
 

Nový kultúrny priestor na mape. V Nitre otvoria 

bod.K7 
 

Byť bližšie k ľuďom a aktívne sa stretávať s aktérmi kultúry a 

kreatívneho priemyslu. To je zámerom novovznikajúceho priestoru 

bod.K7 v centre Nitry, ktorý sa otvorí už v septembri. Jeho dokončovanie 

umožnila podpora priaznivcov a úspešná crowdfundingová kampaň na 

StartLabe, ktorá sa pred pár dňami skončila. Prvým väčším podujatím, 

ktoré sa v ňom bude konať, je jubilejný 30. ročník Medzinárodného 

festivalu Divadelná Nitra. 

 

Vyzbieraná suma takmer 10-tisíc eur a 162 podporovateľov posunuli sen o 

novom kultúrnom bode bližšie k realite. Vďaka tejto podpore i dobrovoľníkom 

podieľajúcim sa na rekonštrukcii získa budova blízko Svätoplukovho námestia 

novú identitu. „Oživíme tak vzácnu kultúrnu pamiatku, prinesieme umenie do 

pešej zóny a poskytneme možnosti celoročnej prezentácie umeleckých 

projektov. Okrem práce s miestnou komunitou budeme inšpirovať tvorcov a 

podporíme medzinárodné spolupráce,“ hovoria autori konceptu z Asociácie 

Divadelná Nitra, ktorá je už tri desaťročia platformou na prezentáciu 

súčasného scénického umenia, rozvoj kritického myslenia a práce s publikom, 

marginalizovanými skupinami a dobrovoľníkmi. Okrem spomínaného festivalu 

Divadelná Nitra stojí asociácia aj za projektmi ako Be SpectACTive!, Ako na 

divadlo, Darujem ti tulipán či Aj toto je umenie. Aj tie sa budú postupne 

integrovať do činnosti bodu.K7. 

 

„Výška podpory nás pozitívne prekvapila. Predovšetkým nás presvedčila o 

priazni, ktorú máme od Nitranov a verejnosti z ostatných častí Slovenska, ale 

aj od ďalších partnerov. Za to naozaj úprimne ďakujeme. Veľká vďaka patrí aj 

miestnym médiám, ktoré nás zviditeľnili svojím záujmom. Ohlasy našich 

priaznivcov pre nás znamenajú veľkú motiváciu, ktorú zužitkujeme v ďalšom 

období, keď nás s veľkou pravdepodobnosťou čakajú ďalšie ,covidovéʻ 

mesiace. Aj napriek tomu sa budeme ako nový kultúrny priestor snažiť 

etablovať medzi celoročne prístupnými kultúrnymi centrami,“ reaguje Anna 

Šimončičová z Asociácie Divadelná Nitra. Financie z verejnej kampane, ktorá 

prebiehala mesiac, budú využité na základné zariadenie kultúrneho priestoru, 

predovšetkým v hlavnej časti, určenej pre návštevníkov podujatí. „Veríme, že 

naplníme svoje predstavy a najmä očakávania verejnosti a vytvoríme 

inšpiratívny priestor, ktorý oživí pešiu zónu a rozšíri kultúrnu ponuku v Nitre. 



 

A pre Asociáciu Divadelná Nitra bude znamenať nielen nové sídlo, ale najmä novú 

etapu jej existencie,“ hovorí riaditeľka asociácie Darina Kárová.  

 

Prvé programové aktivity sa uskutočnia už 14. septembra, keď bude bod.K7 

slávnostne otvorený. Na tento deň sa pripravuje zaujímavý program v pešej zóne 

i priamo v bode.K7. Následne bude priestor naplno využitý počas festivalu 

Divadelná Nitra – už 6. septembra sa práve tu začne predaj vstupeniek na festival. 

Nultá sezóna bodu.K7 bude pokračovať v jesenných mesiacoch, jej organizátori sú 

pripravení na všetky krízové možnosti. Plnú prevádzku nového priestoru pre kultúru, 

kreativitu a komunitu plánujú rozbehnúť v budúcom roku.  

 

„Aktuálne finišujeme so stavebnou rekonštrukciou priestoru. Tá bola nevyhnutná, 

keďže priestor sa dlhší čas nevyužíval. Išlo predovšetkým o úpravu povrchov 

a obkladov, stropu vo veľkom priestore, repasovanie okien, modernizáciu 

sociálnych zariadení, výmenu elektrických rozvodov a spustenie sietí. Okrem 

odborníkov nám pri týchto činnostiach pomohli naši dobrovoľníci a priatelia, ktorí 

priložili ruku k dielu počas brigád. Začiatkom septembra by sme mali zvládnuť aj 

čiastočné presťahovanie štábu. Všetko toto sa snažíme zladiť s prípravami 

festivalu,“ približuje Šimončičová. Budova na adrese Štefánikova trieda 7, z ktorej aj 

vychádza názov priestoru, je jedným z mála zachovaných diel funkcionalistickej 

architektúry v Nitre. Postavili ju v roku 1933 podľa návrhu mladého architekta 

Ferdinanda Silbersteina. V dolných priestoroch sídlili banky, Tuzex aj kníhkupectvo, 

v hornej časti sa nachádzajú byty. V roku 1998 budovu vyhlásili za národnú kultúrnu 

pamiatku. Úprava priestorov bodu.K7 musí preto prebiehať veľmi citlivo v 

konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre s cieľom zachovať atmosféru a 

prvky pôvodného interiéru. K nim patrí napríklad stena vo vstupnej hale dekorovaná 

levickým opálom alebo bankový trezor a bankový výťah, ako aj fasáda obložená 

travertínom. 

 

Bod.K7 je priestor, ktorý prinesie do centra mesta každodenný kontakt s umením – 

či už prostredníctvom galérie v rozmerných výkladoch, alebo celoročného programu 

v podobe koncertov, divadelných predstavení, premietania filmov, diskusií, debát. 

„Tak ako sú diváci zvyknutí, našou snahou je prinášať progresívne formy umenia 

a poskytovať príležitosť umelcom z regiónu. Okrem toho sa nový priestor bude 

profilovať ako bod pre prácu s publikom. V niekdajšom bankovom trezore 

sprístupníme bohatý archív Divadelnej Nitry, ktorý obsahuje niekoľko stoviek textov 

divadelných hier vrátane unikátnych prekladov a videozáznamy predstavení. Vo 

vzťahu k našim partnerom bude priestor slúžiť na pravidelné stretávania a rozvoj 

nových projektov. Našou ambíciou je prepájať regionálnych tvorcov 

s medzinárodným prostredím,“ dodáva Šimončičová. 



 

 

Viac informácií o bode.K7 nájdete tu: https://www.bodk7.sk 

Viac informácií o 30. Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra nájdete tu: 

https://nitrafest.sk 

 

 

 

 


