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František Mikloško: Otázky pre ministra Lajčáka

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák v článku v Pravde zo 7. augusta píše:

„Keďže nám Vietnam doteraz neposkytol hodnoverné dôkazy, že verzia, ktorú
predostreli nemeckí vyšetrovatelia, nie je pravdivá, boli sme nútení pristúpiť ku
konkrétnemu kroku – k zníženiu nášho diplomatického zastúpenia vo Vietname. To
znamená, že v tejto chvíli nemáme vo Vietname veľvyslanca.“
Minister Lajčák to uvádza so zámerom presvedčiť verejnosť, že jeho rezort neostáva
v kauze únosu vietnamského občana nečinný a že podniká voči Vietnamu oprávnené
a doteraz postačujúce kroky.
Tvrdenie ministra je polopravdou a je absurdné. Faktom je, že miesto slovenského
veľvyslanca vo Vietname je neobsadené. To, čo však Miroslav Lajčák zamlčiava, je
skutočnosť, že po únose a uprázdnení miesta veľvyslanca poveril vedením slovenskej
ambasády v Hanoji dovtedajšieho poradcu premiéra Fica, pána Quang Le Honga.
Meno Quang Le Honga sa spomína v správe nemeckých vyšetrovateľov o únose: „Je

možné, že sa vyskytol insider, vďaka ktorému sa táto manipulácia podarila. ... V tejto
súvislosti je určite potrebné bližšie sledovať funkciu poradcu vlády Quang Le Honga,
ktorý sa po únose stal ekonomickým diplomatom v Hanoji.“
Tieto informácie boli v slovenských médiách zverejnené už koncom júla 2018.
Minister Lajčák by mal zodpovedať niekoľko otázok:
1. Nemecká vláda po kauze únosu vypovedala z krajiny pracovníka vietnamskej
ambasády a oznámila prerušenie Strategického partnerstva s Vietnamom. Chce
nám minister Lajčák nahovoriť, že primeraným odvetným krokom voči Vietnamu
zo strany Slovenska, na území ktorého bol podľa nemeckých vyšetrovateľov
únos dokonaný, je zveriť slovenskú ambasádu do rúk Quang Le Hongovi,
ktorého zapletenie do únosu títo nemeckí vyšetrovatelia naznačujú? Ak áno,
niečo tak absurdné sa vidí zriedka.
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2. Nepoznal minister Lajčák v čase, keď písal článok do denníka Pravda, úryvky zo
správy nemeckých vyšetrovateľov týkajúce sa Quang Le Honga?
3. Nevedel vari minister Lajčák v čase, keď poveroval Quang Le Honga vedením
ambasády v Hanoji, o tom, že v Nemecku prebieha vyšetrovanie únosu
vietnamského občana slovenským špeciálom v deň rokovania slovenskej
a vietnamskej delegácie 26. júla 2017, na ktorom sa zúčastnil i Quang Le Hong?
4. Vtedajší premiér Fico naliehal v septembri 2017 na prezidenta Andreja Kisku,
aby vymenoval Quang Le Honga za slovenského veľvyslanca vo Vietname, čo
prezident odmietol, pretože mal voči Quang Le Hongovi výhrady pre jeho
nedôveryhodnosť. Poznal minister Lajčák v čase, keď poveroval Quang Le
Honga vedením ambasády v Hanoi, prezidentove výhrady voči nemu?
5. Navrhoval minister Lajčák Quang Le Honga za veľvyslanca a poveril ho vedením
ambasády z podnetu vtedajšieho premiéra Fica?
Minister Lajčák má vážny problém, lebo dlhodobo pretláčal do významných pozícií
človeka podozrivého z činnosti, ktorá kompromituje Slovensko, a ktorý nedávno
z ministerstva radšej zdupkal.
To sú verejne dostupné fakty, ktoré je Miroslav Lajčák povinný neodkladne vysvetliť.

Bratislava, 10. augusta 2018
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