
KINO MIER SENEC                        

 
3D   DIGITÁLNE  KINO  
zvuk DOLBY SURROUND  7.1. 
 

Začiatok filmových predstavení o 18:00 hod. 
Piatky môžu byť aj o 20:00 hod. 
Nedeľné detské filmové predstavenia o 15:30 hod. 

Oznam pre návštevníkov kina 
Aktuálne informácie vrátane programu filmových predstavení nájdete  
na našich stránkach:  
www.facebook.com/kinosenec, www.kinosenec.sk 
 
 
 
1. štvrtok o 18:00 hod. a 2. piatok o 20:00 hod.   MARŤAN                                                                             
Pred šiestimi dňami sa astronaut Mark /Matt Damon/ ako jeden z prvých 
ľudí prešiel po Marse. Teraz ale asi bude prvým človekom, ktorý tam 
zomrie... sám bez spojenia so Zemou. Pomoc je len 225 000 000 
kilometrov. Dobrodružný sci-fi film.                                                                                       
USA MP 134 min. Vstupné: 4,00 Eur                            
 

2. piatok 2D a 3. sobota 3D   HOTEL TRANSYLVÁNIA 2                                                                

Vaši obľúbení hrdinovia sú späť a už sa nevedia dočkať  ďalšieho 
dobrodružstva, ktoré s nimi prežijete. Jedno je isté, o zábavu ani tentoraz 
nebude núdza. USA pre všetky vekové skupiny  89 min. slovenský dabing. 
Vstupné na formát 2D: 4,00 Eur na formát 3D: 6,00 Eur                       
 
4. nedeľa   GRISWOLDOVCI                                                                                                               
Voľné pokračovanie známeho filmu Rodinná dovolenka . Dobrodružná 
komédia. 
USA MP 96 min. Vstupné: 4,00 Eur   
 
5. pondelok   WILSONOV                                                                                                      
Výpravná komédia s detektívnou zápletkou. Vo filme je strhujúca 
naháňačka po stopách šialeného vraha. Hrajú: Jíří Macháček, Ľuboš 
Kostelný, Jan Kraus, Tatiana Pauhofová .   
ČR/SR MP 115 min. Vstupné: 4,00 Eur  
 
6. utorok   KLUB BITKÁROV                                                                                                      
Filmová ikona konca deväťdesiatych rokov o absolútnej strate hodnôt. Na 
veľkom plátne šokujúce násilné scény, obnažené pohlavné orgány 
a inteligentný terorizmus. USA  MP 15 139 min. Vstupné: 3,50 Eur 
 
8. štvrtok   SICARIO                                                                                                                               
V tejto vojne neplatia nijaké pravidlá nikto nie je tým, kým sa zdá byť 
a spravodlivosť má len minimálnu šancu zvíťaziť...                                                                                                            
USA MP 15 121 min. Vstupné: 4,00 Eur                                                                                                      

9. piatok o 18:00 hod.   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 
 
9. piatok   ANTON SRHOLEC                                                                                                  
Dokumentárny film o životnej ceste Antona Srholca, človeka, ktorý nikdy 
neopustil svoje zásady – milovať ľudí a Boha, napriek životným 
okolnostiam a bojovať za lepší svet uprostred pokazeného sveta.                                                                                                                    
SR MP 96 min. Vstupné: 3,00 Eur 
 

10. sobota 3D a 11. nedeľa 2D   NA LANE                                                                                          

V roku 1974 spáchal francúzsky povrazolezec „umelecký zločin storočia“. 
Prešiel po oceľovom lane natiahnutom medzi Dvojičkami v New Yorku Bez 
povolenia a bez istenia, vo výške vyše 400 metrov nad zemou. Toto je 
jeho strhujúci príbeh. Akčná dráma.                                                                                                     
USA MP 123 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
12. pondelok a 13. utorok   NEMILOSRDNÍ                                                                                   
Akčná komédia v hlavnej úlohe s legendárnym Jean Reno, ktorý je 
obklopený skupinou mladých a dravých policajtov s nekonvenčnými 
metódami. Fr MP 15 90 min. Vstupné : 4,00 Eur 
 
15. štvrtok o 18:00 hod. a 16. piatok 20:00 hod.    ČISTIČ                                                                          
Z pozorovania cudzích životov sa postupne stane záľuba, zo záľuby vášeň 
a náplň Tomášových dní. Všetku špinu nezmyješ... Dráma, thriller.  
SR MP 15. Vstupné: 4,00 Eur  
 
17. sobota   THE PROGRAM PÁD LEGENDY                                                                             
Pravdivý príbeh vzostupu a pádu jedného z najoslavovanejších 
a najkontroverznejších mužov nedávnej histórie Lance Armstronga 
.svetovo presláveného šampióna Tour de France. Vyvinul najdômyselnejší 
dopingový program v histórii športu. Dráma, thriller.                          
USA MP 104 min. Vstupné: 4,00 Eur  
 
19. pondelok a 20. utorok   PURPUROVÝ VRCH                                                                               
Ide o zvedavosť, ktorá núti odhaľovať tajomstvá, ktoré sa dom snaží 
pochovať. Bojte sa. Horor. USA MP-15 119 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
22. štvrtok 18:00 hod. a 23. piatok 20:00 hod.   DOKONALÝ ŠÉF                                      
Známy šéfkuchár sa snaží dať dokopy tím pre najlepšiu  reštauráciu na 
svete. Hrajú Bradley Cooper, Uma Thurman, Emma Thompson a ďalší. 
USA MP 100 min. Vstupné: 4,00 Eur                                                                                                                 
 

23. piatok o 18:00 hod.   MUNO STRÁŽCA MESIACA 2D                                                   

Malému Munovi sa dostane nečakanej pocty – dostane za úlohu strážiť 
Mesiac. Dobrodružná animovaná rozprávka so slovenským dabingom pre 
malých aj veľkých o tajuplnom svete na hranici fantázie. 
 Fr pre všetky vekové skupiny 85 min. dabing. Vstupné : 3,50 Eur                                                                                                       
 
25. nedeľa   DOMÁCA OPATERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Obetavá zdravotná sestra Vlasta pri svojej práci  na juhomoravskom 

vidieku ošetruje množstvo „rázovitých“ miestnych pacientov. Keď ale  
jedného dňa zistí, že sama potrebuje pomoc, začne ju hľadať u ezoterickej 
liečiteľky. Hrajú: Alena Mihulová, Bolek Polívka, Zuzana Krónerová 
a ďalší. ČR  MP 90 min. Vstupné: 4,00 Eur                                                                                                                            
 

26. pondelok 2D a 27. utorok 3D   PARANORMAL ACTIVIY                                                              

Potíte sa strachom, nemôžete dýchať, chcete utiecť, ale ste paralyzovaný 
strachom. Nemôžete ich zachrániť, môžete sa len pozerať. Horor.  
USA MP 15. Vstupné: 4,00 Eur 

29. štvrtok o 18:00 hod. a 30. piatok o 20:00 hod.    
POSLEDNÝ LOVEC ČARODEJNÍC            
Nový akčný fantasy film ukáže, že čarodejnice nie sú iba obyčajná povera. 
Vždy tu medzi nami boli a sú. Večný život, večný lov.                                                                                           
USA MP 105 min. Vstupné: 4,00 Eur 

30. piatok 2D a 31. sobota 3D   ŽMURKO BILL                                                                                     

Malá koala s veľkou fantáziou za veľkým dobrodružstvom. Animovaný film 
pre celú rodinu. Austr./ pre všetky vekové skupiny dabing 100 min. 
Vstupné na formát 2D: 4,00 Eur, na formát 3D: 6,00 Eur 
 
 
 
 
 

Detské filmové predstavenia: 

11. nedeľa o 15:30 hod.   UUUPS!  ARCHA JE FUČ.... 3D                                                                                                

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: 5,50 Eur 
 

25. nedeľa o 15:30 hod.   MUNO STRÁŽCA MESIACA 3D                                               

Malému Munovi sa dostane nečakanej pocty – dostane za úlohu strážiť 
Mesiac. Dobrodružná animovaná rozprávka so slovenským dabingom pre 
malých aj veľkých o tajuplnom svete na hranici fantázie.  
Fr pre všetky vekové skupiny 85 min. dabing. Vstupné : 5,50 Eur                
 
 
 
 

Kultúrne podujatia: Kinosála 

4. nedeľa o 15.30 hod. APAČI PAPAČI. 
Divadlo Žihadlo. Divadelná nedeľa.  
Vstupné: 3,00 Eur 

 
7. streda o 18.00 hod. PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK. Motivačná 
prednáška spojená s gitarovou hudbou. Jeho slová budú doprevádzané  
2 gitaristami: Jurajom Ďuri Hnilicom a Michalom Kulichom.  
Vstupné: 4,00 Eur 

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


10. sobota o 10.00 hod. JABLKOVÉ HODOVANIE. Všetko o jablkách 
a dobrotách z nich. Námestie pred MsKS, Senec  
(v prípade zlého počasia v budove MsKS). Vstup voľný 
 
18. nedeľa o 15.30 hod. a o 19.00 hod. SLÁVA / SPRÁVA O CESTE 
HORE. Radošinské naivné divadlo. (zmena programu) 
Vstupné: 14,00 Eur 
 
28. streda o 19.00 hod. LXVI. Dni Alberta Molnára Szencziho 
KINO - vystúpenie súboru KOR-ZÁR. LXVI. Szenczi Molnár Albert 
Napok. 28. szerda 19.00  KOR-ZÁR együttes – „Mozi“. Vstupné: 4,00 Eur 
 
 
 

Kultúrne podujatia: Knižnica 
13. utorok o 9.30 hod. a 11.00 hod. Stretnutie so spisovateľkou  
LENOU RIEČANSKOU a prezentácia jej ostatnej knihy pre mládež „Ach 
tá Joja!“ pre žiakov 6. ročníka ZŠ. Vstup voľný 
 
21. streda o 17.00 hod. JESENNÁ LÁSKA. Pásmo ľúbostnej poézie 
v rámci mesiaca úcty k starším. Vstup voľný 
 

 

 

Kultúrne podujatia: Labyrint 
2. piatok o 19.00 hod. vernisáž výstav SACRA KORUNA – SACRA 

KORONA fotografie Károlya Szelényiho „... lebo voda mi vystúpila až 

po krk - ...mert a vizek szintin lelkemig érnek.“ maľby Magdy Kiss Nógrádi. 

Výstavy sú súčasťou XLV. Dní Alberta Molnára Szencziho.  

Výstavy trvajú 2.10. – 30.10. 2015 

ODKAZ SVÄTEJ KORUNY prednáška. A Szent Korona üzenete - 

előadás. Előadó – prednášateľ: András Szeibert  (Magyarország) z MR.  

V programe účinkujú –  A műsorban közreműködnek: Júlia Sojka – husle – 

hegedű, Lucia Ševečková – klavír – zongora. Vstup voľný 

 

24. sobota o 16.00 hod. AKO IŠLO VAJCE NA  

VANDROVKU. Divadlo ZkufraVon. Cirkusovo-bábkové 

divadelnépredstavenie. Hrajú: Martin Meľo, Andrej Šoltés.  

Kapacita hľadiska je obmedzená. Vstupné: 2,50 Eur 

 
28. streda o 19.00 hod. VŠETKO NAJLEPŠIE.  

Univerzitné divadlo THE.ART.RE. Hrajú: Tomáš 

Kramár, Katarína Čellárová, Lucia Nagyová, Peter  

Ďurík, Róbert Dinis, Anna Reptová, Michal Pavlov, 

Katarína Kanisová, Silvia Pipíšková.  

Réžia a dramaturgia: Nicol Vargová. Scenár: Ray Cooney. 

Kapacita hľadiska je obmedzená. Vstupné: Dobrovoľné 
 

 

Mestské múzeum: Turecký dom 

výstava Z VAŠICH DAROV 5 rokov múzea, 5 rokov akvizičnej činnosti 
Posledná možnosť navštíviť výstavu! 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. Prístupná bude už len do konca 
októbra. Vstup voľný 
 
Výzva pre občanov: Buďte spolutvorcami múzejných zbierok! Navštívili 
ste naše mestské múzeum? Inšpirovala Vás aktuálna výstava zo zbierok 
múzea? Nasledujte príklad našich spoluobčanov a priložte ruku k oživeniu 
kolektívnej pamäte nášho mesta i regiónu! Ponúknite múzeu tradičné 
úžitkové predmety, dokumenty či fotografie vypovedajúce o minulosti 
dávnej či bližšej, o spôsobe života našich otcov i matiek: Slovákov, 
Maďarov, Pitvarošanov, Kolonistov – skrátka: SENČANOV. Aby naše 
múzeum bolo schopné vypovedať o medzníkoch malých dejín veľkých 
udalostí aj o ďalšie desiatky rokov!  
 
Prednáška:  
29. štvrtok o 19.00 hod. POTULKY INDONÉZIOU  
Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. Prednáška v mestskom múzeu. 
Vstup voľný 
 
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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