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Opíšte, prosím, niekoľkými slovami oblasť vašej činnosti v spoločnosti. Za ktoré témy 

ste zodpovedný?

„Ako Sales Steering Manager sa podieľam na riadení predaja v krajinách skupiny Juh (CH, 

ES, FR, IT, PT a RU). Týka sa to nielen tém prichádzajúcich zo Stuttgartu v rámci Power-

house, ale aj tém špecifických pre jednotlivé krajiny, ktoré súvisia s predajom.“
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Opíšte svoj súčasný denný režim a prácu v home office.

„Môj deň sa začína, keď ma jedno z mojich detí, alebo dokonca obidve spolu, vyháňajú 

z postele. Zvyčajne okolo šiestej ráno. :) Potom si dám najprv šálku kávy. Keď sa deti 

naraňajkujú, začnem si chystať svoj malý, ale príjemný pracovný priestor v spálni alebo v 

obývačke, v závislosti od dňa v týždni. Závisí to od toho, či je to deň so škôlkou alebo bez 

škôlky. Obed je spoločný, ak to kalendár a termíny umožňujú. Potom znovu naspäť na pra-

covisko. Keď „padla“, pracovisko sa odprace a ešte je čas užiť si rodinu.“
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Čo si myslíte o home office? Aké výhody pre vás znamená? Čo vám chýba?

„Páči sa mi možnosť pracovať na home office. Rodina a kariéra sa dajú lepšie skĺbiť vo 

výnimočných situáciách. Aj keď, ja osobne radšej pracujem v kancelárii.“ 
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Homeoffice & 
Homeschooling

Vaše tipy a triky na sústredenú prácu doma.

„Svetlý pracovný priestor s dostatkom čerstvého vzduchu. Ak sa manželka môže 

postarať o deti, ja radšej pracujem v inej miestnosti. :)“
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Home office a domáca výučba – povedzte úprimne: ako to funguje? V čom spočívajú 

každodenné špeciálne výzvy? 

„Medzičasom sa mi podarilo presvedčiť deti, aby pochopili, že keď je otecko v inej izbe, 

pracuje, a keď vyjde von, je čas na hru. Chvíľu to trvalo a prvých pár dní to bolo trochu 

vyčerpávajúce.“
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Do akej miery vám spoločnosť KAISER+KRAFT ponúka podporu v tejto novej pracovnej 

situácii? Čo vám pomáha organizačne skĺbiť prácu a každodenný život s dieťaťom/deťmi? 

„Som vďačný, že mi spoločnosť KAISER+KRAFT, resp. môj nadriadený umožňujú pracovať 

z home officeu, ak chcem. To mi poskytuje podporu a v niektorých situáciách uľahčuje 

každodenný život.“
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Aká je vaša mantra, keď je toho na vás priveľa?

„Obuť si bežecké topánky, pustiť hudbu do slúchadiel a nechať svojim myšlienkam dobrú 

hodinku voľný priebeh.“
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