
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. nedeľa   VEĽKÁ ŠESTKA 2D 
Bláznivé hrdinstvá nafukovacieho robota a geniálneho chlapca, 
inšpirované komiksovými príbehmi. Dobrodružná animovaná komédia. 
USA MP 103 min. dabing. Vstupné: na 2D formát 4,00 Eur  
 
2., 3. pondelok, utorok   WHIPLASH 
Strhujúci príbeh mladého bubeníka, ktorý pod vedením obávaného 
jazzového maestra prekoná hranice svojich psychických i fyzických 
možností. Film získal cenu Grand Jury Prize na filmovom festivale 
Sundance 2014 a zožal nadšené ovácie publika. Horúci kandidát  
na Oscara. USA MP 15 106 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
5., 6. štvrtok, piatok o 18:00 hod   CHARLIE MORTDECAI 
Veľká fúzatá lúpež. Akčná komédia so slávnym Johnnym Deppom vo filme 
ďalej hrajú Gwyneth Paltrow, Jeff Goldblum a ďalší. 
USA MP 100 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
6. piatok o 20:00 hod   ŽENA V ČIERNOM 2: ANJEL SMRTI 
Nikdy nezabúda. Nikdy neodpúšťa. Nikdy sa s ňou nezahrávajte.  
Žena v čiernom sa vrátila. Horor thriller.  
USA MP 15 98 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
7. sobota 3D, 8. nedeľa 2D   JUPITER NA VZOSTUPE 
Sci-fi dobrodružstvo – Jupiter: Jones ( Mila Kunis ) sa narodila  
pod nočnou oblohou so znameniami, ktoré ju predurčujú k tomu,  
aby v živote robila veľké veci. USA MP 100 min.  
Vstupné na 2D formát: 4,00 Eur, Vstupné na 3D formát: 6,00 Eur 
 
9. pondelok   KÓD ENIGMY 
Každý kód ukrýva záhadu. Životopisný film – muž, ktorý dokázal prelomiť 
kód Enigmy. 5 nominácií na Zlatý glóbus. 
VB/USA MP 147 min. Vstupné. 4,00 Eur 
 
12. štvrtok   EXODUS: BOHOVIA A KRÁLI 
Vzbúril sa proti impériu a zmenil svet. Historický veľkofilm – ako prehliadka 
dych berúcich obrazov a pôsobivých bojových scén, ale zároveň  

ako neobyčajný ľudský príbeh ovládaný tými najzákladnejšími emóciami, 
láskou, nenávisťou a túžbou po moci.  
Réžia: Ridley Scott. VB/USA/Špan. MP  slovenský dabing 142 min.  
Vstupné: 2D formát: 4,00 Eur  
 
13. piatok o 18:00 hod   SPONGEBOB VO FILME:  
HUBKA NA SUCHU 2D 
Budú robiť vlny v našom svete. Jedna z najviac žltých, najhranatejších 
a hlavne naj obľúbenejších animovaných postavičiek konečne našla cestu 
na filmové plátno. Animovaná komédia. 
USA pre všetkých divákov 100 min. dabing. Vstupné: 4,00 Eur 
 
13. piatok o 20:00 hod, 14., 15. sobota, nedeľa 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  
 
16. pondelok   NEZLOMNÝ 
Prežitie. Odhodlanie. Vykúpenie. Životný príbeh Louise Zamperiniho 
slávneho olympionika je neuveriteľný. Keď máte dostatočne silnú vôľu, 
prežijete všetko. Na svete veľa bolesti – presne také príbehy potrebujeme, 
ktoré môžu nás inšpirovať. VB/USA MP 137 min. Vstupné. 4,00 Eur 
 
17. utorok   FOXCATCHER 
Skutočný príbeh, ktorý v 90-tych rokoch šokoval americkú verejnosť 
a zapísal sa do histórie wrestlingu. Film je horúcim kandidátom na 
získanie Oscara. USA MP 130 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
19. štvrtok   PRÍBEH MARIE 
Z temnoty do svetla. Mladá rádová sestra si vezme Máriu  pod svoje 
ochranné krídla a robí všetko, aby ju vyviedla z hĺbky jej vnútornej izolácie. 
Jej príbeh je považovaný za zázrak. Fr pre všetkých divákov 95 min. 
Vstupné: 4,00 Eur  
 
20. piatok o 18:00 hod   TAKEN 3 - 96 HODÍN ZÚČTOVANIE 
Bývalý agent CIA sa naposledy vracia v akčnom thrilleri. Musí dokázať,  
že bol neprávom obžalovaný z vraždy bývalej manželky a ochrániť to 
jediné čo mu zostalo. V hlavnej úlohe: Liam Neeson.  
Scenár: Luc Besson. Fr MP 100 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
20. piatok o 20:00 hod   FOTOGRAF  
Osud svetoznámeho českého fotografa Jana Saudka  život umelca 
obdareného výnimočným talentom, živelnosťou a vášňou. Všetky tieto 
vlastnosti mu priniesli slávu a odmietanie, lásku, i zradu, zástupy 
obdivovateľov, ale aj samotu. V hlavnej úlohe: Karel Roden. 
ČR MP 15 133 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
21., 22. sobota, nedeľa   CILILING A ZVER-NEZVER 3D 
Pradávny tvor sa objavuje v Údolí škriatkov a tisíc rokov  
bezpečia sa končí... Nové dobrodružstvá víly Cililing a jej priateľov. 
USA pre všetkých divákov 90 min. slovenský dabing. Vstupné: 6,00 Eur 
 

23. pondelok   AMERICKÝ OSTREĽOVAČ 
Ostreľovač jednotiek SEAL amerického námorníctva Chris Kyle je vyslaný 
do Iraku s jedinou úlohou: chrániť svojich bratov v zbrani.  
V hlavnej úlohe: Bradley Cooper. USA MP 15. Vstupné: 4,00 Eur 
 
24. utorok   KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA 
Nadnárodná špionážna organizácia pracujúca v prísnom utajení. Na 
vykonávanie svojich misií využívajú najmodernejšie technológie, ktoré by 
mohol závidieť aj James Bond. VB MP 129 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
26. štvrtok   TEÓRIA VŠETKÉHO 
Výnimočný a  neuveriteľný životný príbeh jedného významného muža. 
VB MP 123 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
27. piatok o 18:00 hod   SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ 
Animovaný príbeh nakrútený na motívy svetoznámej rozprávky z pera 
Hansa Christiana Andersena. Snehová kráľovná uvalí na  krajinu kliatbu 
a všade zavládne nekonečná zima. 
Rusko MP slovenský dabing 80 min. Vstupné : 3,00 Eur 
 
27. piatok o 20:00 hod   BIG EYES 
Skutočný šokujúci príbeh jedného z najkolosálnejších umeleckých 
podvodov v histórii. USA MP 106 min. Vstupné: 4,00 Eur 
 
28. sobota a 1. marca nedeľa   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 

 

 

 

 

Detské filmové predstavenia: 

 
8. nedeľa o 15.30 hod   TUČNIAKY Z MADAGASCARU 
Tučniaci hrdinovia sa stávajú legendami. Keď svet potrebuje zachrániť. 
USA  Pre všetky vekové skupiny 90 min. dabing. Vstupné : 3,00 Eur 
 
15. nedeľa o 15:30 hod   SPONGEBOB VO FILME: 
 HUBKA NA SUCHU 3D 
Budú robiť vlny v našom svete. Jedna z najviac žltých, najhranatejších 
a hlavne najobľúbenejších animovaných postavičiek konečne našla cestu 
na filmové plátno. Animovaná komédia. 
USA  pre všetkých divákov 100 min. dabing. Vstupné: 6,00 Eur 

 
22. nedeľa o 15:30 hod   CILILING A ZVER-NEZVER 2D 
Pradávny tvor sa objavuje v Údolí škriatkov a tisíc rokov bezpečia sa 
končí... Nové dobrodružstvá víly Cililing a jej priateľov. 
USA pre všetkých divákov 90 min. slovenský dabing. Vstupné: 4,00 Eur 
 

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


Kultúrne podujatia: Kinosála 
 
1. nedeľa o 15.30 hod   Čin Čin Bratislavské bábkové divadlo 
Takto sa začína príbeh Ľudmily Podjavorinskej o vrabčiakovi, osudy 
ktorého môžete sledovať od rozšanteného detstva, cez dospievanie  
a vohľady u milej Čin –Čin, cez peripetie so stavbou „rodinného hniezda”, 
až po narodenie detičiek – vrabčiatok. Vstupné: 3 Eur 
 
10. utorok o 19. hod   LA GIOIA koncert pop operného tria 
Vstupné: 13 Eur 
 
 
 
 

Kultúrne podujatia: Labyrint 
 
1. nedeľa 16. hod   Lotz Trio & Silvester Lavrík Musica Perennis 
Iuventutis 
Slovenský hudobný a literárny klasicizmus. Benefičné vstupné: 5 €; 
dôchodcovia, študenti a ZŤP: 2,50 €;  deti do 12 rokov vstup voľný 
 
6. piatok 17. hod   My SZUŠ Renáty Madarászovej 
Vernisáž výstavy žiackych prác výtvarného odboru SZUŠ Renáty 
Madarászovej. Výstava trvá od 6.2 do 26.2. 2015. Vstup voľný 
 

 7. sobota  9.30 hod   „Valentínske“ prekvapenie 
OZ Šidielko. 

 Dielničky so Šidielkom pre malých aj veľkých. 
 Kapacita dielničiek je limitovaná! Vstupné: 4 € 
 
11. streda 18. Hod   Koncert učiteľov ZUŠ pri príležitosti 55. výročia 
založenia ZUŠ v Senci s účasťou spriatelených škôl zo zahraničia.  
ZUŠ Fándlyho Senec. Vstupné dobrovoľné. 
 

 21. sobota 16. hod   Mravoučné príbehy tetky 
Betky Teátro Neline  
 Vazena tetka Betka vsevedka, stop, mame velky 
problem, stop, nasa dcera jaci, krici, ruci nonstop, 
stop, pomozte nam, stop, Vasi nestastni rodicia, 
stop. 
 Kapacita hľadiska je limitovaná!  
Vstupné: 2,50 € 

 
25. streda 19. hod   Spevácky večer Zuzana Ballánová - soprán, Viktória 
Ballánová - soprán, Lucie Szabová - mezzosoprán 
Slávne operné a operetné árie a duety.  
Vstupné dobrovoľné. 

 

 

 

 

 

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. 
 
Zaviaty svet praveku 
Počas dlhého geologického vývoja Zeme zdokonaľuje život dynamicky 
svoju podobu prostredníctvom desiatok miliónov rozmanitých druhov, 
vznikajúcich, navzájom si konkurujúcich i postupne zanikajúcich. 
O mnohých sa postupne dozvedáme z výskumu paleontológov, ktorí sa 
o svoje poznatky podelia v pripravovanej výstave Mestského múzea 
v Senci s názvom Zaviaty svet praveku. Návštevníkom ponúkame 
zaujímavú exkurziu záhadnou evolúciou života vrátane najprelomovejších 
míľnikov vo vývoji prírody. 
 
Prednášky, prezentácie 
 
12. štvrtok 19. Hod   Ágnes B. Mánya: Belle Époque. Architekti a 
stavitelia v Prešporku 1890 – 1914. 
Prezentácia knižnej publikácie autorkou, ktorá nás vovedie do zákulís 
vzniku takých bratislavských stavieb, akými sú napr. Reduta, poštový 
palác, či Modrý kostol. Prezentácia bude v slovenskom jazyku.  
  
25. streda, 19. hod   Ivana Fialová, PhD.: Kaštieľ vo Veľkom Grobe, 
známy i neznámy. 
Prednáška o málo známom historickom objekte v našom okolí na základe 
originálnych výskumov.  
 
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 minimálne 14 dní vopred 
v kancelárií MsKS, v pokladni Kina a v Centre kultúry LABYRINT  
na 2. posch. v MsKS 7. - 18. hod. 
-   Zmena programu vyhradená !  
Tel.: kancelária - 02/4592 3403           
www.facebook.sk/kinosenec 
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