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Drahý Munir, milý Igor (Crnadak),
priatelia, vážení hostia,
nesmierne ma teší, že môžeme dnes spoločne otvoriť prvý honorárny konzulát a prvý úrad Bosny
a Hercegoviny na Slovensku.
Máme ich už takmer 80 a vždy je to pre bilaterálnu reláciu pozitívna správa, no dnešok je pre
mňa obzvlášť významný.
Jednak preto, že ako všetci viete, k Balkánu a k Bosne mám veľmi osobný vzťah, veľmi mi na
budovaní našich vzťahov záleží a teší ma, že otvorením honorárneho konzulátu ich opäť o čosi
skvalitňujeme.
No najmä preto, že honorárnym konzulom sa stáva naozaj výnimočný človek.
Ani mnohé príkoria a skúšky, ktoré mu osud pripravil, mu neubrali na optimizme, úsilí pomáhať
druhým a viere, že ak ľudia chcú, môžu urobiť život ostatných lepším.
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Milý Munir,
sám hovoríte, že Slovensko Vám dalo druhý domov po tom, čo Vás vojna vyhnala z vlasti.
Máte teda domovy dva.
Začlenili ste sa do slovenskej spoločnosti, nadviazali priateľstvá a prispievate k tomu, aby
Slovensko napredovalo.
Ste zdrojom inšpirácie pre nás na Slovensku a verím, že aj pre mnohých v Bosne a Hercegovine.
Viem, že obe krajiny sú Vám drahé a dlhé roky pracujete na tom, aby sa ich obyvatelia ešte lepšie
spoznali a zblížili.
Trvalo by pridlho vymenovať, čo všetko ste za tie roky urobili ...

2

 Spomeniem ale Vašu pomoc mladým športovcom ... najmä futbalistom, ale i karatistom.
Som rád, že ste ma presvedčili, aby Slovensko podporilo vybudovanie multifunkčného
ihriska v Srebrenici, ktoré sme spolu pred niekoľkými rokmi otvorili.
 V Srebrenici ste svoj dom dali k dispozícií ťažko skúšaným srebrenickým ženám – aby
našli zmier i nádej do ďalších rokov.
Ste Bosniak, ale vždy ste pamätali na to, aby Vaše iniciatívy a projekty priniesli osoh aj ľuďom
z ostatných národov – aj Srbom, Chorvátom, Slovákom a ďalším.
Poznám Vás a preto Viem, že neodmietnete prosbu o pomoc, či už prichádza od ľudí zo
Slovenska, Bosny a Hercegoviny, alebo inej krajiny.
Vaše menovanie za honorárneho konzula považujem za potvrdenie a ocenenie Vášho doterajších
zásluh o priateľstvo našich krajín ...
... ale aj ako výzvu aby ste pokračovali v tom, čo ste robili aj doteraz.
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Som rád, že ste sa rozhodli svoje pôsobenie aj takto sformalizovať, hoci viem, že to bolo ťažké
a veľmi osobné rozhodnutie.
O výnimočnosti tejto chvíle svedčí aj prítomnosť môjho bosňanskohercegovinského partnera,
ministra Crnadka.
Veď koľko honorárnych konzulov sa môže popýšiť tým, že na otvorenie ich úradov prišli obaja
ministri zahraničných vecí.
Chcem sa Ti Igor poďakovať, že ste na Vašej strane urobili všetko, čo bolo pre otvorenie
honorárneho konzulátu potrebné a že si dnes do Turne prišiel.
Vášho honorárneho konzula na Slovensku Vám môžu mnohí závidieť.
Drahý Munir, do Vašej ďalšej činnosti Vám prajem veľa zdravia, energie, tvorivosti, dobrých
nápadov i trpezlivosti.
Ďakujem
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