celá 
Amerika, im leží pri nohách ...Hudobná komédia. 
USA MP 100 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
18. pondelok 2D a 19. utorok 3D MAD MAX:  
ZBESILÁ CESTA 
Mad Max,  prenasledovaný svojou pohnutou minulosťou, je presvedčený, 
že jediný spôsob ako prežiť je vydať sa na osamelú púť. 
USA MP 15 110 min. Vstupné: 2D formát 4,00 Eur, 3D formát 6,00 Eur 
 
21. štvrtok o 18:00 hod. a 22. piatok o 20:00 hod. NEUTEČIEŠ 
Horor prináša milovníkom duchárskych hororov príjemné osvieženie tohto 
žánru. Nekonečná nočná mora a najdesivejší orgazmus. 
USA MP 15 100 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
22. piatok o 18.00 hod. PIESEŇ MORA 
Príbeh malého dievčatka z bájnej krajiny starých Keltov- ktorá zistí, že je 
poslednou z tuleních víl. Jedine ona totiž môže piesňou zachrániť všetky 
rozprávkové bytosti, ktoré premenila na kameň čarodejnica. Animovaná 
rozprávka. 
Belg/.Dáns./Franc./ pre všetky vekové skupiny 93 min. dabing  
Vstupné: 4,00 Eur 
 
23. a 24. sobota a nedeľa ŽIVOT JE ŽIVOT 
Milostné a životné eskapády svojich troch dcér, ale predovšetkým svoje 
vlastné. Film sľubuje veľa  humoru, fantázie a bláznivých situácií. Herecké 
obsadenie: Ondřej Vetchý, Simona Stašová, Kristína Peláková a ďalší. 
ČR MP 95 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
25. a 26. pondelok a utorok DEŇ BLBEC   
Kľudný nekomplikovaný a priemerný život  a bod zlomu nenechá na seba 
dlho čakať. 
Komédia. Nem. MP 110 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
 

 
 

Detské filmové predstavenia: 

 
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. Pre všetky vekové skupiny 90 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
17. nedeľa 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. Pre všetky vekové skupiny 90 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
24. nedeľa o 15:30 hod. PIESEŇ MORA 
Príbeh malého dievčatka z bájnej krajiny starých Keltov- ktorá zistí, že je 
poslednou z tuleních víl. Jedine ona totiž môže piesňou zachrániť všetky 
rozprávkové bytosti, ktoré premenila na kameň čarodejnica. Animovaná 
rozprávka. 
Belg/.Dáns./Franc./ pre všetky vekové skupiny 93 min. dabing  
Vstupné: 4,00 Eur 
 

AMFITEÁTER: 
 
Milí návštevníci kina, od 29. mája 2015 štartujeme letnú filmovú 
sezónu na amfiteátri. V kine Mier budeme opäť premietať až od 
septembra.  
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 
 
29. piatok 21:00 hod. POLTERGEIST 
Z čoho máte najväčší strach? Legenda hororového žánru Sam Raimi 
prichádza s úplne novým spracovaním klasického príbehu o rodine, ktorej 
pokojný život sa obráti naruby, keď sa v ich dome začnú diať podivné veci. 
Desivých bytostí sa stále stupňujú a rodina musí čeliť najhoršej nočnej 
more vo chvíli, keď zmizne ich najmladšia dcéra. 
USA MP 100 min. Vstupné. 4,00 Eur 
 
30. sobota o 21:00 hod. SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV 
Všetko čo sa povie , či je pravda, ktovie ? Rozprávka na motívy Pavla 
Dobšinského. Hrajú: Martha Issová, Marián Geišberg, Csongor Kassai, 
hudba Vašo Patejdl. Slovenské dialógy: Lubomír Feldek. 
SR/ČR  film je prístupný bez  obmedzenia 85 min. Vstupné: 3,50 Eur 
 
 
 

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


31. nedeľa o 21:00 hod. POLTERGEIST 
Z čoho máte najväčší strach? Najhoršia nočná mora, keď zmizne rodine 
ich najmladšia dcéra. 
USA MP 100 min. Vstupné: 4,00 Eur 

 
Kultúrne podujatia: Kinosála 
 
3. nedeľa  o 15. hod.: Anyák napja – a magyar óvodások és iskolások 
ünnepi műsora    
slávnostný program detí maďarskej škôlky a maďarských škôl 
 
10. nedeľa o 15. hod. „Radosť spieva mamičkám“  
Koncert zboru Radosť. Vstupné: 3 EUR 
 
13. streda o 17. hod. a o 19. hod. Absolventský koncert  
TO Súkromnej ZUŠ R.Madarászovej 
 
16. sobota o 13. hod. a o 15. hod. Absolventský koncert  
TO Súkromnej ZUŠ R.Madarászovej 
 
28.- 30. štvrtok – sobota „Senecká dúha“  súťaž pre deti 
 

Kultúrne podujatia: Labyrint 
 
6. streda 18. hod vernisáž Spolok výtvarníkov Csók István Művészkör 
Kőszeg (Maďarská Republika). 
Domsa Károly, Gódor József, Gyöngy Kálmán, Jencsky Beatrix, Jozef 
Koppándi, Palcsó Julianna, Tálas Ágnes, Tölgyesi Ildikó, Szabadfi 
Marianna, Zsarnai Sándor, Bráder Tamás Gusztáv, Berényi Sándor 
Výstava trvá od 6.5 do 26.5 2015. Vstup voľný 
 
7. štvrtok  17. hod. Multikultúrny deň – Očami naši/cudzinca 
Výstava diel, ochutnávka ne/tradičných jedál, hudby, tanečných vystúpení. 
LATINO PÁRTY s Niurkou Pito Alvello (Kuba) – tanec  
a Janelys Fernández Díaz (Kuba) – spev.Projekt je financovaný 
Európskou úniou Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov 
tretích krajín na roky 2007-2013 „Solidarita pri riadení migračných tokov“. 
Informácie: szakalovam@senec.sk, guldanova.marginal@gmail.com 
 
 13. streda od 18. hod. do 22. hod. Noc literatúry 

Netradičné čítanie súčasnej európskej literatúry na 
tradičných  miestach: ZŠ s VJM Alberta Molnára 
Szencziho Senec, Veľký Štift, niekdajší zájazdný 
hostinec „U zlatého gryfa“(časť za daňovým 
úradom), Mierové námestie , Amfiteáter.  

Účinkujú: Michal Hvorecký, Zuzana Bírešová, Dagmar Sanitrová,  
Eva Matejková, Peter Kiss a Aimé Pari. Vstup zdarma 
 

23.  sobota o 9.30 hod. Majstrujeme so štipcami  
OZ Šidielko. Dielničky so Šidielkom pre malých  
aj veľkých. 

Kapacita dielničiek je limitovaná! Vstupné: 4,00 Eur 

 30. sobota o 16. hod. Kúzelná Lívia Divadlo Jaki. 
 Príbeh dvoch sestier – Dristínky a Jemnulínky. Hranie je 
 sprevádzané pesničkami rôznych žánrov - na pobavenie  
 i na poučenie... 
Kapacita hľadiska je limitovaná! Vstupné: 2,50 Eur 
 

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. 
 
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. 
Výstavu môžete navštíviť od jej otvorenia v rámci podujatia Noc múzeí 
a galérií 2015. Prístupná bude do konca októbra.    
 
prednášky, prezentácie:  

16. sobota od 14. hod. do 23. hod.  
Noc múzeí a galérií 2015 

 Celoeurópske podujatie zamerané na zviditeľnenie 
 činnosti múzeí a galérií. V Senci tento rok v znamení 
 piateho výročia Mestského múzea. Pozývame Vás  
 na dielne pre deti, bábkové divadlá v slovenskom 
 i maďarskom jazyku, odborný program, slávnostnú 
akadémiu k výročiu múzea, večerný koncert a samozrejme aj na výstavu, 
ktorá bude zostavená z VAŠICH DAROV. Presný program viď v mesační- 
ku Senčan, alebo na internetovej stránke múzea. 
Múzeum je otvorené: utorok 10.00 – 16.00; streda – piatok 10.00 – 18.00 
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.com/kinosenec 
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