
Informačný systém THEISA (THEatrical Information System for Archives) je archívom inscenačnej 
profesionálnej tvorby na Slovensku, inštalovaným na centrálnom serveri umiestnenom v Divadelnom ústave (DÚ). 
Základné funkcie systému boli uvedené do prevádzky v polovici roku 1997 a postupne boli rozširované až do 
súčasného stavu. Systém umožňuje spravovať a využívať v lokálnej počítačovej sieti DÚ všetky potrebné textové
informácie o divadlách, súboroch, osobnostiach - tvorcoch, inscenáciách, ich histórii, obsadení, recenziách, 
festivaloch a zájazdoch. 

IS THEISA vychádza z vnútornej štruktúry Divadelného ústavu – odborného pracoviska pre dokumentáciu 
profesionálneho divadelníctva. Súčasťou náplne činnosti DÚ je aj knižnica (ktorá pracuje s programom WIN ISIS) 
archív osobitného určenia  (program JANUS) a Divadelné múzeum (program CEMUZ).



IS THEISA sa skladá z piatich základných častí: THEISA Monitor, THEISA Číselníky, THEISA Zostavy, 
THEISA Ročenky a THEISA Zálohy údajov . K nim je priradená časť THEISA Dokumenty , ktorá umožňuje 
elektronicky spracúvať archívne dokumenty, viazané na osobnosti a inscenácie. Poslednou položkou je THEISA 
Ročenka , ktorá generuje rukopis ročenky DÚ Divadlá na Slovensku v sezóne ...



THEISA Číselníky slúžia na napĺňanie tabuliek databázy (ndcdb) údajmi, vzťahujúcimi sa k 
inscenačnej činnosti jednotlivých divadiel a ich súborov a umeleckých osobností, podieľajúcich sa na 
divadelnej tvorbe. V súčasnosti sa týmto programom dá databáza podrobne prezerať. Segment sa 
pripravuje na zásadný upgrade v rokoch 2009/2010.



THEISA Číselníky sú vrstvené do týchto položiek.



Jednotlivé položky pracujú s maximálnou sumou preddefinovaných údajov, z ktorých si 
operátor pri zapisovaní nových osobností, resp. inscenácií a ďalších údajov vyberá. 
Preddefinovanými údajmi sme docielili minimalizáciu chybných zápisov. V Čísleníkoch sú
naviazané všetky ostatné zložky databázy.



Číselník Divadlá obsahuje súbor všetkých profesionálnych divadiel na Slovensku. Pre 
prehľadnosť sa zapisuje divadlo pri každej zmene názvu ako nové divadlo, pričom sa viaže na 
svoju predchádzajúcu organizačnú jednotku. V súčasnosti máme takto v databáze zachytených 
148 profesionálnych divadiel počnúc SND a končiac Tangere dance Theatre.



Každé Divadlo sa zapisuje podľa nasledujúcich identifikátorov: Tlačidlo „Prvotné divadlo “ spolu s 
Históriou zabezpečujú zreťazenie všetkých názvov a organizačných podôb konkrétneho divadla.



Dôležitým identifikátorom je údaj „Javisko “, ktoré sa zapisuje každému divadlu do tohto segmentu.



Podobne dôležitý identifikátor je aj Súbor , zapisovaný do takejto tabuľky.



Ďalšou základnou časťou číselníkov je Inscenácia . Operátor zapisuje niektoré údaje (ako napríklad názov 
diela, žáner, dátum) ako voľný údaj, ostatné (autor, javisko, jazyk) vyberá z preddefinovaných údajov. V 
súčasnosti je v IS THEATRE zapísaných 11.146 inscenácií, tzn. všetky profesionálne inscenácie od 
otváracieho predstavenia SND z 2. marca 1920, Hubička Bedřicha Smetanu po inscenáciu Anna Kareninová
Slovenského národného divadla z 13. júna 2009.

Každej inscenácii do položky Pramene možno priradiť digitalizované fotografie, video, výtvarné návrhy 
scény a kostýmov a pod.



Do tabuľky Tvorcovia sa zapisujú preddefinované údaje - meno z číselníka Osobnosti, činnosť
z číselníka Zaradenia.



Do tabuľky Postavy inscenácie sa k voľne zapisovaným menám postáv zapisujú preddefinované
mená z číselníka Osobnosti.



Ďalším údajom je História inscenácie , do ktorej sa zapisujú počty repríz inscenácie v 
jednotlivých sezónach.



Do tejto tabuľky sa zapisuje bibliografia recenzií. Voľný údaj je názov recenzie, dátum vydania a 
strana. Preddefinované sú mená autora (z číselníka Osobnosti ) a názov periodika z príslušného 
číselníka.



Podobne sa zapisujú zájazdy inscenácie, pričom rok a titul (z číselníka Inscenácia ) sú
preddefinované.



V priebehu užívania IS THEISA sa ukázalo, že niektoré inscenácie sú aktuálne v 
divadlách viacerých názvov (zmena názvu divadla, napr. DSNP/SKD). Za tým účelom 
vzniklo okno Kopírovanie inscenácie , ktoré skopíruje kompletný zápis podľa 
preddefinovaných ukazovateľov – Divadlo/Súbor/Inscenácia z číselníkov Divadlo, Súbor, 
Inscenácia .



Tretí základný číselník registruje umelecké osobnosti . 



Osobnostiam, používajúcim rôzne priezviská (pseudonymy,  zmeny mena sobášom a pod.) sa ďalšie 
mená zapisujú do tabuľky Pomenovania . Pritom základné ID ostáva zachované. V súčasnosti je v IS 
THEATRE podchytených 16.465 osobností. Pre zaujímavosť, najvyššie ID je 18.472. Rozdiel odzrkadľuje
spájanie viacnásobne zapísaných osobností.



Tabuľka ukazuje rozsah osobných údajov, schválený Ministerstvom vnútra SR. Údaje sú voľné, 
preddefinovaná je národnosť, pod ktorou IS THEATRE rozumie národnú, resp. štátnu príslušnosť
osobnosti. Číselník je zosúladený so zákonom o ochrane osobných údajov.



Preddefinovaná osobnos ť - herca, speváka, orchestrálneho hráča, poslucháča umeleckej školy –
(z číselníka Osobnos ť) je zapisovaná na základe pracovnoprávneho vzťahu do preddefinovaného 
Súboru daného divadla.



Preddefinovaná osobnos ť tvorcu – autora, režiséra, dirigenta, výtvarníka a pod. (z číselníka 
Osobnos ť) je zapisovaná podľa funkčného zaradenia v preddefinovanom súbore daného divadla.



V priebehu užívania IS THEISA sa ukázalo, že niektoré osobnosti s nedostatočnou identifikáciou 
(napríklad zmena priezviska a pod.) boli zapísané do základného číselníka osobnos ť viackrát. Za 
tým účelom vzniklo okno Spojenie dvoch osobností . Spojením ostáva osobnosti jediné ID bez 
ohľadu na počet ďalších pomenovaní .



Zapísaním periodika , ktoré publikuje divadelnú reflexiu sa tento údaj stáva preddefinovaným.



Do tohto číselníka sa zapisujú zahraničné zájazdy divadiel.



Zápis registruje sezónu, krajinu, mesto, podujatie a v ďalšom okne inscenáciu.



Inscenácia ako preddefinovaný údaj sa vyberá z číselníka Inscenácia .



Obdobne sú zapisované pohostinské vystúpenia zahraničných umelcov a súborov. V ich prípade sú
všetky údaje „voľné“.





Tabuľka preddefinovaných činností, ktoré a priraďujú tvorcovi pri zapisovaní inscenácie.



Tabuľka preddefinovaných funkcií , ktoré a priraďujú tvorcovi pri zapisovaní inscenácie.



IS THEISA sa zapisuje pomocou číselného kódu užívateľa a hesla, ktoré je jedinečné a utajené aj 
pred správcom databázy..







IS THEISA Zostavy slúži k vytváraniu rešerší, vzťahujúcich sa k inscenačnej činnosti divadiel i tvorcov 
a ich prehľadnému zobrazovaniu v textovom formáte.



Každý formulár obsahuje dve časti. Výstupné polia a Kritériá . Tlačidlo Výstup pripraví textový súbor                
v tvare tabuľky.



Výstup sa dá tlačiť ako textový súbor.





















Program Ročenka generuje textový súbor ročenky Divadlá na Slovensku v sezóne xxxx/yyyy .







_____________________________________________________
NOVÁ SCÉNA BRATISLAVA  (1951)
Riadite ľstvo: Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
Telefón: ++421/2/20488200, 20848100
Fax: ++421/2/52961431
E-mail: ns@nova-scena.sk
Web: www.nova-scena.sk,www.theatre.sk
___________________________________________________ __
[Spevohra]
?funkcie
[ Činohra]
?funkcie
[Hudobno-dramatický súbor]
dramaturg: Svetozár Sprušanský šéfdramaturg
inšpiciet: Aurélia Gurková, Marcel Mondo čko
scénický výtvarník: Miloš Pietor ml.
šepkár: Darina Se čanská
umelecký šéf súboru: Martin Kákoš umelecký riadite ľ

vedúci súboru: Magdaléna Čaprdová vedúca tane čného súboru
[Riadite ľstvo NS]
riadite ľ divadla: František Javorský
scénický výtvarník: Miloš Pietor ml.
dramaturgia: Július Sel čan hudobný dramaturg a poradca
šéf výpravy: Miloš Pietor ml.
umelecký šéf baletu: Ján Hromada
hlavný dramaturg: Svetozár Sprušanský

Ukážka výstupu Ročenka – I. časť, zápis divadla a umeleckého vedenia



HUDOBNO-DRAMATICKÝ SÚBOR
člen súboru: Karol Čálik, Igor Čillík, Katarína Čillíková, Róbert Halák, Dušan 
Jarjabek * - 0,9 úväzku, Dušan Kaprálik, Štefan Kožk a ???, Marián Labuda ml., Ján 
Mistrík, Marcel Ochránek, Karin Olasová, Danuša Pelcr ová *, Erik Pe ťovský, Jana 
Valocká, Lucia Vráblicová *
člen tane čného súboru: Michal Barniak, Renáta Bubniaková, Mag daléna Čaprdová, Jozef 
Golian, Martin Kleberc, Miroslava Klementová, Mária  Majeríková, Lucia Mankovecká, 
Peter Mihálik, Zuzana Náprstková, Lukáš Onufer, Adri ana Pinková, Daniel Pomichal

PREMIÉRY

HUDOBNO-DRAMATICKÝ SÚBOR  (1999)

Václav Patejdl
FONTÁNA PRE ZUZANU
libreto Karol Hlávka, Pavol Rusko
Muzikál. odbsp D. Dangl umelecká supervízia, ha L. Pau liková, tp B. Filan, J. Urban, 
M. Jurika, M. Brezáni, ch J. Bekr, sv P. Jank ů, kv S. Vachálková, r K. Vosátko.
Zuzana - M. Partlová/L. Molnárová, Olino - M. Kore ň/P. Makranský, Bela - D. 
Šarkozyová/K. Majerníková, Maja - M. Vyletelová/J. Ga vačová, Viki - M. Ge čevský/B. 
Deák, Picasso - M. Mráz/A. Gula, Bohuš - M. Madej/E. Pí š, Manager - R. Müller/M. 
Nemec.

Premiéra: 11.októbra 2008, Nová scéna, Kollárovo nám . Po čet repríz: 0

Ukážka výstupu Ročenka – II. časť , zápis súboru a inscenácie



?autor
FRANTIŠEK Z ASSISI
?tvorca.
?postava.
Premiéra: 29.mája 2009, ?javisko Po čet repríz: 0

VÝBER Z RECENZIÍ

Patejdl, V.: FONTÁNA PRE ZUZANU
1. Čavojský, L. Stojí, ale nestrieka. In Literárny (dvo j)týždenník, ro č. 21, číslo 
37-38, (05.11.2008), str. 13.
2. Polák, M. Návrat Fontány. In Literárny (dvoj)týž denník, ro č. 21, číslo 35-36, 
(22.10.2008), str. 13.
3. Švolík, J. Fontáne chýba gejzír. In Pravda, ro č. 18, číslo 237, (13.10.2008), 
str. 26.
4. Uli čianska, Z. Fontána alebo SuperStar? In SME, ro č. 16, číslo 237, 
(13.10.2008), str. 12.
Erdman, N.: MRÁZIK
1. Andrej čáková, E. Divadelný mrázik baví, ale mohol by viac.  In SME, ro č. 16, 
číslo 266, (18.11.2008), str. 21.
?autor: CARMEN
1. Andrej čáková, E. Osudová žena žije z krvavej drámy. In SME,  ro č. 17, číslo 32, 
(09.02.2009), str. 15.
2. Brathová, B. Corrida v Bratislave. In KOD, ro č. 3, číslo 4/2009, str. 7-11.
3. Jaremková, M. Carmen a Smr ť. In Pravda, ro č. 19, číslo 32, (09.02.2009), str. 
34.
4. Ursínyová, T. Strhujúce tane čné divadlo. In Hudobný život, ro č. 40, číslo 1-
2/2009, str. 23.

Ukážka výstupu Ročenka – III. časť, nekompletný zápis inscenácie, ukážka kapitolky Výber z recenzií



J____________________________________________________
JAKAB Ján, 05.06.1979, Košice; [Funkcie a súbory] Poton 2000 h.
Postavy: Policajný inšpektor (Ödön von Horváth, VIERA, LÁSKA, NÁDEJ, DJZ II); Anjeli (Jan Antonín Pitínský - Štefan 
Mucha, BETLEHEM, DJZ II).
JAKAB Róbert, 23.07.1976, Nitra; [Funkcie a súbory] VŠMU ?Rok-1999 posl.herectvo,  Astorka 2005-2007 h*,  Astorka
2008 h.
Postava: Ilja Tolstoj (Jan Novak, TOLSTOJ A PENIAZE, Astorka).
JAKUBEK Slavomír, 13.12.1957, Prešov; [Funkcie a súbory] SND 2005-2006 dr,  SND 2006 šéfdr.
dramaturgia: (Bedřich Smetana, PREDANÁ NEVESTA, SND).

JAKUBISKO Juraj, 30.04.1938, Kojšov, okr. Spišská Nová Ves;  réžia: (Eugen Suchoň, SVÄTOPLUK, SND).
JAKUBISOVÁ Emília[Pomenovania]rodená ČUČKOVÁ, 09.12.1951, Levice; [Funkcie a súbory] BDN 1977-1986 kv,  
DJGT I. 1995 kv*,  DJGT I. 1995 sv*,  SŠD 2000 kv*,  SŠD 2000 sv*.
JAMRICH Dušan, 25.10.1946, Bratislava; [Funkcie a súbory] DŠ VŠMU 1969-1970 hDF VŠMU-herectvo,  SND 1970-
1991 h,  SND 1970-1991 h1971 - 1972 voj. prez. služba,  SND 1971-1972 hvojenská prez.služba,  SND 1991-1995 rd,  
SND 1991-2005 h*,  SND 1996-1996 gr,  SND 1999-2005 gr,  SND 2006 h.
Postava: Robert (Miro Gavran, TAJOMSTVO GRETY GARBO, DJP).
JAMRICH Ján, 07.07.1984, Banská Bystrica; [Funkcie a súbory] SO BB II 2003 t.
JAN Igor, 9999; [Funkcie a súbory] SND 2007 o (ah).
JANÁKOVÁ Radoslava, 24.10.1968, Bratislava; [Funkcie a súbory] DJGT I. 1992 kv,  DJGT I. 1992 sv,  DSNP II. 1993-
1997 kv.
JANČIŠINOVÁ Henrieta[Pomenovania]tiež KOLLÁRIKOVÁ Henrieta, 26.06.1976, Košice; [Funkcie a súbory] VŠMU 
?Rok-2000 posl.bábkarská tvorba,  LUDUS 1996 h,  LUDUS 2000 h,  RND 2001-2002 h,  BDZ 2003 bh,  GNG 2006 h.
JANČOVIČ Dušan, 9999; [Funkcie a súbory] NS 1980 orch.
JANEKOVÁ Adela[Pomenovania]tiež FORRAI Adela, 21.04.1978, Prešov; [Funkcie a súbory] VŠD 1997-1999 t (zbor),  
DJZ II 1999-2005 t (zbor),  DJZ II 2005 h*.
JANÍČEK Pavol, 9999;  hudba: (Štefan Králik, TRASOVISKO, SDK II);
hudba, scénická hudba: (Ivan Jakovyč Franko, UKRADNUTÉ ŠŤASTIE, AU).

JANKOVIČ Ján, 21.07.1943, Považská Bystrica;  preklad: (Miro Gavran, TAJOMSTVO GRETY GARBO, DJP);
preklad: (Miro Gavran, VŠETKO O MUŽOCH, SD);
preklad: (Miro Gavran, VŠETKO O ŽENÁCH, SD).

JANKOVIČOVÁ Veronika, 9999;  šepkár: (Peter Pavlac, ČERVENÁ PRINCEZNÁ, Astorka).

Ukážka výstupu Ročenka – IV. časť - Súpis umeleckých pracovníkov



IS THEISA vytvára generuje aj Kalendárium osobností . Jeho súčasťou sú pre kontrolu 
frekvencie pripomínaných mien aj súbory predchádzajúcich a nasledujúcich rokov. Kalednárium
osobností pracuje samostatnou programovacou metódou.



Za pozornosť ďakujú

PhDr. Oleg Dlouhý


