
K o m e n t á r 
k výsledkom štatistického zis ťovania 

za oblas ť profesionálnych divadiel 
za rok 2014 

 
 

Predmet zis ťovania  
Predmetom štatistického zisťovania je činnosť profesionálnych divadiel v Slovenskej 
republike, ako aj ich personálne a finančné zabezpečenie. Prostredníctvom štatistického 
zisťovania boli získané údaje o počte divadiel, o počte scén a súborov, o výkonoch 
divadelných súborov na domácich aj zahraničných scénach, kapacite miest divadiel a ich 
návštevnosti. Osobitne boli získané údaje o personálnom a finančnom zabezpečení činnosti 
divadiel.  
 

Spravodajské jednotky  
Spravodajskými jednotkami štatistického zisťovania za oblasť divadiel sú divadlá v 
zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, samosprávnych krajov (VÚC), obcí a iných právnických 
alebo fyzických osôb. V roku 2014 bolo oslovených 77 divadiel, z nich bolo 28 v 
zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, VÚC, obcí a 49 v zriaďovateľskej pôsobnosti iných 
právnických alebo fyzických osôb. Súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní poskytli všetky 
divadlá (100%).  
 

Divadlá – scény a súbory  
Divadlá v roku v roku 2014 vykázali celkom 105 divadelných scén, z ktorých bolo 50 stálych 
scén divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, VÚC a obcí a 55 scén – divadelných 
priestorov (vlastných, prenajatých, alebo užívaných iným dohodnutým spôsobom) divadiel v 
zriaďovateľskej pôsobnosti iných právnických alebo fyzických osôb.  
 
Divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, VÚC a obcí mali pre verejnosť k dispozícii 11 735 
miest/sedadiel, pracovalo v nich 34 divadelných súborov, z ktorých bolo 20 činoherných, 3 
operné, 2 baletné, 2 tanečné, 5 bábkových súborov a 2 súbory bližšie nešpecifikovaných 
žánrov. Vlastnú dielňu prevádzkovalo 15 divadiel.  
 
Divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti iných právnických alebo fyzických osôb v roku 2014 v 
rámci divadelných priestorov, ktoré využívali, vykázali 6 520 miest/sedadiel. V týchto 
divadlách  pracovalo 62 divadelných súborov, z ktorých 36 činoherných, 1 muzikálový, 4 
tanečné, 11 bábkových  súborov, 4 multikultúrne a 6 súborov bližšie nešpecifikovaných 
žánrov.  
 

Repertoár a návštevnos ť divadiel  
Divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, VÚC a obcí vo svojom repertoári v roku 2014  
ponúkli 625 inscenácií, z ktorých bolo v premiére uvedených 156 inscenácií.  
Celkovo tieto divadlá odohrali 5 415 predstavení, hosťujúce divadlá odohrali 381 a z nich 
bolo 108 predstavení divadelných súborov zo zahraničia. Z celkového počtu predstavení 
bolo 232 určených detskému divákovi.  
Predstavenia divadiel v roku 2014 videlo 1 151 230 divákov, predstavenia hosťujúcich 
súborov 82 376 divákov.  
 
Divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti iných právnických alebo fyzických osôb vo svojom 
repertoári v roku 2014 ponúkli 479 inscenácií, z ktorých v premiére bolo uvedených 122 
inscenácií.  
Celkovo tieto divadlá odohrali 4 151 predstavení, hosťujúce divadlá odohrali 353 a z nich 
bolo 132 predstavení divadelných súborov zo zahraničia. Z celkového počtu predstavení 
bolo 159 určených detskému divákovi.  



Predstavenia vykazujúcich divadiel v roku 2014 videlo 604 377 divákov, predstavenia 
hosťujúcich súborov 39 617 divákov.  
 

Personálne a finan čné zabezpečenie činnosti divadiel 
V divadlách v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, VÚC a obcí v roku 2014 pracovalo 2 535 
interných zamestnancov, z ktorých bolo 1 224 žien. Z celkového počtu bolo 943 umeleckých 
zamestnancov, 715 umelecko-technických, 388 administratívnych a 488 zamestnancov 
zaradených na iné pracovné pozície. Externe pracovalo v divadlách 1 905 osôb, z ktorých 
bolo 938 žien. 
 
V divadlách v zriaďovateľskej pôsobnosti iných právnických alebo fyzických osôb v roku 
2014 pracovalo 78 interných zamestnancov, z ktorých bolo 42 žien. Externe v nich pracovalo 
512 osôb, z ktorých bolo 285 žien. 
 
Príspevky na činnosť divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, VÚC a obcí boli poskytnuté 
vo výške 43 012 618 EUR, z ktorých 27 646 402 EUR bolo poskytnutých zo štátneho 
rozpočtu a 14 944 645 EUR z rozpočtov VÚC a obcí. 
Výnosy divadiel predstavuje suma 58 420 837 EUR (vrátane štátnych dotácií, grantov a 
darov) a celkové náklady na činnosť divadiel tvorí 59 619 522 EUR. Mzdové náklady boli 
vykázané vo výške 25 382 139 EUR. 
 
Príspevky na činnosť divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti iných právnických alebo  
fyzických osôb z verejných zdrojov predstavuje suma 906 891 EUR, z ktorých zo štátneho 
rozpočtu to bolo 780 777 EUR a z VÚC a obcí 99 510 EUR. 


