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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Darine Károvej za založenie 
a rozvíjanie Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra ako významnej 
platformy pre medzinárodnú spoluprácu, kultúrnu výmenu 
a prezentáciu Nitry v európskom kontexte 
u d e ľ u j e   
Cenu mesta Nitry 
Darine Károvej
za založenie a rozvíjanie Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 
ako významnej platformy pre medzinárodnú spoluprácu, kultúrnu 
výmenu a prezentáciu Nitry v európskom kontexte 
u k l a d á  
vedúcemu odboru kultúry 
zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry na slávnostnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Nitre 

Podpis predkladateľa:



Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Darine Károvej za založenie a rozvíjanie 
Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra ako významnej platformy pre medzinárodnú 

spoluprácu, kultúrnu výmenu a prezentáciu Nitry v európskom kontexte

Meno: Darina Kárová 
Narodená: 
Zamestnanie: riaditeľka 
Štátna príslušnosť: SR  
Trvalé bydlisko: Nitra  

Darina Kárová - riaditeľka a zakladateľka Medzinárodného festivalu Divadelná 
Nitra, najväčšieho divadelného festivalu a jedného z najvýznamnejších medzinárodných 
podujatí na Slovensku, ktoré sa koná v Nitre každoročne už od roku 1992 a patrí medzi 
najdôležitejšie divadelné festivaly v strednej Európe.  Venuje sa divadelnej dramaturgii, 
kultúrnemu manažmentu, kultúrnej politike, medzinárodnej kultúrnej spolupráci, výmene a 
mobilite.

V roku 1974 absolvovala štúdium Divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení 
v Bratislave. Od roku 1975 do roku 1998 pôsobila ako divadelná dramaturgička nitrianskeho 
Divadla Andreja Bagara. Počas zlatej éry tohto divadla v 80. rokoch dramaturgicky 
spolupracovala na slávnych inscenáciách v réžii Jozefa Bednárika (Dom Bernardy Alby, Titus 
Andronicus, Perikles, kráľ tyrský, Zojkin byt, Trójanky, Modrý vták a iné). 

S ďalšími významnými nitrianskymi divadelnými osobnosťami (Jozef Bednárik, 
Adela Gáborová, Božena Slabejová, Marián Slovák, Eva Matejková) spolupracovala od roku 
1976 na inscenáciách tzv. Divadla pod hradom, ktoré bolo v tých rokoch alternatívou 
k oficiálnej divadelnej scéne. Divadlo pod hradom tak nadviazalo na kontinuitu „štúdiového 
divadla“ na Slovensku, ktoré po zatvorení Divadla na korze v roku 1972 de facto 
neexistovalo. Darina Kárová svojou dramaturgickou prácou výrazne prispela k  tvorbe 
divadla, ktoré formovalo divadelnú kultúru a tradíciu v Nitre aj na Slovensku. 

Okrem každoročnej prípravy Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, viedla 
a organizovala mnohé medzinárodné projekty, konferencie, workshopy či semináre zamerané 
na oblasť súčasného divadla a kultúry. (Medzinárodná konferencia – Festival na ceste do 
Európy (2001), Medzinárodná konferencia Kultúra – bremeno či kapitál? (2004), projekt
MIDDENTITY – inscenácia 7 krajín v produkcii festivalu a medzinárodná konferencia (2007),
Mobile Lab workshop – medzinárodný workshop mladých divadelných kritikov a publicistov 
(2008), Téma: 89 / Nitra ´89 – pamäť regiónu, Missunderstanding 89 (2009), IETM 
international meeting Bratislava 2009 (2009), medzinárodný projekt Paralelné životy – 20. 
storočie očami tajnej polície (od 2011 do 2015). 

Darina Kárová iniciovala aj vznik vzdelávacích projektov v oblasti súčasného divadla 
pre mladých ľudí (program CID/CIT, jeho časť YOUTH (Your theatre) (2002, 2003), Ako na 
divadlo, projekt neformálneho vzdelávania pre študentov stredných a vysokých škôl (2008 –



2015). Od vzniku festivalu podporuje a rozvíja v Nitre dobrovoľnícku činnosť mladých ľudí 
v oblasti kultúry (na festivale od jeho vzniku pôsobilo približne 2 500 mladých ľudí –
dobrovoľníkov). 

V rokoch 1998 – 2001 zastávala post generálnej riaditeľky sekcie umenia na 
Ministerstve kultúry SR. Pôsobila tiež ako predsedníčka Združenia divadelníkov na 
Slovensku (1991 – 1998), dramaturgička Slovenského národného divadla v Bratislave  (1993 
– 1997) a ako externá pedagogička divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení 
v Bratislave (1992 – 1993). 

Veľmi výrazné a pre slovenskú kultúru významné sú jej aktivity v oblasti kultúrnej 
politiky, ktoré vyvíjala najmä ako zakladateľka a riaditeľka Otvoreného fóra Zachráňme 
kultúru (1996) a ako koordinátorka občianskej iniciatívy Hlas pre kultúru (2004). 

Darina Kárová získala v júni 2016 vyznamenanie Francúzskej republiky – rád Officier 
des Arts et des Lettres / Dôstojník umenia a literatúry, ktoré jej udelil Jeho Excelencia pán 
Didier Lopinot. Toto vyznamenanie je druhým stupňom ocenenia osôb, ktoré sa zaslúžili o 
propagáciu francúzskej kultúry a umenia v zahraničí. Rád Rytier umenia a literatúry dostala 
Darina Kárová v roku 1998.

Darina Kárová v dramaturgii festivalu a v medzinárodných projektoch, ktoré festival 
iniciuje, otvára pálčivé a závažné spoločensko-politické témy, traumy či „biele miesta“ 
v histórii a súčasnosti našej spoločnosti, čím podporuje spoločenskú diskusiu a angažovanosť 
súčasného divadelného umenia. 

Dôvodová správa

Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Darine Károvej predkladá primátor mesta Nitry 
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry 
v znení neskorších zmien a dodatkov. 

Návrhom sa v zmysle čl. 5, ods.1 Všeobecne záväzného nariadenia č.1/1998 
o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov zaoberala na svojom 
rokovaní dňa 17. augusta 2016 Komisia MZ v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné 
vzťahy. Uznesením č.19/2016  odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre udeliť Darine 
Károvej Cenu mesta Nitry za založenie a rozvíjanie Medzinárodného festivalu Divadelná 
Nitra ako významnej platformy pre medzinárodnú spoluprácu, kultúrnu výmenu a prezentáciu 
Nitry v európskom kontexte. 

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 23. 8. 2016 prerokovala predmetný 
návrh, odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nite udeliť Cenu mesta Nitry Darine Károvej 
za založenie a rozvíjanie Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra ako významnej platformy 
pre medzinárodnú spoluprácu, kultúrnu výmenu a prezentáciu Nitry v európskom kontexte.  




