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Prezident, Slovenská republika, 1.1. 2014 

Ponuka je zaradená v kategóriách:  

administratíva 

Stručná charakteristika spoločnosti:  

Parlamentný štát v strednej Európe s počtom obyvateľov 5 430 000 a rozlohou 49 036 

km². Naša krajina je zameraná najmä na strojársky priemysel, no najväčšie zisky plynú 

z prepravy a výroby pohonných hmôt.  

Druh pracovného pomeru:  

na dobu určitú   

Náplň práce:  

      - udávať smeovanie štátu 

       - viesť ľud 

- zastupovať ľud a jeho záujmy  

- zdieľať a šíriť myšlienky ľudu 

- byť autoritou medzi ľudom 

Požiadavky na zamestnanca:  

- SŠ s maturitou  

- znalosť ruského jazyka 

- člen sociálnej demokracie 

- bývalý tajomník Ústredného výboru KSČ  

- otec Pražskej jari 

- bývalý veľvyslanec v Turecku 

- zahraničné konexie 

- človek so svedomím a zodpovednosťou 

- vodca z ľudu 

- znalosť mentality ľudu  

       - veselý a usmievavý  

Pozícia vhodná pre absolventa (kandidáta bez praxe):  

        nie  

Ponúkaný plat:  

       dohodou  

Miesto práce:  

       Bratislava I  

Termín nástupu:  

       ihneď  



Podrobnejšie informácie o uchádzačovi boli získané zo súkromných archívov    

Vážený pán Dubček,  

už je to takmer štvrťstoročie, čo nie ste medzi nami, a hoci som nemal možnosť  stretnúť sa 

s Vami osobne, ste pre mňa najvhodnejším kandidátom na post hlavy štátu. Je to paradox 

nášho malého štátu,  že jeden malý domček v Uhrovci dal Slovensku dve veľké osobnosti .  

Vryli ste sa mi do pamäti v prvom rade ako otec rodiny. Stať sa rodičom, je jedna vec, no byť 

dobrým rodičom, to je to, čo si zaslúži každé dieťa. Vždy ste si našli čas na rodinné túry 

a dovolenky, dali ste spolu s Vašou ženou dobrý základ  Vašim deťom. Aj ja by som chcel  

byť vo svojom živote taký otec ako Vy. 

Váš život nebol práve jednoduchý. Už ako malý chlapec ste sa ocitli v Kirgizsku, kde sa Vám 

skoro podarilo s bratom stratiť sa na ťave. Ale zážitok to bol nádherný. Po návrate na 

Slovensko ste sa zapojili do SNP. V Povstaní ste utrpeli zranenie, Váš brat padol a Váš otec sa 

dostal do koncentračného tábora.  

Po vojne ste čoskoro začali napĺňať svoje ideály o spravodlivom živote. A nebyť invázie 

v roku 1968, žili by ste určite celkom šťastný  a aj úspešný život.  

No i tak ste sa za tých 8 mesiacov stihli stať otcom hybridu socializmu a demokracie, 

skonštruovali ste niečo nevídané. Spravili ste rovnoprávnu federáciu s občianskymi slobodami 

a sociálnym zabezpečením.  Každá krajina si vždy nakoniec vyberie režim, ktorý jej vyhovuje 

najviac, myslím si, že socializmus s ľudskou tvárou bol pre tieto národy  to pravé.  

K tomu, že ste sa stali symbolom roku 1968, dosť pomohlo podľa mňa aj to, že ste vedeli 

improvizovať, zaujať, nerobili ste si kult osobnosti ako Ceauș escu, nesprávali ste ste sa ako 

kariéristický straník, ale ako jeden z nás.  Robili ste to, čo ľud chcel, nie to, čo chcela 

Moskva.  Zachovali ste si tvár i meno, nikdy ste sa nevzdali, čo môžeme dobre vidieť po 

auguste 1968, kedy ste sa i počas začínajúcej normalizácie stále pokúšali zachrániť z Akčného 

programu všetko, čo išlo.  

Vtedy sa čoraz viac vašich priateľov a ľudí, ktorých ste za nich pokladali, začalo od Vás 

odvracať, začali sa stávať normalizátormi. Ťažko im to zazlievať, zmenila sa situácia a oni si 

chceli zachrániť vlastnú kožu. No Vy ste mali toľko odvahy a pevný chrbát, že ste vydržali 

tých 20 rokov, kedy sa akoby po Vás zľahla zem. 

Netrpeli ste len Vy, no aj celá Vaša rodina, keď poslali Vašu ženu hneď z recepcie 

v kúpeľoch domov, pretože akurát bola v kúpeľoch Lenártova žena. No toto obdobie ste 

zvládli ako rodina. Keď sa sledovanie a tlak miernili, začali za Vami chodiť zahraniční 

novinári, a tak ste znovu začali komunikovať so svetom. Z tohto obdobia sa mi páčila najmä 

Vaša dovolenka v Taliansku. Váš priateľ Vittorio Caffeo sľúbil kapitánovi lode, na ktorej ste 

boli spolu s ním, že mu ukáže niekoho slávneho, ak Vám spraví obed. Keď Vás predstavil 

kapitánovi, ten Vittoriovi vynadal, že keby vedel, kto je na palube, spravil by to najlepšie 

jedlo, aké pozná. 

S nežnou revolúciou prišiel aj Váš návrat do politiky, no Vaši mladí kolegovia, bývalí herci, 

vo Vás videli len symbol Pražskej jari. Necelé tri roky ste sa snažili nastoliť poriadok 

v porevolučnom chaose. Až tragická nehoda Vašu snahu ukončila. Rodina prišla o otca, 

krajina o svetoznámeho politika a my o jedného z nás.  

Krásne je, že Slovensko dalo sebe aj svetu v jednom storočí toľko významných ľudí. Bolo to 

dlhé a krvavé storočie.  

Dúfajme, že tie ďalšie budú lepšie aj vďaka Vášmu životnému dielu.    

 

Adresa ododielateľa:  MY 


