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Príbeh Faisala

Počas úvodnej aktivity sa žiaci a žiačky v predstavách prenesú 
do situácie, kedy spolu s rodinou narýchlo opúšťajú domov. 
Môžu si zbaliť iba najnutnejšie veci, a preto sa musia zamys-
lieť nad tým, čo považujú za podstatné. V druhej časti aktivity 
sledujú príbeh Faisala, ktorý bol nútený ujsť zo svojej domo-
viny. Prostredníctvom príbehu sa snažia vcítiť do jeho emócií 
a pomenovať, čo prežíval počas svojho putovania. Na záver 
spoločne diskutujú o tom, ako na nich aktivity pôsobili a čo 
si vďaka nim uvedomili. Uvažujú nad tým, prečo v súčasnosti 
dochádza k migrácii a aký majú ľudia k migrantom postoj.

1
Nosné témy GV:

Migrácia

45 MINÚT

 Identifikácia a vyjadrenie 
vlastných citov − city; 

 kognitívna a emocionálna 
empatia − empatia, počúvanie 
a empatia;

 komunikácia − empatia,  
komunikácia citov;

 dôstojnosť ľudskej osoby − 
pozitívne hodnotenie druhých 
v bežných a záťažových 
situáciách;

 prierezová téma − osobnostný 
a sociálny rozvoj.

Odporúčané 
prepojenia  
s kurikulom:

Pomôcky:
písacie potreby, lepiace papieriky, stopky, nápisy s názvami emócií 
veľkosti A4 (strach, hnev, radosť, smútok, frustrácia, nádej, sklamanie, 
vďačnosť) a jeden čistý list papiera

Prínosy pre globálne vzdelávanie:
Žiaci a žiačky analyzujú Faisalovu životnú situáciu;

analyzujú príčiny konfliktu a jeho dôsledky na Faisalov život;

formulujú a vyjadrujú svoje názory na tému utečenectva 
a vojnových konfliktov.

Prínosy pre predmet etická výchova:
Žiaci a žiačky pomenujú city, ktoré prežívajú;

prejavujú voči Faisalovi empatiu na základe jeho príbehu;   

používajú v komunikácii prvky aktívneho počúvania;

pozitívne hodnotia druhých podľa ich správania v bežných 
a záťažových situáciách.
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POSTUP

Evokácia

 Pripravte si v triede kruhové sedenie bez lavíc. 

 Vyzvite žiakov a žiačky, aby si vzali pero a po jednom lepiacom papieriku.

 Požiadajte ich, aby si predstavili, že sa stala nejaká prírodná katastrofa (napr. mesto 
zasiahla povodeň) a musia okamžite opustiť domov. Musia na niekoľko dní evakuovať 
a nevedia, ako dlho budú preč. Na papierik napíšu päť vecí, ktoré by si vzali so sebou.  
Keďže ide o urgentnú situáciu, na spísanie zoznamu majú jednu minútu. Odmerajte čas 
a po minúte ich zastavte.

 Spýtajte sa, či všetci stihli napísať päť vecí. Vyzvite ich, aby si porovnali odpovede so svojimi 
susedmi či susedkami.

 Opýtajte sa, ako sa cítili pri plnení tejto úlohy. Následne diskutujte o tom, aký typ vecí si 
vzali, a analyzujte, prečo sa rozhodli práve pre ne. Niektorých môžete vyzvať, aby zoznam 
prečítali a vysvetlili dôvody svojho výberu. 

 Opýtajte sa žiakov a žiačok na ďalšie možné okolnosti, kedy je nevyhnutné opustiť svoj domov.

Uvedomenie

 Na steny v miestnosti nalepte vo výške očí nápisy s názvami emócií: STRACH, HNEV, RADOSŤ, 
SMÚTOK, FRUSTRÁCIA, NÁDEJ, SKLAMANIE, VĎAČNOSŤ. Jeden list papiera nechajte čistý.

 Vysvetlite, že si spoločne prečítate príbeh o vtedy štrnásťročnom tínedžerovi Faisalovi 
z Afganistanu. Počas čítania budete robiť prestávky, aby všetci mali priestor popremýš-
ľať, čo mohol Faisal v danej chvíli prežívať. Podľa toho, aká emócia je najvýstižnejšia, sa 
postavia k jednotlivým nápisom. V prípade, že sa im ani jedna nezdá výstižná, postavia sa  
k čistému papieru. Počas prvej prestávky v čítaní sa uistite, či každý pochopil zadanie.

 Počas každej prestávky sa žiakov a žiačok pýtajte, prečo si vybrali práve danú emóciu. 
Rovnako vyzvite tých pri prázdnom papieri, aby sa pokúsili pomenovať emóciu, ktorú  
podľa nich Faisal prežíval.

 Po dočítaní príbehu doplňte informácie o Faisalovom súčasnom živote a prejdite k reflexii.

Metodický tip: 
Keďže Faisal odišiel z Afganistanu skôr, než stihol dokončiť základné vzdela-
nie, na Slovensku pokračoval v ôsmom ročníku základnej školy. Tam chodil 
do triedy s deťmi, ktoré boli o polovicu mladšie ako on. V súčasnosti Faisal 
študuje na strednej škole počítačové siete. Je to ťažké, lebo sa neučí vo svo-
jom materinskom jazyku.

Pokračovanie Faisalovho príbehu si môžete pozrieť aj vo videu z dielne  
Ligy za ľudské práva, ktorá s Faisalom spolupracuje (od 03:22 min):  
https://www.youtube.com/watch?v=PrvBDqFdDyc.

Reflexia

  Na záver spoločne diskutujte:
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	 Ako	na	vás	zapôsobila	Faisalova	životná	cesta?	Bolo	pre	vás	ťažké	pomenovať	emócie,	
ktoré	mohol	prežívať	v	jednotlivých	etapách	života?

			 Čo	viedlo	Faisala	k	tomu,	aby	opustil	svoj	domov?	Čo	ešte	môže	byť	príčinou	toho,	že	sa	
niektorí	ľudia	vydajú	na	náročnú	a	život	ohrozujúcu	cestu?

			 Kam	idú?	Čo	od	svojej	cesty	očakávajú?

				 Ako	Faisala	prijali	v	krajinách,	ktoré	navštívil?	Čítali	ste	alebo	videli	v	správach,	ako	ľudí	
na	úteku	prijímame	my	na	Slovensku	a	ako	ich	prijímajú	v	iných	krajinách?	Prečo	je	to	tak?

				 Ako	by	sme	sa	mali	správať	k	ľuďom	na	úteku,	ako	jednotlivci	a	ako	spoločnosť?	

   	 Čo	by	sa	malo	zmeniť,	aby	ľudia	nemuseli	opúšťať	svoje	domovy?	Kto	je	za	to	zodpovedný? 
Môžeme	to	ovplyvniť?	

				 Ak	by	sa	stal	Faisal	vaším	spolužiakom,	čo	by	sme	mohli	urobiť,	aby	sa	medzi	nami	cítil	
príjemne?

Zdroj:
	 HVORECKÝ,	M.:	Utiekol	na	Slovensko.	Považovali	ho	za	Cigána,	okradli	ho	a	neuverili	mu	vek.	Aj	tak	tu	

chce	žiť	a	študovať.	dennikn.sk.	2016.	[cit.	8.	10.	2019].	Dostupné	na:	https://dennikn.sk/622909/na-slo-
vensku-ma-najprv-povazovali-za-cigana/.
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Príloha 1

Utiekol na Slovensko. Považovali ho za Cigána, okradli ho a neuverili 
mu vek. Aj tak tu chce žiť a študovať

(skrátená verzia článku od Michala Hvoreckého uverejneného 1. 12. 2016 v Denníku N)

Faisal je Herati, pochádza zo západoafganského Heratu. Až do invázie NATO do Afganistanu prežíval relatívne 
šťastné detstvo. Žil s rodičmi v rodinnom dome so záhradou a patril k vyššej meštianskej vrstve. Učil sa anglič-
tinu, navštevoval základnú školu. (pauza)

Obaja rodičia mu však počas vojny zahynuli. Zostal sirota. Odvtedy ho vychovávala stará mama. Po invázii 
NATO sa život v Herate a okolí výrazne zmenil. Hlavne na vidieku pribudli únosy z bohatých rodín, ktorými si 
Taliban privyrába na svoju činnosť a za drahé výkupné potom nakupuje zásoby a zbrane. Objavili sa sporadické 
teroristické, najmä bombové útoky. (pauza)

Stará mama prehovorila Faisala na útek do Európy. Najprv sa mu z vlasti odísť nechcelo. Mal rád svoje mesto 
a krajinu. No presvedčila ho, že pre jeho bezpečnosť a budúcnosť bude lepšie odísť. Navyše, už tam žil jeho brat 
a viacero bratrancov. Stará mama na jeho odchod minula skoro všetky rodinné úspory. Pašerákom zaplatila za 
prísľub, že ho dopravia až do Nemecka. Na cestu sa vydal, keď mal štrnásť rokov. (pauza)

Odletel aj s kamarátom do Kábulu a pokračoval autom do Tadžikistanu. Absolvovali nebezpečnú cestu cez 
Kunduz, kde vtedy vládol Taliban. Rizikovú hranicu prekročili cez most na rieke Pjandž. V Dušanbe zostali  
15 dní. Potom pokračovali lietadlom do Moskvy. Po mesiaci príprav odcestovali na Ukrajinu a mierili ďalej na 
západ. Faisala okradli o všetky zvyšné peniaze, o počítač aj mobil. Navyše, v nebezpečnom teréne v Karpatoch 
si zlomil nohu. Na ďalší postup musel zabudnúť. (pauza)

Prevádzač ho dopravil naspäť do Moskvy, kde ho čakalo šesť mesiacov liečby a nových príprav. Za ten čas sa 
obstojne naučil jazyk. Aj na druhý pokus sa Karpaty ukázali byť najťažším úsekom cesty. Šesť dní putoval so 
skupinou siedmich ľudí v zime bez jedla po hustých lesoch a padal od vyčerpania. Nakoniec Faisal hranicu 
úspešne prekročil v Poloninách. (pauza)

V pohraničí skupinu zbadali policajti. No Faisala pustili, mysleli si, že je slovenský Cigán, spomína so smie-
chom, a nestarali sa oňho. Prihlásil sa v úrade pri Humennom. Poskytli mu tlmočníka z jazyka darí. Faisal  
najprv odmietal požiadať o azyl na Slovensku, za každú cenu chcel ísť až do Nemecka. No tlmočník mu pora-
dil, aby neriskoval. Inak by mu v prípade zamietnutia hrozila deportácia mimo Európskej únie. 27 dní zostal  
v záchytnom tábore v Humennom, kde absolvoval zdravotné prehliadky a pokračoval v pohovoroch o azy-
lovom konaní. Premiestnili ho do Opatovskej Novej Vsi pri maďarskej hranici. Nudil sa, nemohol nič robiť ani 
nikam chodiť. Na deň dostával štyridsať centov. (pauza)

Situácia dospela tak ďaleko, že sa rozhodol znova utiecť. Autobusom sa dopravil do Bratislavy, pokračoval do 
Viedne a zamieril lacným busom do Nemecka. Pri Passau ho však zaskočila nočná colná kontrola. Samozrejme, 
nemal doklady. Na 41 dní skončil v mníchovskom väzení. Basa natvrdo. (pauza)

Keby vtedy na Slovensku nepožiadal o azyl, deportovali by ho s veľkou pravdepodobnosťou naspäť do Afganis-
tanu. Takto ho vrátili iba na Slovensko. Znova mu zamietli azyl a nedostal ani doplnkovú ochranu. Opäť ho na 
deväť otupných mesiacov zavreli do pobytového tábora v Opatovskej Novej Vsi. Sociálna pracovníčka mu však 
oznámila dobrú správu – jeho prípad sa dostal k Lige za ľudské práva. Advokátky predložili jeho žiadosť na 
Krajský súd v Košiciach, tam ju však zamietli. Záležitosť následne postúpili na Najvyšší súd SR. (pauza)

Ďalších šesť mesiacov strávil v Rohovciach. Tam sa cítil lepšie. Tábor bol lepšie vybavený, mal napríklad aj 
ihrisko a knižnicu s anglickými či ruskými knihami, a bývalo v ňom aj viac ľudí. Každý týždeň smel tábor opustiť 
a ísť niekam na výlet. Priepustku dostával až na sedem dní. Konečne trocha spoznával krajinu, v ktorej sa ocitol. 
A páčila sa mu čoraz viac. V tom období sa dozvedel, že spor na Najvyššom súde vyhral. Ten deň považuje za svoj 
dodnes najšťastnejší na Slovensku. Dostal doplnkovú ochranu, pretože jestvujú vážne dôvody domnievať sa, že by 
bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený hrozbe bezprávia.

Zdroj:
	 HVORECKÝ,	M.:	Utiekol	na	Slovensko.	Považovali	ho	za	Cigána,	okradli	ho	a	neuverili	mu	vek.	Aj	tak	tu	chce	žiť	a	študovať.	dennikn.sk.	

2016.	[cit.	8.	10.	2019].	Dostupné	na:	https://dennikn.sk/622909/na-slovensku-ma-najprv-povazovali-za-cigana/.


