
00.00 
najlepšie myšlienky a nápady mi 
napadajú neskoro v noci, keď telefón 
stíchne, e-maily prestanú prichádzať. 
Vtedy si utrieďujem myšlienky a priebeh 
dňa, plánujem nasledujúce dni alebo 
premýšľam, ako zlepšiť naše služby alebo 
produkty. A často sa tie najlepšie nápady 
rodia až úplne nadránom. 

8.00 
môj ranný rituál by som sa už dlho chcel 
naučiť a zaužívať ho, tým mám na mysli 
hlavne neodísť z domu bez raňajok. 
Snažím sa dodržiavať toto pravidlo, ale 
nie vždy sa mi to podarí, 
a vtedy sa snažím zastaviť 
v mojej obľúbenej kaviarni.
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môj  
biznis Deň

najviac ma baví  
stretávať sa s ľuďmi
miroslav Telehanič,  
majiteľ Vlčích sirupov 

10.00
najviac času trávim v pojazdnej 
kancelárii, teda v aute, kam si sadám 
hneď po vybavených e-mailoch. Som 
typ človeka, ktorý sa rád stretáva 
s ľuďmi, aj preto navštevujem 
všetkých našich aktuálnych alebo 
budúcich partnerov osobne. Aj preto 
máme vo firme filozofiu, že nie sme 
len dodávatelia tovaru, ale najmä 
partneri, a preto preferujeme osobný 
vzťah. Snažíme sa ponúkať servis 
podľa toho, čo aktuálne potrebujú, 
či už sa chcú poradiť a pomôcť 
pri tvorbe menu v podniku, alebo 
napríklad preškoliť personál. táto časť 
dňa ma úprimne baví a napĺňa najviac. 

18.00 
obľúbeným jedlom dňa je večera. 
Pracovné tempo sa trocha znižuje, 
a vtedy si rád doprajem a vychutnám 
gurmánsky zážitok v obľúbenej 

reštaurácii alebo, ak 
mi zostane nejaký 
čas, pripravím si 
niečo doma zo 
svojho „receptára“. 

8.30 
ako prvé, keď začnem pracovať, 
si ráno otvorím e-maily a snažím 
sa na ne hneď reagovať. Často sú 
to objednávky, ktoré chcem čo 
najrýchlejšie vyriešiť a expedovať, aby 
sa dostali k našim partnerom podľa 
možnosti a ak to je v našich silách, 

ešte v ten istý deň. Po 
vyriešení najurgentnejších 
e-mailov odchádzam 
z domu, prípadne 
z obľúbenej kaviarne po 
dobrých raňajkách.

02.00 
útlm prichádza zvyčajne vtedy, keď už 
zisťujem, že začínam byť neproduktívny. 
Vtedy viem, že je čas pobrať sa oddýchnuť 

si. Som totiž typ „nočného vtáka“, 
čiže radšej pracujem v noci a ráno 
si trocha dlhšie oddýchnem. 
Odchod z práce u mňa veľmi 
nefunguje, keďže svoju prácu 
neberiem ako prácu, ale ako 
hoby. Preto si niekedy doprajem 
chvíľkovú pauzu aj počas dňa, 
keď si odbehnem napríklad na 
dobrý obed a prechádzku so 

svojou manželkou, prípadne zašportovať 
si alebo za kamarátmi, a hneď potom 
pokračujem v práci. Keďže sa mi najlepšie 
pracuje v noci, veľa vecí pred „odchodom 
z práce“ urobiť už neviem. 
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