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Informačný  bulletin  Francúzskeho  veľvyslanectva  na  Slovensku 
pravidelne  každý  mesiac  informuje  našich  hlavných  partnerov   
a príslušníkov francúzskej komunity a o aktivitách veľvyslanectva.

Svoje pripomienky a návrhy nám píšte na nasledovnú adresu: 
ambafr.sk@gmail.com 

Vopred Vám ďakujeme za jeho propagáciu medzi Vašimi známymi. 

 NA TITULKE:  

Historický moment pre klímu:
podpísanie Parížskej dodhody (22/04/2016)

Slovo veľvyslanca

Dňa 22. apríla, na « Deň Zeme », 174 krajín Európskej 
únie podpísalo v New Yorku Parížsku dohodu o klíme 
- rekordné číslo. 

Prezident  Francúzskej  republiky,  p.  François 
Hollande,  pri tejto príležitosti vyhlásil,  že odteraz je 
nevyhnutné  pristúpiť  k  « činom »,  pretože « je  tu 
potreba  reagovať  urgentne» :  ako  Prezident 
pripomenul,  predchádzajúce  mesiace  boli 
najteplejšími v priebehu posledných rokov. 

Prezident  Slovenskej  republiky,  p.  Andrej  Kiska, 
takisto podpísal klimatickú dohodu a vyjadril nádej, 
ktorú  dohoda  prináša.  Pripomenul,  že  klimatické 
zmeny sa týkajú nás všetkých (vrátane krajín Strednej 
Európy),  a  zároveň  podčiarkol  úlohu  budúceho 
predsedníctva Európskej únie, ktoré by od júla malo 
zabezpečiť  pokračovanie  v  uskutočňovaní  Parížskej 
dohody a európskych záväzkov pre klímu. 

Parížska  dohoda,  prijatá  počas  konferencie  COP21 
predstavuje hostorický krok vpred. Po prvýkrát bola prijatá všeobecná dohoda  v oblasti boja 
proti  klimatickým zmenám,  ktorá  je  založená  na národných príspevkoch 187 krajín.  Táto 
dohoda je ambiciózna:  jej  cieľom je obmedzenie globálneho otepľovania na  2°C  a záväzok 
pokračovať v úsilí dosiahnuť 1,5°C. Dohoda je tiež právne záväzná a dynamická: predpokladá, 
že jednotlivé krajiny, počnúc rokom 2023, každých 5 rokov predložia svoj aktuálny národný 
záväzok a celkový prínos k zníženiu emisií skleníkových plynov. Okrem iného bol posilnený 
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rámec  transparentnosti  a  mechanizmus  kontroly  realizácie  dohody,  za  účelom vytvorenia 
dôvery medzi krajinami a zabezpečenia účinnosti dohody. A napokon, dohoda je spravodlivá a 
solidárna:  kladie  zvlášny  dôraz  na  povinnosť  rozvinutých  krajín  zmobilizovať  finančné 
prostriedky  v  prospech krajín,  ktoré  sú  najcitlivejšie  na  klimatické  zmeny,  a  to  do  výšky 
najskôr do sumy 100  miliárd dolárov ročne, ktorá bude neskôr navýšená. 

 COP 21 po prvýkrát spojila významný počet nevládnych aktrérov v oblasti klímy. Viac ako 
5000  miest, regiónov, podnikov, investorov a mimovládnych organizácií zo 180 krajín prijalo 
svoje záväzky. Bola prijatá iniciatíva prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Rok 2016 je z 
tohto pohľadu rovnako významný ako rok 2015. Je to rok činov a plnenia záväzkov. 22. apríla 
bolo  v  NewYorku  slávnostne  záhájené  podpísanie  dohody;  podpísalo  a  ratifikovalo  ju  55 
krajín, ktoré predstavujú 55%  emisií skleníkových plynov. Májové stretnutie v Bonne bude 
začiatkom implementácie dohody, ktorá by mala vstúpiť do platnosti v r. 2020. Na konci roka 
sa uskutoční významná COP 22 v Marakéši,  počas ktorej bude Slovensko zastupovať Radu 
Európskej únie. 
 
Hoci  Parížska  dohoda  bezpochyby  predstavuje  veľký  úspech  v  boji  proti  klimatickým 
zmenám,  nie  je  konečným  riešením.  Musíme  neustále  konať,  a  Európska  únia,  vrátane 
Francúzska a Slovenska, preberie v tejto oblasti hlavnú zodpovednosť. 

Viac informácií na:
https://www.prezident.sk/article/prezident-kiska-podpisal-v-new-yorku-klimaticku-dohodu/

Stalo sa v apríli

Diplomatické aktuality

J.E.p.  Didier  Lopinot,  francúzsky  veľvyslanec  na 
Slovensku  :  «  Vybudovať  z  Európskej  únie  baštu 
proti terorizmu ». 

Článok publikovaný v denníku SME 23. apríla 2016 :

« Zlepšenie  neustálej  a  presnej  výmeny  informácii 
medzi  členskými  štátmi  o  podozrivých  osobách 
Schengenským informačným systémom, našou cennou 
spoločnou databázou, je kľúčovou úlohou. »

Čítajte viac: 
http://komentare.sme.sk/c/20143873/vybudovat-z-europskej-unie-bastu-proti-
terorizmu.html#ixzz47UQqGTXV
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http://komentare.sme.sk/c/20143873/vybudovat-z-europskej-unie-bastu-proti-terorizmu.html#ixzz47UQqGTXV
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Migračná  kríza:  návšteva  p.  Harlem  Désir  v 
Grécku  a v Turecku (8-10/04/2016) 

P.  Harlem  DESIR,  štátny  tajomník  Ministerstva 
zahraničných  vecí  a  medzinárodného  rozvoja 
Francúzska, spolu s ministrom zahraničných vecí a 
európskych  záležitostí  Slovenska,  p.  Miroslavom 
Lajčákom,  a  ďalšími  európskymi  ministrami, 
navštívili  8.-10.  apríla  Grécko  a  Turecko.  Cieľom 
návštevy  bolo  zhodnotenie  vykonávania 
rozhodnutí  Európskej  únie  v  súvislosti  s 
migračnými tokmi utečencov.

Kultúra – Veda - Vzdelávanie

Inaugurácia France Alumni Slovensko (15/04/2016) 

Francúzske veľvyslanectvo 15.  apríla  oficiálne spustilo 
Alumni Slovaquie –online platformu pre Slovákov, ktorí 
študovali alebo absolvovali kurz vo Francúzsku alebo na 
francúzsky spôsob na Slovensku.
 
France Alumni Slovaquie  oficiálne otvoril J.E.  p. Didier 
Lopinot,  veľvyslanec Francúzska na Slovensku spolu s 

viac ako 120 slovenskými študentami, ktorí študovali vo Francúzsku.  Inaugurácia sa konala 
v priestoroch  Francúzskej  školy  v Bratislave  -  Petržalke,  symbolickom  mieste  slovensko-
francúzskej spolupráce.

Tento večer  bol  zorganizovaný na počesť všetkých Slovákov,  ktorí  absolvovali  časť svojho 
štúdia  vo  Francúzsku.  Bol  obohatený  o malý  kultúrny  vstup,  o  skúsenosti  z pobytu 
a neformálnu diskusiu okolo spoločnej témy: zážitky z Francúzka.

Študovali  ste  alebo  pracovali  vo  Francúzsku,  absolvovali  ste  tam  Erasmus  pobyt  alebo 
odbornú  prax,  vedecký  pobyt  ?  Predĺžte  si  Vašu  skúsenosť  z  pobytu,  zaregistrujte  sa  na 
France Alumni a nezabudnite uviesť „Slovensko“ ako krajinu trvalého pobytu!

Viac informacií na :

https://www.facebook.com/CampusFrance-Slovaquie-1638579356421308/photos/?
tab=album&album_id=1706526419626601

https://www.francealumni.fr/fr/poste/slovaquie/news/1620

https://www.francealumni.fr/sk/pracovná%20pozícia/slovensko/novinky/1620     

https://www.francealumni.fr/sk/pracovn%C3%A1%20poz%C3%ADcia/slovensko/novinky/1620
https://www.francealumni.fr/fr/poste/slovaquie/news/1620
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Vedecká kaviareň: Digitálna revolúcia a internet vecí 
(21/04/ 2016) 

Francúzsky  inštitút  organizoval  21.  apríla  Vedeckú 
kaviareň  pod  názvom  :  «  Internet  vecí  a  digitálna 
revolúcia : ako sa zmení náš život? »  

Roboty,  drony,  elektrometer,  fitness  náramok,  zubné 
kefky  alebo  autá,  internetom  prepojené  veci  sú  všade 
okolo nás a budú nás v budúcnosti obklopovať ešte viac. 

Revolúcia v oblasti internetu vecí je veľkou revolúciou na začiatku tohto 21. storočia. Veci 
sú dnes vybavené zárodkami umelej inteligencie a stávajú sa čoraz komplikovanejšie. 

Odborník na tieto otázky,  pán Eric Dosquet   priblížil túto problematiku v rámci Vedeckej 
kaviarne spojenej  s  diskusiou.  Eric  Dosquet  je  spoluautorom knihy "Objets  Connectés,  La 
révolution  numérique"  (Internet  vecí  –  digitálna  revolúcia)  ako  aj  webovej  stránky 
www.objetconnecte.net a finančne podporuje start-upy v tejto oblasti.

Vedecká kaviareň je organizovaná v rámci prípravy konferencie IoT Expo Bratislava 2016 , 
ktorú organizuje Francúzske veľvyslanectvo v SR 7. a 8. júla 2016 v Bratislave.

Film Návštevníci 3: Revolúcia (v kinách od 5. 5.)

Francúzsko, Gaumont, 2016
Dĺžka: 109 minút

Réžia: Jean-Marie Poiré   

Hrajú: Christian Clavier, Jean Reno, Franck Dubosc, 
Karin Viard, Sylvie Testud, Marie-Anne Chazel, Ary 
Abittan

Český dabing

Viac informácií na: 
https://institutfrancais.sk/aktuality/397/navstevnici/

Turistický ruch – športové podujatia

Prednáška na tému Turistický ruch Francúzska 2016 
za  prítomnosti  p.  Corinne  Foulquier,  Ľubomíra 
Moravčíka a Petra Šurina (11/04/2016) 

P. Corinne  Foulquier,  riaditeľka  viedenskej  pobočky 
agentúry « Atout France » pre Rakúsko a strednú Európu, 
predstavila  na  pôde  veľvyslanectva  slovenským 
odborníkom  v  oblasti  cestovného  ruchu  atraktivitu 
Francúzska a najdôležitejšie udalosti tohto roka.

https://institutfrancais.sk/aktuality/397/navstevnici/
http://www.objetconnecte.net/


Dôležitou témou prednášky bol európsky šampionát vo futbale „Euro 2016“, na ktorom sa 
po prvýkrát zúčastní mužstvo zo Slovenska (v mestách Bordeaux, Saint-Etienne a Lille). 

P. Peter Šurin, riaditeľ komunikácie Slovenskej futbalovej federácie, podrobne vysvetlil, 
prečo bude slovenské mužstvo počas skupinovej fázy ubytované práve vo francúzskom meste 
Vichy. 

P.  Ľubomír  Moravčík,  bývalá  hviezda  slovenského  futbalu,  poctil  účastníkov  prednášky 
svojou prítomnosťou. Porozprával o svojej futbalovej kariére vo francúzskych kluboch Saint-
Etienne a Bastia, v r. 1990-1998, a o svojich spomienkach z tohto obdobia. 

Fotografie na FB :
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1324578620892516.1073741949.221813384502384&type=3     

Sledujte v máji - júni

Pietne podujatia

Spomienková  slávnosť  na  pamiatku  Generála  M.  R. 
Štefánika (03/05/2016)

Pri príležitosti 97. výročia úmrtia Generála Milana Rastislava 
Štefánika, sa Francúzske veľvyslanectvo dňa 3. mája zúčastní 
na slávnostnom kladení vencov pri pamätníku M. R. Štefánika 
na Bradle. 

Životné prostredie

Klíma:  zastúpenie  Francúzska  na  festivale  Ekotop 
(19/05/2016)

Známy festival fimov o životnom prostredí,  Ekotop,  sa tento 
rok  uskutoční  od  16.  do 19.  mája  v Bratislave a Banskej 
Bystrici. 

Pri  tejto  príležitosti  sa  senátor Ronan  Dantec,  odborník  v 
oblasti životného protredia, a p. André Breu z Almedia  TARA 
Expéditions  (ktorá  vďaka  svojej  plachetnici  organizuje 
expedície  na  výskum  a  objasnenie  dôsledkov  klimatických 
zmien  a  ekologickej  krízy  na  naše  oceány),  zúčastnia  na 
okrúhlom stole o klimatických zmenách, ktorý sa bude konať 
19. mája 2016 od 16.30 hod. v hoteli Tatra v Bratislave. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1324578620892516.1073741949.221813384502384&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1324578620892516.1073741949.221813384502384&type=3


Kultúra - vzdelávanie

Deň Európy (09/05/2016)

Presne  9.  mája 2016 oslávime  Deň Európy,  čakajú vás  deň plný 
príjemnej  atmosféry  a zábavy  v spojení  s programom,  ktorý 
obohatí  nielen  databázu  vašich  zážitkov,  ale  aj  vedomostí 
o Európskej únii. 

Hlavné  námestie,  Bratislava,  pondelok 9.  mája  2016,  10.00-
22.00 

Viac informácií na : 
https://institutfrancais.sk/aktuality/399/den-europy/

Noc literatúry 2016 (11/05/2016)

K druhej májovej strede patrí už tradične obľúbené podujatie Noc 
literatúry.  Ôsmy  ročník  odštartuje  11.  mája  2016  o  18.00 v 
Bratislave a ďalších 12 slovenských mestách. V každom meste sa 
čítajú rovnaké úryvky z čerstvých prekladov európskych autorov. 
Tituly  vyberajú  zahraničné  kultúrne  inštitúty  združené  pod 
hlavičkou EUNIC. 

Viac informácií na : 
https://institutfrancais.sk/aktuality/393/noc-literatury-2016/

Výstava „Inšpirácie“ Juraja Šufliarskeho (05. -31./05/ 2016)

Francúzsky inštitút na Slovensku Vás srdečne pozýva na vernisáž 
výstavy Juraja Šufliarského : „INSPIRATIONS / LA FEMME – LE 
VIN – LA MUSIQUE“ (Inšpirácie / žena – víno – hudba)

Kurátor: Bohumír Bachratý

Hudobní hostia:  Katarína Turnerová, harfa -  Rajmund Kákoni, 
akordeón - Eugen Prochác, violončelo

Štvrtok 5. mája 2016 o 18.00 - Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava

Výstava potrvá do 31. mája 2016

Viac informácií na : 
https://institutfrancais.sk/aktuality/392/vystava-juraj-sufliarsky/

https://institutfrancais.sk/aktuality/392/vystava-juraj-sufliarsky/
https://institutfrancais.sk/aktuality/393/noc-literatury-2016/
https://institutfrancais.sk/aktuality/399/den-europy/


Filmový klub mediatéky: „DIEVČATÁ“ (30/05/2016)

Milí  priatelia  francúzskeho  filmu,  srdečne  Vás  pozývame  na 
premietanie Filmového klubu Mediatéky Francúzskeho inštitútu :

"DIEVČATÁ" 

Réžia :  Céline  Sciamma -  Francúzsko  (2014)  –  112  min  – 
Komediálna dráma

Hrajú:  Karidja Touré,  Assa Sylla,  Lindsay Karamoh, Mariétou 
Touré

 Pondelok 30. mája 2016, 18:30 v knižnici (!) Francúzskeho inštitútu. 

Vstup voľný.

 V pôvodnom znení so  SLOVENSKÝMI (!) titulkami,  autorom ktorých je študent Prešovskej 
univerzity Sebastián Jurko.

Viac informácií na : 
https://institutfrancais.sk/aktuality/394/filmovy-klub-maj-dievcata/

Športové podujatia

Priateľský futbalový zápas v Bratislave (31/05/2016)
 cadre de la promotion du Championnat d
V rámci podpory Európskeho šampionátu vo futbale – 
Euro 2016 – ktorý sa bude konať od 10. júna do 10. júla 
vo Francúzsku, Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku 
organizuje   v utorok 31. mája o 17.00 hod.  priateľský 
futbalový  zápas  medzi  mužstvom,  ktoré  budú  tvoriť 
členovia (muži a ženy ) diplomatických misií európskych 
krajín,  ktoré  sa  zúčastnia  Euro  2016  a  slovenským 

mužstvom, ktoré budú tvoriť osobnosti verejného života 
 

Tento futbalový zápas ( 2 polčasy po 30 minút) sa uskutoční na ihrisku Futbalovej akadémie v 
Petržalke (Marie Curie-Sklodowskej 1).

Hudba

Oslava Bretónska (21/05/2016)

Pri príležitosti sviatku Saint-Yves, patróna Bretóncov, vás hudobná 
skupina Roc'hann a priatelia pozývajú spoločne osláviť Bretónsko 
v  sobotu  21.  mája  na  lodi  Tanker,  medzi  Mostom  SNP  a 
Riverparkom v Bratislave.

Budete  môcť  bez  obmedzenia  vychutnávať  piesne,  tance,  palacinky  a  dobrú  náladu. 
Vstupenky v predaji na mieste v Deň D.   

http://fcpa.sk/?page_id=3748
http://fcpa.sk/?page_id=3748
https://institutfrancais.sk/aktuality/394/filmovy-klub-maj-dievcata/


Viac informácií na :  
https://www.facebook.com/events/237568503266914/ 

Budúce podujatia

Prednáška „IoTexpo2016“ (07-08/07/2016)

Francúzske  veľvyslanectvo  vás  pozýva  na  prednášku 
IoTexpo2016 -  Internet vecí,  ktorá sa uskutoční 7. a 8.  júla 
2016 v Austria Trend Hotel v Bratislave. 

Zástupcovia obchodného oddelenia a oddelenia pre vedeckú 
spoluprácu veľvyslanectva sa 9. a 10. mája v Košiciach stretnú 
s aktérmi digitálneho spoločenstva IT Valley. 

 Viac informácií na : 
http://iotexpo2016.wix.com/bratislava

Spevácka súťaž "Spievam po francúzsky 2016" 
( 01/04-17/06/2016)

Semifinále  súťaže  francúzskej  piesne  sa  konali  začiatkom 
apríla  v Košickom,  Bratislavskom  a Banskobystrickom  kraji. 
V každom kraji a v každej kategórii prví traja víťazi získali ceny 
a dvaja  prví  víťazi  postupujú  na  národné  semifinále do 
Banskej Bystrice, ktoré sa bude konať 3. júna 2016.

Medzinárodné kolo sa bude konať v Ostrave, v Českej repblike 17. júna 2016.

Viac informácií na: 
https://institutfrancais.sk/aktuality/354/spievampofrancuzsky2016/

Koncert  akordeonistu  Richard  Galliano  v  Bratislave 
(12/08/2016)

V rámci festivalu « Viva Musica »  Richard Galliano,  priateľ 
džezovej legendy Chet Baker, zahrá 12. augusta v sprievode 6 
hudobníkov vo Veľkom evanjelickom chráme v Bratislave. 

Oficiálna web stránka: 
http://www.richardgalliano.com/  

http://www.richardgalliano.com/
https://institutfrancais.sk/aktuality/354/spievampofrancuzsky2016/
http://iotexpo2016.wix.com/bratislava
https://www.facebook.com/events/237568503266914/


Petanque :  európsky  ženský  šampionát  v  Bratislave  
(08–11/09/2016)

Hlavné  mesto  Slovenska  bude  od  8.  do  11.  septembra 
hostiteľom európskeho ženského šampionátu v petangu.

Projekt a realizácia
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