KOMENTÁR
k ročnému výkazu
o neštátnych profesionálnych divadlách
za rok 2011

V rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní podľa § 30 zákona č. 504/2001 Z. z. predložilo
za rok 2011 štatistický výkaz o profesionálnom divadle 18 neštátnych - nezávislých divadelných
subjektov zriadených inými právnickými osobami. Z oslovených 32 divadiel výkaz neposkytli
GUnaGU Bratislava, Maškrta Košice, Prešporské divadlo, Tanečné divadlo Bralen Bratislava,
Teatro Tatro Nitra, phenomenontheatre Žilina, Teatro Wustenrot Bratislava, Divadlo P.A.T.
Bratislava, Divadlo Pôtoň Bátovce, Túlave divadlo Trnava, Divadlo Kontra Spišská Nová Ves,
Arteatro Bratislava, Divadlo Non Garde Bratislava a Divadlo Akadémie umení Banská Bystrica.
Napriek dostatočnému časovému priestoru, niekoľkým urgenciám i prosbám výkaz divadlá do 20.
apríla 2012 do 15.00 hod. v žiadnej forme nepredložili. Príčinou sa zdá byť ich zistenie, že miera
postihu za nesplnenie si spravodajskej povinnosti je veľmi malá, a preto necítia dostatočnú mieru
zodpovednosti.
1. MODUL
POPIS DIVADLA K POSLEDNÉMU DŇU SLEDOVANÉHO OBDOBIA
Sledované divadlá vykazujú za rok 2011 celkom 16 scén - divadelných priestorov ( vlastných,
prenajatých, alebo užívaných iným dohodnutým spôsobom) s počtom sedadiel 2 279. Podľa
uvedených údajov pracovalo na Slovensku v danom roku 14 divadelných súborov, z toho 6
činoherných, 2 tanečné, 3 bábkové súbory a 3 súbory bližšie nešpecifikovaných žánrov (iné).
2. MODUL
INSCENÁCIE A PREDSTAVENIA VYKAZUJÚCEHO DIVADLA
3. MODUL
NÁVŠTEVNÍCI NA PRODUKCIÁCH
V roku 2011 ponúkli nezávislé divadlá vo svojom repertoári 151 inscenácií, premiéru malo 44
inscenácií. Celkovo odohrali vykazujúce divadlá 1 365 predstavení. Hosťujúce divadlá odohrali 212
predstavení, z toho 51 bolo zo zahraničia. 289 predstavení bolo určených detskému divákovi.
Predstavenia vykazujúcich divadiel videlo v roku 2011 209 8610 divákov, predstavenia hosťujúcich
súborov 19 556 divákov.
4. MODUL
ZAMESTNANCI
Podľa údajov v roku 2011 pracovalo v nezávislých divadlách 47 interných zamestnancov, z toho
26 bolo žien. Externe na dohodu pracovalo v divadlách 282 fyzických osôb, z toho 168 žien.
Viaceré divadlá však zamestnancov neuvádzajú vôbec.
5. MODUL
HOSPODÁRENIE
V roku 2011 podľa vykazovaných údajov dostali nezávislé divadlá z verejných zdrojov 608 615
Eur. Z toho zo štátneho rozpočtu to bolo 461 844 Eur, od samosprávnych krajov a miest a obcí
dostali divadlá 101 610 Eur, iné príspevky z verejných zdrojov predstavovali sumu 45 161 Eur,
granty zo zahraničia tvorili 58 120 Eur, v daroch a sponzoringom získali divadlá 171 946 Eur a
neidetifikované iné príjmy predstavovali 176 163 Eur.
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