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V Bratislave, 17.11.2016 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA – Biele vrany 2016 
 

Učiteľka rómskych detí, bloger rozkrývajúci aktivity extrémistov 
a utečenkyňa so slovenskou asistentkou, ktoré čelia útokom 

 
 
 

Aliancia Fair-play a VIA IURIS dnes už po deviaty raz slávnostne odovzdali ocenenia 

občianskej odvahy – Biela vrana. Ocenenie získali tento rok tri príbehy štyroch 

statočných ľudí. Po prvý raz bola Biela vrana udelená príslušníčke inej kultúry.  

Tohtoročných laureátov spája odvaha ísť proti prúdu a prekračovať hranice u seba 

i svojho spoločenstva. Ocenení sa podľa organizátorov svojou prácou a životmi 

dotýkajú akútnych výziev súčasnej spoločnosti – pomoci ľuďom v núdzi, obrane 

demokracie, či výzve zvládnuť konflikty a kultúrne rozdiely s ľudskosťou. 

 

 

Tohtoročnými laureátmi sa stali: 

 

- učiteľka Monika Podolinská a bývalá riaditeľka čisto rómskej základnej školy z Muránskej 

Dlhej Lúky, ktorá získala ocenenie za vytrvalú a oddanú pomoc zraniteľným rómskym 

deťom napriek nepriazni spoločnosti i časti komunity, 

 

- bloger Ján Benčík, ktorý si odniesol ocenenie za odvážne systémové monitorovanie a 

rozkrývanie extrémistov napriek vyhrážkam a hroziacemu nebezpečenstvu, 

 

- somálska utečenkyňa Khadra Abdile a pracovníčka charity Emília Trepáčová získali 

ocenenie za vzájomnú solidaritu a toleranciu. Obe čelia útokom a prejavujú odvahu, ktorou 

prekračujú strach, svoje kultúrne i ľudské hranice. 

 

„Biela vrana sa tento rok snažila prekonať hranice našej komunity. Ukázať, že nehľadá 

nedosiahnuteľné hrdinstvo, že odvaha môže byť bližšie, než si myslíme. Každý jednotlivec, či 

kultúra, majú hranice odvahy nastavené inde – pre nás samozrejmé, môže byť inde nevídané. 

V týchto turbulentných časoch potrebujeme empatiu, počúvanie sa a posúvanie hraníc hádam 

viac než kedykoľvek predtým, aby sme si porozumeli, boli schopní ochrániť demokraciu 

a dokázali žiť v mieri, rešpektujúc slobodu a svoje práva“, povedala riaditeľka Aliancie Fair-play 

Zuzana Wienk. 

 

„Biele vrany nám svojou odvahou odhaľovať extrémistov a svojím bojom proti segregácii a 

predsudkom ukazujú, aké dôležité je dnes pre zachovanie slobody a demokracie prekonávať 

našu individuálnu komfortnú zónu, prekážky a strach. Sú to odvážne osobnosti, ktoré nám 

všetkým idú príkladom,“ dodal riaditeľ VIA IURIS Milan Šagát. 

 

Laureátov 9. ročníka vybrala Rada Bielej vrany, ktorej novými členmi pre tento ročník sú filozof 

Fedor Blaščák, historik Ivan Kamenec, bývalý sudca Ústavného súdu SR a Európskeho súdneho 

dvoru Ján Klučka, kazateľ Cirkvi Bratskej Daniel Pastirčák a predsedníčka Ligy za ľudské práva 

Zuzana Števulová. Súčasťou Rady sú aj zástupca Aliancie Fair-play a zástupca VIA IURIS. 
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Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Udeľuje sa 

ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, 

konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného 

prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie. 
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