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2 dievčatá, 9 a 12 rokov

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

ste zodpovedný?

„Obstarávanie, údržba a rozširovanie sortimentu „Prevádzkové zariadenie“ (tlač a online).“
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Opíšte svoj súčasný denný režim a prácu v home officee.

„Začiatok pracovného dňa zvyčajne medzi 7.00 a 7.30 hod. Dni kedy majú deti domácu 

výučbu, rád aj o niečo neskôr, pretože vtedy je trochu väčší kľud.

Pred deviatou hodinou ráno sa zvyčajne uskutoční prvý tímový rozhovor s nadriadeným a 

v ďalšom priebehu dňa sa podľa potreby koordinujú rôzne témy s kolegyňami/kolegami 

z rôznych oblastí (predaj, marketing). Aktuálne uskutočňujeme množstvo telefonických 

rozhovorov s dodávateľmi týkajúcich sa vývoja na trhoch so surovinami.

Hlavný čas medzi týmito termínmi zaberá vypĺňanie dátových hárkov na založenie výrobku, 

triedenie dokumentácie výrobcov, spracovanie obchodných dopytov atď.

Počas obedňajšej prestávky idem takmer za každého počasia na 20 minút na čerstvý 

vzduch alebo v prípade potreby využijem tento čas na vybavovanie záležitostí.“
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Čo si myslíte o home office? Aké výhody pre vás znamená? Čo vám chýba?

„Home office mi umožňuje skĺbiť rodinné a pracovné potreby. Okrem toho tu pracujem 

podstatne sústredenejšie a nerušenejšie ako v „open space“ kancelárii. Na home office 

mi však chýba spontánna výmena názorov s kolegami na aktuálne pracovné témy a 

problémy. Inšpiráciu pre svoju prácu vždy čerpáte aj z práce ľudí, ktorí sedia vedľa vás. 

Rozptýlenie na jednej strane a inšpirácia na strane druhej sú teda dve strany jednej tej 

istej mince. V tomto ohľade sa teším na obdobie po pandémii a na potom trochu vy-

váženejšiu kombináciu času stráveného ma home office a v kancelárii.

Aj keď moje deti pomaly potrebujú čoraz menej priamej starostlivosti, je skvelé, že 

môžem zažiť viac z každodenného rodinného života, nielen čas večer po práci.
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Homeoffice & 
Homeschooling



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?

„„Mobile Working“ enormne pomáha skĺbiť rodinu a kariéru, pretože pracovný čas (a v 

prípade potreby ani miesto) nie je pevne stanovený.“
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Aká je vaša mantra, keď je toho na vás priveľa?

„„Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom tvojho života“ (Mark Twain).“
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Home office a domáca výučba – povedzte úprimne: ako to funguje? V čom spočívajú 

každodenné špeciálne výzvy? 

„Moje deti sú vo veku 9 a 12 rokov už relatívne samostatné. Technické problémy (pripo-

jenie k online vyučovacej hodine alebo pri nahrávaní domácich úloh) sa zvyčajne dajú 

rýchlo vyriešiť. Telefonické alebo videokonferencie s externými stranami oznamujem 

včas a snažím sa počas nich zabezpečiť ticho – čo sa zvyčajne darí. V prípade porušenia 

potom nadobúda účinnosť príslušný katalóg sankcií ;).“
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Vaše tipy a triky na sústredenú prácu doma.

„Zvykol som si správať sa na home office podľa možnosti podobne disciplinovane ako 

v kancelárii (štýl obliekania, začiatok práce atď.), dôsledne ignorovať súkromný telefón 

a stanoviť pravidlá pre všetkých členov rodiny (napr. zavreté dvere = nerušiť) – ktoré sa 

však, samozrejme, nie vždy dôsledne dodržiavajú ;).“
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Na druhej strane, hranice medzi „súkromným“ a „pracovným“ sú oveľa nejasnejšie – 

čo nemusí byť vždy výhodou, keď sa potrebujete zbaviť myšlienok na prácu. Pri práci 

prevažne v kancelárii je to – vďaka prísnemu priestorovému oddeleniu – o niečo jedno-

duchšie.“ 


