
Vážení dezignovaní veľvyslanci, 

blahoželám Vám k vymenovaniu za mimoriadnych a splnomocnených 

veľvyslancov Slovenskej republiky. V diplomatickej službe pôsobíte 

dlhodobo a dostali ste dôveru vlády v tom, že v krajinách, do ktorých 

odchádzate, pretavíte vaše skúsenosti v prospech Slovenska a našich 

občianok a občanov.  

Vážený pán veľvyslanec Lizák, 

niet pochýb, že Čínska ľudová republika je dnes ekonomickou ale aj 

geopolitickou mocnosťou. Ako sme sa zhodli v deklarácii z júnového samitu 

lídrov Severoatlantickej aliancie, zo strany Číny však čelíme aj systémovej 

súťaži a aktivitám, ktoré sú výzvou pre naše záujmy, bezpečnosť a hodnoty. 

Preto očakávam, že  pri dialógu s Čínou, ktorý je potrebný, zoberiete do 

úvahy nielen naše nepochybné hospodárske záujmy, ale aj tie bezpečnostné. 

A tiež hodnoty, na ktorých je Slovenská republika postavená, a ktoré 

presadzujeme aj vo svete, vrátane dodržiavania ľudských a občianskych 

práv. Viem, že máte bohaté skúsenosti z viacerých veľvyslaneckých postov, i 

keď v ázijskom regióne ste ešte nepôsobili. Vláda vám však svojim 

rozhodnutím prejavila dôveru a ja verím, že budete napĺňať svoju misiu, a že 

zastupiteľský úrad bude pod Vaším vedením poskytovať efektívnu podporu 

všetkým slovenským občanom a podnikateľom. Budem tiež rada, ak sa počas 

Vášho pôsobenia zintenzívni aj spolupráca s Mongolskom, pretože potenciál 

pre ňu existuje.  

Vážený pán veľvyslanec Zachar, 

mnohé z krajín, ktoré budete z Kubánskej republiky, ako Vašej rezidentnej 

krajiny, pokrývať, poznajú naši občania a občianky najmä ako dovolenkové 

destinácie. Viem však, že na Kube vás dovolenka naozaj nečaká. 

 



 

 

Krajina zažíva veľmi ťažkú ekonomickú situáciu: najťažšiu za tri desaťročia. 

Nádeje na pokračovanie politickej liberalizácie ostávajú zatiaľ nenaplnené: 

„ostrov slobody“ je naďalej skôr sloganom propagandy ako skutočnosťou. V 

tejto situácii je pre Slovensko dôležité nielen prehlbovať s Kubou 

hospodárske vzťahy, ale snažiť sa aj o podporu občianskej spoločnosti, ktorá 

je na ostrove aktívna. Verím, že ako skúsenému diplomatovi sa Vám to 

podarí.  

Vážený pán veľvyslanec Čaňo, 

odchádzate do krajiny, ktorú už poznáte a kde ste v minulosti zbierali 

diplomatické skúsenosti vo funkcii zástupcu veľvyslanca. Švédsko je náš 

partner v rámci Európskej únie, ktorej bude onedlho predsedať. A verím, že 

sa čoskoro stane aj našim spojencom a členom Severoatlantickej aliancie. 

Ešte viac sa tak rozšíria príležitosti pre ďalšiu spoluprácu. Tá pritom len v 

poslednom období zaznamenala robustnú vzpruhu v sektore obrany alebo v 

podobe investície do výroby elektromobilov na východnom Slovensku. 

Prosím Vás, aby ste počas svojho pôsobenia pomohli identifikovať ďalšie 

oblasti vzájomnej spolupráce. A to najmä v témach, ktoré budú pre ďalší 

vývoj našich krajín kľúčové, vrátane zelenej tranzície či školstva a 

digitalizácie. V napĺňaní týchto cieľov budete mať moju podporu.  

Vážení páni veľvyslanci, 

prajem vám veľa úspechov vo vašej práci v prospech záujmov občanov 

Slovenskej republiky. Prajem vám tiež veľa zdravia,  pracovných úspechov a 

podpory Vašich blízkych. 

Teším sa na našu spoluprácu. 


