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Projekcia 

 

Krátke video dokumentárnou formou.

Zábery na Nikol, energická hudba. max

1,5 minúty.

 

Po skončení projekcie sa ozve zvuk

zvoniaceho telefónu, na scénu

prichádza Nikol.

Rozhovor Nikol a Mário

 

Nikol: Ahoj Majko!

Mário: Čau srdco. Tak čo ako bolo v UK?

Nikol: Perfektne. Škoda, že už tá stáž skončila. Najradšej by som v Londýne zostala.

Mário:  Takže sa tam plánuješ vrátiť?

Nikol: Vo firme boli so mnou spokojný a boli sme super kolektív... Ale nemali tam pre mňa miesto na

stálo.

Mário: Ách, to je škoda. A nejaký sexy kolega sa tam nevyskytol?

Nikol: Pre teba či pre mňa?

Mário: Ja už som zadaný.

Nikol: Nehovor, tak to som zvedavá, rozprávaj, preháňaj. Kto to je? Jak sa volá, je na facebooku?

Mário: Ešte to je čerstvé a nič ti nepoviem. To radšej poďme na víno!

Nikol: Som za!

Mário: Dobre to si ešte napíšeme, ale volám kvôli niečomu inému.

Nikol: Bolo mi hneď jasné, že odo mňa niečo chceš.

Mário: Nič nechcem, ale mám pre teba zaujímavú ponuku...

Nikol: Majo!

 



Mário: Pracovnú. 

Nikol: Hmmm... no tak hovor!

Mário: U nás vo firme sa uvoľnilo miesto právneho zástupcu. Je to super pozícia a šéfke nevadí

ak na toto miesto nastúpi nejaký junior. A vzhľadom na tvoje skúsenosti a inteligenciu si

najhorúcejší kandidát. Zatiaľ som nerozoslal info do žiadnej personálky, lebo som si spomenul

na tvoj dlho očakávaný návrat, a že určite nebudeš mať do čoho pichnúť... Tak čo ty na to?

Prídeš na pohovor so šéfkou?

Nikol: Neviem... Veď som sa len včera vrátila.

Mário: Takáto príležitosť sa neodmieta!

Nikol: No, tak prečo nie. Môžem skúsiť. 

Mário: Výborne, tak zajtra o 10:00. Pošlem ti adresu.

Nikol: To už zajtra?

Mário: Jasné cica, není na čo čakať. Šikovná si, pekná si a ja ťa chcem mať za kolegyňu, tak

nech ťa nikto nepredbehne. Musím bežať. Tak zajtra sa rovno dohodneme, kedy na to víno.

Papa!

Nikol: Tak pááá!

Mário: Jáj a prosím pošli mi tvoje CV-čko! A ešte, na pohovore sa akože nepoznáme, musím

byť za profíka.

Nikol: Dobre. Ahoj!

 

Hudba z projekcie. Nikol odchádza zo scény.

 

Pohovor

Výstup 1

 

Šéfka Katarína Molnárová energicky vletí do kancelárie. Nemá dobrú náladu. 

 

Molnárová: Dostať sa niekam v tomto meste je hotový zázrak. Prístavný most je kompletne

zapchatý, a nedá sa prejsť ani cez centrum. Nejaký debil sa zrazil s električkou. To už musí byť

slepý, keď nevidí električku. Niektorým ľuďom by fakt nemali dávať vodičák. A aby toho nebolo

málo Lucka mala v noci horúčku. Vôbec nič som sa nevyspala. A samozrejme, môj drahý

manžel s ňou nemôže zostať doma. A viete čo mi povedal? Že ja som žena, môžem zostať v

domácnosti a on ide zarábať! Tak som Luciu viezla k mojej mame cez celé mesto... Keby som

dnes neprišla moja mailová schránka by asi explodovala. Príšerné ráno! 

Mário: Ja viem čo pomôže, kávička.

Molnárová: Vy ste zlatý Mário. Ďakujem.

Mário: Tak si chvíľku vydýchnite a za pár minút máte pohovor na to voľné miesto právneho

zástupcu. 

Molnárová: To už? Ach, dobre v poriadku. Novú posilu potrebujeme ako soľ. Viete kto to je?

Mário: Áno, tu je jej životopis.

Molnárová: Hmmm, študovala na rovnakej fakulte ako ja... ročná stáž vo firme Allan & Overy?

To je dobré.



Výstup 2 

 

Recepcia firmy. Recepčná si číta časopis.

 

Nikol: Dobrý deň... (recepčná nereaguje) Dobrý deň! 

Recepčná: S čím pomôžem?

Nikol: Idem na pracovný pohovor s pani Molnárovou.

Recepčná: Ste u nej nahlásená dopredu?

Nikol: Myslím, že áno. 

Recepčná: Vaše meno?

Nikol: Nikola Kováčová.
Recepčná: Sekundičku, zavolám jej... Pani Molnárová, je tu slečna Kováčová, má s vami stretnutie.
Ehm, dobre... (položí telefón) Piate poschodie, potom doprava a dvere na konci chodby.
Nikol: Ďakujem. 
Recepčná: (znovu volá šéfke) Pani Molnárová, prepáčte že ruším, ale vy ste vedeli, že tá Kováčová je
cigánka?

 

Výstup 3

 

V kancelárii.

 
Molnárová: (dotelefonuje s recepčnou) Dobre Natália...Ďakujem. Toto je fakt skvelý deň. Mário, prečo
strácate môj čas?
Mário: Nerozumiem. 

Molnárová: Vy ste vedeli, že tá kandidátka na právneho zástupcu je... Rómka?

Mário: Nechápem.
Molnárová: Preboha, snáď nebude našu firmu právne zastupovať a stretávať sa s ostatnými
obchodnými partnermi nejaká mladá cigánečka.

Mário: (zarazí sa, je prekvapený z reakcie) No... myslím, že už je tu. Tak by sme mali začať.

Otvorí dvere, pozve Nikol dnu.
Mário: Dobrý deň. Nech sa páči.

Nikol: Dobrý deň (zasmeje sa nad Máriovým správaním, prejde k šéfke).

Molnárová: Dobrý deň.
Mário: Tak sa u nás posaďte. Dáte si kávu, čaj?

Molnárová: Mário, prosím poďte si sadnúť.

Mário: Aha, jasné. (šéfka mu posunie CV, naznačí aby pohovor viedol on)
Tak ešte raz dobrý deň. Moje meno je Mário Lahký a som HR manažér tejto spoločnosti. Vedľa mňa
sedí pani riaditeľka Molnárová. Oslovil som vás na pozíciu právneho zástupcu firmy. Tak sa nám
prosím predstavte, aké máte pracovné skúsenosti a prečo by ste mali o túto prácu záujem. 

Nikol: Dobrý deň, moje meno je Nikola Kováčová. Vyštudovala som právnickú fakultu na

Karlovej univerzite v Prahe. Počas štúdia som mala možnosť niekoľko krát študijne a zároveň

teda pracovne vycestovať. Pol roka som strávila na právnickej fakulte na belgickej univerzite v

Gente. A moje skúsenosti som ďalej rozvíjala počas práce pre úrad vlády počas predsedníctva

Slovenskej republiky v Európskom parlamente. Po štátniciach som bola rok na stáži 



v právnickej spoločnosti v Británii. Hovorím plynule anglicky a nemecky a ovládam...(medzi

tým Molnárovej pípne niekoľko krát SMS)

Molnárová: Prepáčte, že vás prerušujem. Ale nechcem strácať čas, ani môj, ani váš. Žiaľ,

pozíciu právneho zástupcu už máme obsadenú. Práve mi prišiel potvrdzujúci mail od iného

adepta. Veľmi si cením vašich skúseností a rada by so vám ponúkla iné pracovné miesto...

myslím, že máme voľné ešte... sekundičku... Mário, podajte mi zoznam voľných pracovných

miest. A, áno... Môžem vám ponúknuť veľmi zaujímavú pracovnú pozíciu operátora na call

centre. Mali by ste o to záujem?

 

Koniec. 

Otvorený záver, prichádza Joker.


