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Interviews with Immigrants

Interview to Tatiana,

Interviewed by Milan Pukancik
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Osobné údaje

Meno Tatiana

Vek            24

Krajina pôvodu  Slovensko

Rok emigrácie 2008          Krajina pobytu Veľká Británia

Teraz žije  Veľká Británia                    Od     2008

Interview vykonal Milan Pukančík

Dátum a miesto 26. 02. 2009

Osobná história emigrácie

Pred odchodom

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

Mala som 24 rokov, rozhodnutie odísť bolo moje vlastné. 

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

Zo Slovenska som cestovala, ale v Británii už žili dvaja moji blízki priatelia. Boli a stále sú moja veľká 
psychická opora. 

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?

Nikdy som nemala žiadne politické problémy. Odišla som zo Slovenska, lebo som chcela získať lepšie 
platené miesto v zahraničí. Prácu, popri ktorej si môžem platiť jazykový kurz a ešte mi ostane niečo na 
ušetrenie. A to bol tiež jeden z dôležitých dôvodov prečo som odišla zo Slovenska, naučiť sa jazyk. 

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

Vybrala som si Anglicko, lebo som sa chcela naučiť anglicky. A vybrala som si Londýn – hlavné mesto, 
preto lebo mám rada veľkomestá. Prišla som s veľmi slabou slovnou zásobou.
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5. Aké boli  vaše očakávania? Plánovali  ste ostať natrvalo v krajine, alebo ste sa plánovali  
vrátiť späť domov? 

Nechcem ostať v Anglicku navždy. Neviem presne čo budem robiť v budúcnosti. Asi sa rozhodnem na 
základe aktuálnych možností a príležitostí. 

 

Cesta 

1. Aké dopravné prostriedky ste použili? 

Cestovala som lietadlom a vlakom

2. Ako dlho trvala Vaša cesta?

Zhruba celý  jeden deň. Najskôr vlakom z môjho mesta na letisko (v Bratislave) a potom lietadlom do 
Londýna.

3. Popíšte Vaše pocity počas cesty. 

Fyzicky som sa cítila pomerne unavená, nemám veľmi rada cestovanie. Nenávidím to napätie pred 
cestou. Na druhej strane som sa celkom tešila. 

Prvý dojem 

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

Zo všetkého najskôr to bol  trochu chaos.  Zo všetkého najskôr  som sa snažila  dostať  na dohodnuté 
miesto.  

2. Ako dlho vám trvalo nájsť si ubytovanie?

Svoje prvé ubytovane som si našla asi za dve hodiny, ale bolo to niečo strašné. Vedela som, že tam 
nebudem môcť ostať dlho. Našťastie asi za mesiac som si našla niečo iné – lepšie. Potom som bola 
celkom spokojná.

3. Ako dlho vám trvalo nájsť si prácu?

Prišla som do Londýna s tým, že prácu som mala dohodnutú už vopred, cez internet. Ale to bolo len 
opatrovanie detí, na niekoľko hodín. Asi o dva týždne som si našla aj nejaké ďalšie brigády. 
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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? 

Skutočne mi chýbali niektoré základné veci: teplo domova, čistý byt, pocit bezpečia a tiež pocit, že sa to 
zlepší, že napokon dosiahnem po čom som túžila. Priatelia mi pomohli so svojimi kontaktmi na prácu 
a ubytovanie. Bolo pre mňa veľmi dôležité vedieť, že ich mám a že mi pomôžu keď to budem potrebovať. 

5. Cítili ste sa odlišná? Čo ste si mysleli o ostatných ľuďoch? Čo si asi mysleli oni o Vás? 

Ani neviem. Ľudia boli väčšinou zdvorilí a mali neuveriteľne vyberané spôsoby, najmä ak to porovnám so 
Slovákmi.  Dlho som pociťovala istý hendikep kvôli  mojej slabej angličtine. Zdalo sa mi, že mám málo 
kontaktov a málo možností. 

Po nejakom čase (6 mesiacov/ rok)

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

Zo všetkého najskôr som sa snažila zlepšiť sa v jazyku, nadviazať nové kontakty a získať lepšiu prácu. 

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

Veľkou podporou boli pre mňa moji priatelia. 

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

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

Emocionálna podpora, vedomie, že nie som sama, že sú ľudia, ktorí sú mi blízki. 
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Teraz

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

Nie, nežiadala som o občianstvo, na to som bola v Anglicku veľmi krátko. Ale raz možno. 

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

To je ťažko povedať. Stále si myslím, že snažím o niečo viac, o niečo lepšie. Mať dobrý život a užiť 
si to. 

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

Tu,  kde  žijem  je  vraj  veľa  líšok.  Ale  bola  som uistená,  že  nehryzú.  Nemám zatiaľ  žiadnu  zlú 
skúsenosť týkajúcu sa rasizmu, alebo prejavov nepriateľstva voči mne. 

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

V niečom vidím naozaj veľké rozdiely a nemyslím si, že sa to tak skoro zmení. Neviem si predstaviť, 
že by sa Slováci začali správať tak slušne, že by zrazu boli ochotní pomáhať cudzincom tak ako je tomu 
tu. Predavačky v obchodoch, úradníčky na úradoch sú tak ochotné, uvoľnené, usmievavé . Je množstvo 
malých nepatrných vecí, ktoré život tu robia podstatne príjemnejším ako na Slovensku. Londýn samotný 
je veľmi multikultúrny, ale neviem posúdiť situáciu v iných častiach. 
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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.)? 

Naučila  som  sa  posudzovať  Londýnčanov  trocha  s odstupom,  ale  nemám  nijakú  zlú 
skúsenosť. Zistila som, že vôbec nie je jednoduché získať v Británii skutočne dobrú prácu 
ako cudzinec a ani keď tu žijete viac rokov.  

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

Ani neviem, možno vôľu nevzdávať to. 

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

Otvorenosť v komunikácii, v prístupe, úprimnosť, i keď niekedy mám pocit, že to nie sú vždy 
dobré 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? 

Stále  čakám  na  niečo  iné.  Ale  nie  som  sklamaná,  každý  deň  vnímam  ako  životnú 
skúsenosť. Robím všetko preto, aby som raz nemusela ľutovať. 

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

Nechávam si všetky možnosti otvorené. Rozmýšľam, že budem ešte cestovať.  
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