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Predmet zis ťovania 
Predmetom štatistického zisťovania je oblasť divadelných festivalov a prehliadok, ich 
finančné zabezpečenie. Prostredníctvom štatistického zisťovania boli získané údaje o počte 
divadelných festivalov a prehliadok v členení podľa periodicity a ich charakteru, údaje o 
programe divadelných festivalov a prehliadok, ponúknutých miestach a ich návštevnosti. 
Osobitne boli získané údaje o finančnom zabezpečení divadelných festivalov a prehliadok. 

 
 
Spravodajské jednotky 

Spravodajskými jednotkami štatistického zisťovania za oblasť divadelných festivalov a 
prehliadok sú profesionálne divadlá, občianske združenia a ďalšie subjekty, ktoré organizujú 
profesionálne divadelné podujatia. V roku 2014 bolo oslovených 41 subjektov, ktoré všetky 
poskytli súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní. 

 
 
Program a návštevnos ť divadelných festivalov a prehliadok 

V roku 2014 bolo v Slovenskej republike usporiadaných 82 divadelných festivalov a 
prehliadok a 89 tvorivých divadelných dielní, z ktorých bolo 25 medzinárodných, 15 
celoslovenských a 42 regionálnych. 
Divadelných  festivalov  a  prehliadok  sa  v  roku  2014  zúčastnilo  459  divadelných 
subjektov, z ktorých bolo 282 slovenských a 177 zahraničných súborov. Súbory spolu 
divákom predstavili 395 inscenácií rôznych žánrov. 
Na festivaloch a prehliadkach bolo spolu odohraných 621 festivalových predstavení, ktoré sa 
konali v 203 hracích priestoroch a v 81 klasických divadelných sálach. Na festivalové 
predstavenia bolo využitých aj 11 amfiteátrov a 111 voľných priestorov bez stálych miest. 
Divadelné festivaly a prehliadky ponúkli 142 875 miest, ktoré spolu využilo 103 071 
návštevníkov, z ktorých 47 472 bolo návštevníkov divadelného festivalu alebo prehliadky 
konanej v klasickej divadelnej sále. 

 
 
Finančné zabezpečenie divadelných festivalov a prehliadok 

Na organizáciu divadelných festivalov a prehliadok bolo vo forme príspevkov poskytnutých 
1 198 991 EUR, z ktorých bolo 587 257 EUR zo štátneho rozpočtu, 70 326 EUR z rozpočtu 
VÚC a 94 488 EUR z rozpočtu obcí.  
Celkové náklady na organizáciu festivalov, prehliadok a tvorivých dielní boli v roku 2014 vo 
výške 1 657 786 EUR, tržby predstavuje celková suma vo výške 266 882 EUR. 
Údaje o financovaní festivalov však nie sú úplné, pretože niektorí organizátori festivalov a 
prehliadok ich uviedli iba čiastočne alebo vôbec. 


