
RUŽIČ Valentin 
  

(*3. 3. 1944, Adidovce, okr. Humenné, Slovensko) 

Po absolvování střední ekonomické školy v Humenném (maturita 1962) pokračoval ve 

studiích na VŠ ekonomické v Praze, v době studií také brigádnicky pracoval na 

výstavbě elektrárny Tisová u Sokolova. Od r. 1963 studoval MGIMO se specializací na 

země Dálného Východu (angličtina-korejština), po jeho absolvování nastoupil 

v červenci 1968 na pražské MZV. Po krátké službě na 1. odboru byl již v prosinci 1968 

vyslaný na čs. ZÚ v Pchjongjangu jako tlumočník s propůjčenou hodností atašé, 

v listopadu 1969 byl pak jmenován zástupcem sekretáře čs. delegace v DKNS 

v Panmundžonu, kde působil do května 1971. Po návratu pracoval nejprve v 3. odboru 

asijských soc. států, následně ve 2., východoevropském TO, od května 1972 byl téměř 

rok zařazen v GS FMZV. Od 15. 4. 1973 byl přidělený jako konzul na nově otevřený 

generální konzulát v Leningradu, poté působil (již v hodnosti II. taj.) na tzv. Správě 

kádrů (SK). V l. 1976-78 absolvoval postgraduální studium na DA v Moskvě, kde se 

specializoval na problematiku Číny a hnutí nezúčastněných států. Po absolvování DA 

vedl (již jako rada II. tř.) oddělení menších asijských zemí v 3. TO FMZV, od listopadu 

1980 pak reprezentoval téměř pět roků ČSSR v Mongolsku. Po skončení mise 

v Ulánbátaru byl jmenován zástupcem vedoucího kádrového odboru FMZV, od května 

1987 byl pak vedoucím (později ředitelem) Správy kádrů. V červenci 1989 byl 

jmenován velvyslancem v Indonésii, v důsledku politických změn po listopadu 1989 

však již do Djakarty neodjel a nominace byla anulována. V září 1990 ze služeb FMZV 

vystoupil se zdůvodněním zásadního nesouhlasu s novou kádrovou politikou 

polistopadového vedení čs. diplomacie, jež byla podle jeho názoru realizována 

v rozporu s proklamovaným programem respektování kvalifikace a profesních 

zkušeností. Brzy se prosadil v podnikatelské sféře, mj. jako spoluvlastník firmy 

Concorde, s.r.o. se sídlem v Praze (k vlastníkům náležel i další ex-velvyslanec F. Kán 

/viz/), do roku 2009 vedle toho vedl i vlastní obchodní firmu, sídlící opět v Praze.      
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