Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 813 56 Bratislava

Komentár ku kontraktu č. MK – 835/2007-102/18232
na rok 2008 uzavretému medzi MK SR a SND

Slovenskému národnému divadlu bol pre rok 2008 stanovený objem bežných výdavkov spolu
v sume 465 357 tis. Sk.
SND v stanovenom rozpočte na rok 2008 zohľadňuje nové prevádzkové skutočnosti
organizácie, ktoré súvisia s prevádzkou SND v novej budove a historickej budove a so
zvýšenými nákladmi na prevádzku novej budovy a zvýšenými nákladmi na tvorbu nových
inscenácií.
SND vo svojom rozpočte zohľadňuje predovšetkým náklady na materiál potrebný na výrobu
nových scénických a kostýmových výprav SND v objeme 20 000 tis. Sk, oproti skutočnosti
roku 2007 sa tieto náklady znižujú o 4 000 tis. Sk (v roku 2007 bola skutočnosť 24 000 tis.
Sk, v roku 2006 bola skutočnosť 12 000 tis. Sk). V roku 2008 rozpočtujeme autorské
honoráre a autorské odmeny výkonných umelcov vo výške skutočnosti roku 2007. Rozpočet
roku 2008 počíta so zvýšením nákladov na energie a všeobecné služby spojené s prevádzkou
novej budovy SND. Objem nákladov na zahraničnú prezentáciu je minimálny.
Pri uplatňovaní osobných nákladov vychádza SND z prepočítaného počtu 930 zamestnancov.
K 30.11.2007 bol prepočítaný počet zamestnancov SND 910 osôb. SND uplatňuje
medziročný nárast skutočnej priemernej mesačnej mzdy dosiahnutej v roku 2007 o 3,5 %.
V takto stanovenom objeme bežných výdavkov SND nemôže pokryť žiadne náklady
súvisiace s:
▪ odpisovaním novej budovy SND pri jej životnosti stanovenej internou smernicou SND na 50
rokov v sume 90 000 tis. Sk ako aj odpisovaním ostatného majetku SND v sume cca 14 000
tis. Sk
▪ odstraňovaním nepredvídateľných závažných technických, ktoré môže vzniknúť počas
prevádzky v novej budove a historickej budove SND,
V príjmovej časti rozpočtu SND vychádza z predpokladu primeraného diváckeho záujmu
a dosiahnutia tržieb z predstavení v sume 64 800 tis. Sk. Ide o zvýšenie cca 5 000 tis. Sk
oproti skutočnosti roku 2007. Ďalšou významnou výnosovou položkou v rozpočte SND sú
tržby z prenájmu a sponzorské príjmy v celkovej sume 40 000 tis. Sk.

Nad rámec stanových bežných výdavkov spolu SND uplatňuje náklady v celkovej výške
25 200 tis. Sk na tieto aktivity:
a) Podpora kultúrnych aktivít PO a RO:
1. Účinkovanie SND na Slovensku s cieľom podpory rozvoja kultúrneho života 1 200 tis. Sk
2. Hostia v SND
(hosťovanie slovenských a zahraničných, umelcov, súborov a telies v SND)
2 500 tis. Sk
3. Podpora pôvodnej tvorby
1 000 tis. Sk
4. Výchova mladého diváka
500 tis. Sk
b) Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí:
1. Storočnica Eugena Suchoňa
15 000 tis. Sk
2. Slovenské národné divadlo v zahraničí
5 000 tis. Sk
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