KOMENTÁR
k ročnému výkazu 
o neštátnych profesionálnych divadlách
za rok 2009
V rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní podľa § 30 zákona č. 504/2001 Z. z. predložilo za rok 2009 štatistický výkaz o profesionálnom divadle 27 neštátnych - nezávislých divadelných subjektov zriadených inými právnickými osobami. Z oslovených divadiel výkaz neposkytli bratislavské Divadlo v podpalubí, ARTEATRO, Občianske združenie STROMY, žilinské Phenomenontheatre a nitrianske Teatro Tatro.
1.	MODUL
POPIS DIVADLA K POSLEDNÉMU DŇU SLEDOVANÉHO OBDOBIA
Sledované divadlá vykazujú za rok 2009 celkom 28 scén - divadelných priestorov ( vlastných, prenajatých, alebo užívaných iným dohodnutým spôsobom) s počtom sedadiel 4 143. Podľa uvedených údajov pracovalo na Slovensku v danom roku 34 divadelných súborov, z toho 13 činoherných, 1 operetný, 3 muzikálové, 5 tanečných, 5 bábkových súborov, 2 multikultúrne a 5 súborov bližšie nešpecifikovaných žánrov (iné). Vlastnú dielňu prevádzkuje 5 nezávislých divadiel.
2.	MODUL
INSCENÁCIE A PREDSTAVENIA VYKAZUJÚCEHO DIVADLA
3.	MODUL
PONÚKANÉ MIESTA A NÁVŠTEVNÍCI
V roku 200 ponúkli nezávislé divadlá vo svojom repertoári 218 inscenácií ,   premiéru malo   74 inscenácií. Celkovo odohrali vykazujúce divadlá  2 142  predstavení. Hosťujúce divadlá odohrali 195 predstavení, z toho 108 zo zahraničia. 660 predstavení bolo určených detskému divákovi. Predstavenia vykazujúcich divadiel videlo v roku 2009 373 177 divákov, predstavenia hosťujúcich súborov 56 029 divákov.
4. MODUL
ZAMESTNANCI
Podľa údajov v roku 2009 pracovalo v nezávislých divadlách 35 interných zamestnancov, z toho 242 bolo žien.
Externe na dohodu pracovalo v divadlách 279 fyzických osôb, z toho 126 žien. Niektoré divadlá však zamestnancov neuvádzajú vôbec.
5. MODUL
HOSPODÁRENIE
Po zjednodušení štatistického zisťovania o hospodárení u nezávislých divadiel, sú údaje o príspevkoch na činnosť z verejných zdrojov prehľadnejšie a zdá sa aj reálnejšie. V roku 2009 podľa vykazovaných údajov dostali nezávislé divadlá z verejných zdrojov 375 378 €. Z toho zo štátneho rozpočtu to bolo 276 782 €, od samosprávnych krajov a miest a obcí dostali divadlá 64 000 €, iné príspevky z verejných zdrojov predstavovali sumu 34 596 €, granty zo zahraničia tvorili 27 100 €, v daroch, sponzoringn a reklame získali divadlá 262 584 €, a najväčšiu sumu predstavovali neidetifikované iné príjmy - 982 027 €.
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