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vzťahy
Cez deň manažuje 20 ľudí a robí veľké strategické rozhodnutia 

vo firme, ale keď príde domov, mení sa na malé decko a čaká, 

že dostane všetko pod nos. Kuchyňa je preňho neznáme 

územie a keď ide na služobnú cestu, čaká, že ho zbalíte...

na OZDOBU
Táňa je mama prváčky Alžbet-
ky a 2-ročnej Danielky. S malou 
dcérkou je na rodičovskej dovo-
lenke a manžel, manažér Daniel, 
očakáva, že doma bude všetko fun-
govať ako hodinky. Veď manželka 
je predsa doma, veď ona má čas... 
Čo na tom, že má na pleciach celú 
domácnosť, nákupy, upratovanie, 
varenie, starostlivosť o deti, vozenie 
na krúžky, robenie úloh, manažo-
vanie termínov u lekárov a podob-
ne. Daniel čaká, že keď príde z prá-
ce, dostane teplú večeru, manželka 
potom uloží deti a ešte si spolu da-
jú pohárik vína, ona bude prítulná 
a budú si veselo štebotať o celom 
dni. Keď mu Táňa povie, že je príliš 
unavená, a často zaspí už s deťmi, 

nerozumie a vyčíta jej, že naňho 
nemá čas a nevenuje sa mu.

Nevie, kde máme 
príbory
Táňa to vidí takto: „Dano je veľmi 
starostlivý manžel aj otec, rodina je 
vďaka nemu zabezpečená, ale na-
príklad taká kuchyňa je pre neho 
neznáme územie. Robím mu raňaj-
ky, chystám do práce desiatu, veď 
on ani nevie, kde máme hrnčeky 
a príbory. Maximum, čo zvládne, je 
zaliať kávu alebo čaj. Aj to sa tvári 
super hrdo a čaká, že ho za to bu-
dem velebiť. Mne by tak veľmi po-
mohlo, keby aspoň raz do týždňa 
navaril a oslobodil ma od tejto 
otrockej povinnosti... Keď som mu 

povedala, že by som to veľmi oce-
nila, kategoricky to odmietol. Vraj 

ma radšej vezme do reštaurácie, ale 
toto nie. Keď vidím, že sa do toho 
nehrnie, nechávam to tak a robím 
to radšej sama a je mi jasné, že to 
tak bude už navždy.

Je vám to pove-
domé? Aj vy máte 

doma chlapa, ktorý navo-
nok pôsobí ako sebavedomý 
a veľmi schopný jedinec, ale 
doma sa stráca, nevie, kde má 
ponožky, a keď ho pošlete do 
obchodu, polovicu vecí nepri-
nesie alebo prinesie to, čo ste 
nechceli? Zlé správy sú – va-
ša chyba, že ste si ho tak 
naučili. A tie dobré – dá 
sa s tým niečo robiť.

Tatiana (34):   V kuchyni je stratený

OZDOBU
Doma je len 

Maximum, čo 
zvládne, je zaliať 
kávu alebo čaj.


