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Osobné údaje

Meno Viera

Vek            25

Krajina pôvodu  Slovensko

Rok emigrácie 2004          Krajina pobytu Veľká Británia

Teraz žije  na Slovensku                      Od                2006

Interview                           Ykonal

Dátum a miesto 1.3. 2009, Bratislava

Osobná história emigrácie

Pred odchodom

1. Koľko ste mali rokov keď ste odišli z domova? Bolo rozhodnutie odísť Vaše vlastné? 

Odišla som ako 21 ročná, rozhodla som sa sama. 

2. Odišli ste sama, s rodinou, alebo s niekým iným známym? Koľko príbuzných ste zanechali  
doma?  

Odišli sme spolu s niekoľkými priateľmi, doma som nechala celú rodinu. Z našej rodiny som bola vlastne 
jediná, ktorá cestovala tak ďaleko a na tak dlhú dobu. 

3. Prečo ste odišli z krajiny? Hľadali ste si prácu? Mali ste nejaké náboženské, alebo politické  
problémy? Chceli ste len poznať nové krajiny a nových ľudí? Iné dôvody?

Chcela som pracovať za trocha lepšie peniaze, a tiež som chcela poznať nové prostredie, nových ľudí. 

4. Ako ste si vyberali cieľovú krajinu? Vedeli ste kam ísť a čo robiť? Vedeli ste jazyk? 

Krajinu a miesto som so volila na základe dostupnosti, vzdialenosti, možností práce a ubytovania a tiež 
na základe toho, že som predsa len vedela niečo po anglicky. 
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5. Aké boli  vaše očakávania? Plánovali  ste ostať natrvalo v krajine, alebo ste sa plánovali  
vrátiť späť domov? 

Môj plán bol zarobiť nejaké peniaze a vrátiť sa domov, dokončiť školu. Nechcela som ostať natrvalo. 

Cesta 

1. Aké dopravné prostriedky ste použili? 

Autobusom a lietadlom

2. Ako dlho trvala Vaša cesta?

Celkovo to bolo niečo okolo 14 hodín. 

3. Popíšte Vaše pocity počas cesty. 

Nové zážitky, po ceste som bola neuveriteľne včerpaná. 

Prvý dojem 

1. Popíšte svoje prvé dojmy z novej krajiny. Čo sa stalo potom čo ste pricestovali. 

Prácu  som mala dohodnutú  vpred,  mala  som pomerne  presné  informácie,  takže  som nebola  nijako 
neočakávane nemilo prekvapená. Medzi moje prvé povinnosti patrilo zoznámiť sa so šéfom a zacvičiť sa 
v práci. 

2. Ako dlho vám trvalo nájsť si ubytovanie? 
    
Ubytovanie som mala tiež vopred dohodnuté.  

3. Ako dlho vám trvalo nájsť si prácu? 

Prácu som mala dohodnutú.

4. Aké ste mali najväčšie ťažkosti počas úvodnej fázy vášho pobytu? Čo Vám predovšetkým chýbalo,  
priatelia, jazyk, jedlo, zvyky, iné veci? Boli ste v kontakte s krajanmi? 

Tam kde som žila a pracovala som nemala žiadnych známych ani priateľov. Veľmi mi chýbal domov, 
rodina, naše jedlo. Cítila som sa absolútne osamelá.  
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5. Cítili ste sa odlišná? Čo ste si mysleli o ostatných ľuďoch? Čo si asi mysleli oni o Vás? 

Určite som sa cítila iná, ako chudobný žobrák z východnej Európy. A niektorí ľudia sa tak aj ku mne 
správali. 

Po nejakom čase (6 mesiacov/ rok)

1. Čo ste urobili pre to, aby ste sa integrovali v novej krajine? 

Hovorila som po Anglicky, ale bolo potrebné sa zlepšiť. Stretávala som množstvo ľudí, našla som si 
nových priateľov. 

2. Pomohol vám niekto (inštitúcia, združenie, jednotlivci, domáci, prisťahovalci) integrovať sa lepšie do  
komunity? 

Pomohli mi obyčajní ľudia, s ktorými som sa stretla, žiadne inštitúcie.

3. Pociťovali ste pomoc, ktorej sa Vám dostávalo, ako dostatočnú. Čo viac mohlo byť urobené, ale  
nebolo v prospech vašej integrácie? 

Asi áno, neviem čo viac by som mala dostať.

4. Čo považujete za najužitočnejšiu pomoc, ktorej sa Vám dostalo?

Že som mala šťastie na správnych ľudí. Množstvo vecí sa stane, alebo aspoň je ovplyvnených kvôli 
zhode okolností.  Ale musíte byť pripravení to využiť. 

Teraz

1. Je krajina, v ktorej teraz žijete tá do ktorej ste odišli najskôr? Získali ste občianstvo? Presťahovali  
ste s? Prečo? 

Vrátila som sa naspäť, nikdy som nechcela ostať v Anglicku na trvalo. 

2. [Len pre tých, ktorí žijú v zahraničí]  Čo si myslíte o krajine, v ktorej teraz žijete? Naplnili sa Vaše 
pôvodné očakávania? 

----

Page 4 of 5



142445–LLP–1–2008–1–IT–COMENIUS–CMP

WP2 Tool 4 Emigrants/Immigrants Interviews Questionnaire 

3. Mali ste nejaký nepríjemný zážitok (prejavy rasizmu, rezervovanosť, ľahostajnosť a pod.)?  

Ani nie, stretla som síce zopár arogantných ľudí, ale boli skôr obmedzení ako agresívni, alebo hrubí.

4. Myslíte  si,  že  rozdiely  medzi  vašou  hostiteľskou  krajinou  a  vašou  vlasťou  vzrástli,  alebo  sa  
zmenšili? Alebo ostali rovnaké? 

Neviem celkom, možno malo viac Slovákov podobné skúsenosti a možno si poopravilo svoj názor 
k horšiemu. 

5. Ako vnímate svoje skúsenosti ? 

a. Je niečo, čo ste sa naučili od svojich nových spoluobčanov (práca, kultúra, jedlo, životný  
štýl, kultúrne a spoločenské inštitúcie a pod.)? 

Životný štýl, kultúra, jedlo,  

b. Je niečo, čo sa mohli naučiť oni od Vás?

Niektoré fakty o našej krajine. 

c. Je niečo, čo by sa mohli od Vás naučiť, keby Vás poznali lepšie? 

Niektoré moje vlastnosti. 

d. Aké sú vaše súčasné pocity? Ľutujete niečo? Keby ste sa mohli vrátiť v čase, šli by ste na  
to isté miesto? Alebo radšej niekde inde? Ostali by ste doma? 

Išla by som opäť. 

Záverom: čo si myslíte o svojej budúcnosti? Ostanete v cudzine? Alebo niekde inde? Vrátite sa domov? 

V blízkej budúcnosti sa nechystám cestovať, ale raz možno.    
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