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Predmet zis ťovania 
Predmetom štatistického zisťovania je činnosť 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 2013 bolo oslovených 66 divadiel, z nich bolo 29 
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, VÚC, obcí a 37 v zriaďovateľskej pôsobnosti iných 
právnických alebo fyzických osôb. Z celkového počtu divadiel pôsobiacich na Slovensku (66)  
poskytlo súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní 71,4% (50 divadiel)  
    

Divadlá – scény a súbory      
Divadlá, ktoré poskytli súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní, vykázali v roku 2013 
celkom 76 divadelných scén. Z nich je 46 stálych scén divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti 
štátu, VÚC a obcí a 26 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 ponúkli v divadlách pre verejnosť 
11 314 sedadiel. V týchto divadlách pracovalo 34 divadelných súborov, z nich bolo 19 
činoherných, 3 operné, 1 muzikálový, 2 baletné, 2 tanečné, 5 bábkových súborov a 2 súbory 
bližšie nešpecifikovaných žánrov. Vlastnú dielňu prevádzkovalo 16 divadiel.   
 
Divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti iných právnických alebo fyzických osôb v roku 2013 
v rámci divadelných priestorov, ktoré  využívali, vykázali 3 335 sedadiel. V týchto divadlách 
pracovalo 31 divadelných súborov, z ktorých 14 bolo činoherných, 4 tanečné, 5 bábkových 
súborov, 2 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 2013 
ponúkli 647 inscenácií, z ktorých v premiére bolo uvedených 180 inscenácií.  
Celkovo tieto divadlá odohrali 5 210 predstavení, hosťujúce divadlá odohrali 365 a z nich 
bolo 112 predstavení divadelných súborov zo zahraničia. Z celkového počtu predstavení  
bolo 192 určených detskému divákovi.  
Predstavenia divadiel v roku 2013 videlo 1 085 840 divákov, predstavenia hosťujúcich 
súborov 80 621 divákov.  
 
Divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti iných právnických alebo fyzických osôb vo svojom 
repertoári v roku 2013 ponúkli 204 inscenácií, z ktorých v premiére bolo uvedených 50 
inscenácií.  
Celkovo tieto divadlá odohrali 1 915 predstavení, hosťujúce divadlá odohrali 287 a z nich 
bolo 84 predstavení divadelných súborov zo zahraničia. Z celkového počtu predstavení bolo 
494 určených detskému divákovi.  
Predstavenia vykazujúcich divadiel v roku 2013 videlo 296 417 divákov, predstavenia 
hosťujúcich súborov 21 500 divákov.  



Personálne a finan čné zabezpečenie činnosti divadiel 
V divadlách v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, VÚC a obcí v roku 2013 pracovalo 2 536 
interných zamestnancov, z ktorých bolo 1 221 žien.  Z celkového počtu bolo 971 umeleckých 
zamestnancov, 734 umelecko-technických, 447 administratívnych  a 384 zamestnancov 
zaradených na iné pracovné pozície. Externe pracovalo v divadlách 1 992  osôb, z ktorých 
bolo 916 žien.  
 
V divadlách v zriaďovateľskej pôsobnosti iných právnických alebo fyzických osôb v roku 
2013 pracovalo 101 interných zamestnancov, z ktorých bolo 43 žien. Externe v nich 
pracovalo 329 osôb, z ktorých bolo 204 žien.  
 
Príspevky na činnosť divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, VÚC a obcí boli poskytnuté 
vo výške 40 947 525 EUR, z ktorých 27 212 457 EUR bolo poskytnutých zo štátneho 
rozpočtu a 12 643 575 EUR z rozpočtov VÚC a obcí.  
Výnosy divadiel predstavuje suma 56 437 196 EUR (vrátane štátnych dotácií,  grantov a 
darov) a celkové náklady na činnosť divadiel tvorí 56 677 771 EUR. Mzdové náklady boli 
vykázané vo výške 23 161 597 EUR. 
 
Príspevky na činnosť divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti iných právnických alebo fyzických 
osôb z verejných zdrojov predstavuje suma 548 747 EUR, z ktorých zo štátneho rozpočtu to 
bolo 508 741 EUR a z VÚC a obcí 31 160 EUR.  


