
 
3D   DIGITÁLNE  KINO  
zvuk DOLBY SURROUND  7.1.  
 

AMFITEÁTER: SEPTEMBER 
Začiatok filmových predstavení o 20:00 hod.  
 
1. septembra piatok   ČIARA 
Opakované premietanie pre návštevníkov, ktorí z dôvodu silnej búrky 
nedopozerali celý film zľavnené vstupné: 2,00 Eur                                                                                                                                     
Ľudský príbeh zasadený do prostredia, v ktorom sa prelínajú kultúry, 
zvyky i životy... Sú hranice, ktoré prekročíš len raz.  
V hlavnej úlohe Tomáš Maštalír.     
SR/Ukraj MP 15 113 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
2. sobota a 3. nedeľa   LOGAN LUCKY: MILÓNOVÁ LÚPEŽ   
Kto nekradne okráda svoju rodinu ! Komédia.    
USA MP 119 min. Vstupné: 4,00 Eur  

KINO MIER SENEC: SEPTEMBER 

Začiatok filmových predstavení o 18:00 hod.  
piatky môžu byť aj o 20:00 hod. 
Nedeľné detské filmové predstavenia o 15:30 hod. 
 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !      

     
Oznam pre návštevníkov kina: 
Aktuálne informácie vrátane programu filmových predstavení  
nájdete na našej stránke:   
 
     kinosenec   www.kinosenec.sk 
 
PREDAJ VSTUPENIEK CEZ POKLADŇU A ONLINE ! 
 
 
 
 
 
 
 

Návštevník nášho webu - kinosenec.sk - si cez náš online predajný 
systém môže si zakúpiť vstupenku aj do svojho mobilu.  
 

5. utorok   TERMINÁTOR 2: DEŇ ZÚČTOVANIA 3D 

JA SA VRÁTIM  !  Arnold Schwarzenegger sa vracia na plátna kín  
vo svojej najikonickejšej úlohe Terminátora v digitálnej 3D verzii filmu.  
Ak ste nikdy predtým nevideli Terminátor 2, tak to je verzia,  
ktorú by ste mali vidieť a zapamätať asi ju- láka režisér filmu  
James Camron. Akčný sci-fi thriller.  
USA/Fr. MP 137 min. Vstupné: 6,00 Eur 

7. štvrtok   TULIPÁNOVÁ  HORÚČKA   
Vášnivá, ale zakázaná láska. Milenci sa čoraz zamotávajú do spleti 
podvodov a lži. Ich nádejou na spoločnú budúcnosť je vzácna tulipánová 
cibuľka, vďaka ktorej by získali množstvo peňazí. Historická dráma.                                                                                          
VB/USA MP 15 105 min. Vstupné. 4,00 Eur 
 

8. piatok o 17:00 hod.   HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM   2D  

Je čas sa odviazať ! Legendárni hrdinovia, ktorých dobre poznáte, 
tentoraz prichádzajú v animovanej komédii pre celú rodinu. Filmový príbeh 
ponúka  úplne nové dobrodružstvo. Hurvínek, je nezbedník  s dobrým 
srdcom, ktorý robí vylomeniny, nepočúva „taťuldu‘“, ale nakoniec si vždy 
uvedomí, čo je správne. Je to chlapec, s ktorým sa chcete kamarátiť.  
ČR/Belg./Rusko pre všetkých 85 min. slovenský dabing.  
Vstupné: 4,00 Eur 
 
10. nedeľa   PO STRNIŠTI BOS  
Autorská dvojica Jan a Zdeněk Svěrákovci prináša do kín ďalší zo svojich 
filmov o detstve a hrdinstve v každom z nás. Hrajú: Ondřej Vetchý,  
Tereza Voříšková, Oldřich Kaiser a ďalší.                                                                                                                                              
Česko, Dánsko, Slovensko prístupnosť od 7 rokov 110 min.  
Vstupné: 4,00 Eur    
 
11. pondelok   OUT + ŽLTÁ   
„Každý koniec je začiatkom niečoho nového“ – Slovák maďarského 
pôvodu, ktorý príde o prácu vydá sa na sever hľadať nové 
zamestnanie...vo filme Judit Bárdos zo Senca. 
Slovensko/ Maď./Česko  MP 88 min. Vstupné: 3,00 Eur 
 
12.utorok a 13. streda   TO  
Ak si nespomenieš, neprežiješ. Ak si spomenieš, zomrieš.  
Film je nakrútený podľa rovnomenného majstra hororovej literatúry 
Stephena Kinga.  USA MP 15 + 134 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
18. pondelok a 19. utorok   VÍNO NÁS SPÁJA   
Otec im odkázal vinohrad aj dom s podmienkou... Spomienky na prežité 
detstvo a predovšetkým ich láska k vínu a vinárskemu remeslu.  
Fr. MP 113 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
22. piatok o 18:00 hod.   MALÝ YETI  
Zoznámte sa s najbláznivejšou rodinkou v okolí!  
Belg,Franc. od 7 rokov slovenský dabing 92 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
22. akčný piatok o 20:00 hod. a 23. sobota o 18.00 hod. 
AMERICKÝ  ZABIJÁK   
Príbeh elitného agenta Mitcha Rappa, ktorý je nasadený do boja  
proti terorizmu. Nakrútené podľa knižného bestselleru.                                                                                                               
USA MP 15 100 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
24. nedeľa a 25. pondelok   KTORÝ JE TEN PRAVÝ ?   
Nikdy nie je neskoro na nový začiatok. Reese Witherspoon sa v novej 
romantickej komédii ocitne v obkľúčení mladých mužov, ex-manžela 
a bude sa pýtať sama seba “Ktorý je ten pravý “? Romantická komédia.                                                                                                                           
USA MP 97 min. Vstupné: 4,00 Eur 

26. utorok   ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA       
Šialené naháňačky a divoké prestrelky na súši aj na mori. A všetko ešte 
skomplikuje žena /Salma Hayek/, ktorá je rovnako známa firma  
ako jej manžel... Akčná komédia.  
USA MP 15 111 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
27. streda o 18:00 hod. a 29.akčný piatok o 20:00 hod. 
KINGSMAN ZLATÝ KRUH    
Harry je späť, ale zďaleka to nie je ten  Harry, ktorého sme poznali.  
Pre všetkých to bude obrovské prekvapenie- akčná komédia.                                                                                               
USA MP 15 141 min. Vstupné. 4,00 Eur  
 

29. piatok o 18:00 hod. 30 sobota o 15:30 hod. 2D  

a o 18: 00 hod. 3D   LEGO – NINJAGO  

Je to veľkolepé dobrodružstvo s obľúbenými LEGO postavičkami! 
Tentoraz sa ocitáme v meste Ninjago City, ktoré ohrozujú temné sily.                                                                            
USA 100 min. animovaný akčný film pre všetkých.  

Vstupné na 2D: 4,00 Eur a 3D: 6,00 Eur 

Detské filmové predstavenia: 
 

10. nedeľa o 15:30 hod.   HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM 3D  

Je čas sa odviazať ! Legendárni hrdinovia, ktorých dobre poznáte, 
tentoraz prichádzajú v animovanej komédii pre celú rodinu. Filmový príbeh 
ponúka  úplne nové dobrodružstvo. Hurvínek, je nezbedník  s dobrým 
srdcom, ktorý robí vylomeniny, nepočúva „taťuldu‘“, ale nakoniec si vždy 
uvedomí, čo je správne. Je to chlapec, s ktorým sa chcete kamarátiť.  
ČR/Belg./Rusko pre všetkých 85 min. slovenský dabing.  
Vstupné: 6,00 Eur 
 
24. nedeľa o 15:30 hod.  MALÝ YETI   
Zoznámte sa s najbláznivejšou rodinkou v okolí!   
Belg,Franc. od 7 rokov slovenský dabing 92 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 

30 sobota o 15:30 hod. LEGO – NINJAGO 2D 

Je to veľkolepé dobrodružstvo s obľúbenými LEGO postavičkami! 
Tentoraz sa ocitáme v meste Ninjago City, ktoré ohrozujú temné sily.                                                                            
USA 100 min. animovaný akčný film pre všetkých.  

Vstupné na 2D: 4,00 Eur  

 Kultúrne podujatia: Kinosála                               

                                                 
                                      28.9. štvrtok o 19:00  
                                      LA GIOIA & band / ROCKOVÉ BALADY 
                                      Vstupné:15,- Eur 
                                      Predpredaj vstupeniek od 4.9.2017 

 
 
 

http://kinosenec/
http://www.kinosenec.sk/


Kultúrne podujatia: Knižnica                               

18.9. pondelok o 9:00, o 10:00 a o 11:00  
ČÍTANIE S MRKVIČKOM 
Dramatizované čítanie pre deti rôznych vekových kategórii.  
Vstup voľný 
 
21.9. štvrtok o 9:00 a o 11:00   JOBUS BRAŇO 
Beseda s hudobníkom a autorom detských kníh. 
Vstup voľný 
 
25.9. pondelok o 9:00 a o 11:00   EDUDRAMA 
Interaktívne predstavenie pre deti. 
Vstup voľný 
 
27.9. streda o 8:30   ANNA FRANKOVÁ 
Divadelné predstavenie pre GAB Senec 
Vstup voľný 
 
29.9. piatok o 10:00   HLUŠÍKOVÁ  MARTA 
Beseda s autorkou kníh pre deti a mládež. 
Vstup voľný 
 

Kultúrne podujatia: Labyrint                               
 
 
 
 
 
 
 
8.9. piatok a 9.9. sobota   SLNEČNÝ FESTIVAL 
Už tretí ročník divadelného festivalu. Festival je miestom pre všetkých 
zážitku chtivých, divadlom posadnutých, bábkou uchvátených, tvorivých  
a tvorivosť hľadajúcich, pre tých, ktorí majú radi príbehy, rozhovory  
aj knihy a ich autorov. Tých, ktorí sa radi nechajú upútať, ale aj tých,  
čo sa sami upútať neboja.  
8. piatok o 19.00 Slávnostné otvorenie v MsKS v Senci 
Divadelný súbor ZnudyĽudu odpremiéruje najnovšiu autorskú hru 
„Zamračené miestami vratka DPH“. Nádejný herec  
Erik Šupčík zo Základnej umeleckej školy Fándlyho v Senci 
predvedie monológ majstra Kata z hry Ján Ošík. Špeciálny hosť: 
Mgr.art. Miroslava Pavlíková (bábkoherečka, dramaturgička  
a moderátora – Fidlibum RTVS, Divadielko ŽuŽu). 
 
23.9. sobota a 24.9. nedeľa   HORMONÁLNA JOGOVÁ TERAPIA 
víkendový seminár  
 
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2017. 
„Mária Terézia 300“.   
Séria podujatí venovaných osvietenej panovníčke. 
Výstava výsledkov výtvarného workshopu a prác  
akad. mal. Aleny Adamíkovej   „BAROKOVÉ INŠPIRÁCIE“ 

14.9. štvrtok o 9:00   Výtvarný workshop, o 18:00   Vernisáž 
výsledkov workshopu a vybraných diel akad. mal. Aleny Adamíkovej. 
Budúca hasičská expozícia Mestského múzea (budova pri autobusovej 
stanici, vedľa sklenárstva). 
 
20.9. streda o 17:00   Odhalenie pamätnej tabule na Mierovom 
námestí pod zrekonštruovaným portálom. 
20.9. streda o 18:00   Mucha Quartet  
koncert vážnej hudby s diskusiou na tému  
„Mária Terézia v kontexte regionálnych dejín“  
o 20:00   Barokové hudobné a slovné putovanie  
sa presunie do barokových pivníc budovy ZŠ Alberta Molnára Szencziho, 
zachovaných pod budovou. 
Podujatie ukončíme čašou vína vo vínnej pivnici Jungpereg 1632. 
 

 Mestské múzeum: Turecký dom 

Výstava:  
DUNAJSKÉ LUHY 
Výstava o dunajských luhoch, ich výnimočnej ale ťažko prístupnej faune  
a flóre odkryje mnoho nezabudnuteľných zážitkov aj pre tých, ktorí vzácne 
lesné ekosystémy spoznávajú radšej v bezpečí a pohodlí svojho domova. 
Výstava potrvá do konca októbra.  
 
Výstava:  
STÁLA EXPOZÍCIA PRÍRODY  
A STARŠÍCH DEJÍN SEMCA A 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 
živočíchov, nálezisko mamuta v Senci. 
 
9.9. sobota o 15:00   Slnečný festival, literárny stan 
Mgr. Gábor Strešňák: Sabat bosoriek na seneckom vinohrade. 
Prednáška v slovenskom jazyku.  
 
28.9. štvrtok o 19:00   Gaucsík István, PhD.:  
Tarján Ödön, az állameszme kritikusa. 
Könyvbemutatóval egybekötött előadás az két világháború közti 
Csehszlovákia kisebbségi magyar politikusáról. 
Prednáška v maďarskom jazyku o Ödönovi Tarjánovi, predstaviteľovi 
menšinovej politiky prvorepublikového Československa. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
-   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 odd. LABYRINT  
na 2. posch. Rezervácia vstupeniek je maximálne 7 dní. 

Zmena programu vyhradená !  
Tel.- kancelária: 02/45923403, pokladňa: po. – pia. 14:30 – 19:30, 
so. – ned. 17:00 – 18:00,  0911344772  
      kinosenec      mskssenec 
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MUZIKÁLOVÁ ROZPRÁVKA 

NEMO A DORY  

kinosála 

1.10. 2017 o 15:30 

PREDPREDAJ VSTUPENIEK OD 4.9. 

 

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