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V Bratislave, 12.2.2016 

 
 

TLAČOVÉ VYHLÁSENIE 
 
 

Reakcia Bielej vrany na zatiahnutie ocenenia do predvolebnej kampane 
 

Organizátori ocenenia Biela vrana - Aliancia Fair-play  a Via Iuris zaregistrovali 
systémové spájanie ocenenia Biela vrana s politickou stranou OľaNO v predvolebnej 
kampani ako aj útoky premiéra Roberta Fica na lídra strany Matoviča, ktoré 
komunikačne prepája s ocenením. Preto sa rozhodli vydať v reakcii na ne toto tlačové 
vyhlásenie: 
 
Pozitívnych príkladov odvahy a zásadovosti je na Slovensku málo. Nie sme prekvapení, že 
nositelia ocenenia Biela vrana sú pozývaní do politiky. Mnohí z nich zažili neprávosti a chceli by 
ich aktívne napraviť. Plne rešpektujeme ich osobnú slobodnú voľbu. Podobné príklady zrejme 
uvidíme aj v budúcnosti. Preto chceme zdôrazniť, že ocenenie Biela vrana je nestranícke 
a nezávislé občianske ocenenie, ktoré sa nespája so žiadnou politickou stranou a plánuje 
takým aj ostať.  
 
Prekáža nám systémové a opakované využívanie ocenenia a jeho značky stranou Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti v predvolebnej kampani a reklame. Spája to nestranícke ocenenie s 
konkrétnou stranou a mnohí ľudia by ho mohli pochopiť aj ako podporu ocenenia a 
organizátorov konkrétnemu kandidátovi či strane. Poškodzuje to vnímanie i charakter 
ocenenia. 
 
Vyzývame preto kandidátov OĽaNO ako aj samotnú politickú stranu, aby prestala značku Biela 
vrana používať vo svojej aktívnej skupinovej komunikácii a opakovane sa prepájať s ocenením. 
Premiéra Roberta Fica žiadame, aby nezaťahoval ocenenie a jeho značku do straníckych bojov 
v predvolebnej kampani a nepoškodzoval tak jeho nezávislosť. 
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Organizátori ocenenia 
 
Aliancia Fair-play 
Aliancia je nezávislé, nestranícke občianske združenie, ktoré od roku 2002 monitoruje verejnú správu a 
pozerá sa politikom na prsty. Zverejňuje prípady zneužitia funkcií a verejných peňazí. 
www.fair-play.sk 
 
VIA IURIS 
VIA IURIS je občianske združenie, ktoré od roku 1993 pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a 
zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach verejných. Prispieva k tomu, aby štátne orgány konali 
zodpovedne a zúčastňuje sa na reforme slovenského súdnictva. 
www.viaiuris.sk 
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