KOMENTÁR
k ročnému výkazu
o štátnych profesionálnych divadlách
za rok 2010
V rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní podľa § 30 zákona č. 504/2001 Z. z. predložilo za
rok 2010 štatistický výkaz o profesionálnom divadle 27 divadiel zriadených štátom a samosprávou - VÚC a
mestami. Výkaz poskytli všetky evidované štátne divadlá a divadlá v pôsobnosti miest, obcí a VÚC na
Slovensku. Oproti roku 2009 pribudlo k mestským divadlám Divadlo z Pasáže Banská Bystrica, ktoré prešlo
pod zriaďovateľskú pôsobnosť mesta Banská Bystrica.

1. MODUL
POPIS DIVADLA K POSLEDNÉMU DŇU SLEDOVANÉHO OBDOBIA
Sledované divadlá vykazujú za rok 2010 celkom 46 stálych scén (z toho 2 mimo prevádzky)
s počtom sedadiel 11 704. Podľa uvedených údajov pracovalo na Slovensku v danom roku 32 divadelných
súborov, z toho 17 činoherných, 3 operné, 2 baletné, 2 tanečné, 5 bábkových súborov a 3 súbory bližšie
nešpecifikovaných žánrov (iné). Vlastnú dielňu prevádzkuje 11 divadiel.

2. MODUL
INSCENÁCIE A PREDSTAVENIA VYKAZUJÚCEHO DIVADLA
3. MODUL
PONÚKANÉ MIESTA A NÁVŠTEVNÍCI
V roku 2010 ponúkli štátne a samosprávne divadlá vo svojom repertoári 532 inscenácií , premiéru
malo 122 inscenácií. Celkovo odohrali vykazujúce divadlá 5 330 predstavení. Hosťujúce divadlá odohrali
499 predstavení, 173 predstavení bolo zo zahraničia. Tridsaťjeden premiér bolo určených detskému
divákovi.
Predstavenia vykazujúcich divadiel videlo v roku 2010 1 254 330 divákov, predstavenia hosťujúcich
súborov 120 584 divákov.

4. MODUL
ZAMESTNANCI
V divadlách v roku 2010 pracovalo 2 584 interných zamestnancov, z toho 1 211 bolo žien. Z toho
917 bolo umeleckých zamestnancov, 533 umelecko-technických, 421 administratívnych a 713
zamestnancov zaradených v iných ako uvádzaných povolaniach.
Externe na dohodu pracovalo v divadlách 1 460 fyzických osôb, z toho 767 žien.

5. MODUL
HOSPODÁRENIE
Príspevky na činnosť štátnych a samosprávnych divadiel predstavovali v roku 2010 podľa
vykazovaných údajov sumu 41 419 350,01 EUR. Z toho zo štátneho rozpočtu to bolo 26 380 791,82 EUR ,
od samosprávnych krajov a miest a obcí dostali divadlá 15 038 558,19 EUR, granty a príspevky od iných
subjektov predstavovali sumu 203 891,90 EUR, z darov, sponzoringu a reklamy získali divadlá 714 555,34
EUR, na tržbách zinkasovali 10 001 427,54EUR.
Mzdové náklady predstavovali vo vykazovanom roku sumu 23 708 594,03EUR.
Celkové výnosy divadiel v roku 2010 boli 61 142 467,06 EUR (vrátane štátnych dotácií, grantov a
darov), celkové náklady predstavovali 59 407 997,65 EUR.
Údaje o mzdových nákladoch a OON v členení osobitne u žien neuvádza viac ako polovica divadiel
(ani SND), keďže tieto položky ich softvér nespracováva, alebo ich vo svojich účtovných dokladoch zvlášť
nevedú.
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