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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:  

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ

Neformálne stretnutie 27 hláv štátov a predsedov vlád EÚ (16/09/2016)

Prezident  Francúzskej  republiky  v  piatok  16.  septembra  pricestoval  do  Bratislavy,  aby  sa 
zúčastnil na neformálnom stretnutí 27 hláv štátov a predsedov vlád Európskej únie.

Premiér  Slovenskej  republiky,  p.  Robert  Fico,  privítal  hlavy  štátov  a  predsedov  vlád  na 
Bratislavskom hrade. Prvé spoločné pracovné rokovanie sa konalo od 10.00 do 12.30 hod., 
politická diskusia sa sústredila na situáciu v Európe.

Po pracovnom obede na Dunaji, na ktorom sa diskutovalo o fungovaní Európskej únie, sa 27 
hláv štátov a predsedov vlád zúčastnilo na druhom rokovaní, ktoré bolo zamerané na priority 
pre  Európu  a  definíciu  cestovnej  mapy  (http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-
releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/)

O  19.00  hod.  Prezident  François  Hollande  a  kancelárka  Angela  Merkelová  uskutočnili 
spoločnú tlačovú besedu.

mailto:ambafr.sk@gmail.com
http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/
http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/


Pozrite si album fotografií:
https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-
221813384502384/photos/?tab=album&album_id=1449634338386943

Neformálne stretnutie ministrov  obrany 
členských  krajín  EÚ  v  Bratislave 
(26-27/09/2016)

P. Jean-Yves Le Drian  sa dňa 26. a 27.  septembra 
zúčastnil  na  neformálnom  stretnutí  ministrov 
obrany členských krajín EÚ  v Bratislave.  Stretnutie 
viedla  vysoká  predstaviteľka  Európskej  únie  pre 
zahraničné  vzťahy  a  bezpečnostnú  politiku  a 
podpredsedníčka  Európskej  komisie,  p.  Federica 
Mogherini. 

Ministri obrany EÚ sa zhodli na úsilí posilniť Európsku úniu v oblasti bezpečnosti a obrannej 
politiky.

Na stretnutí sa zúčastnil aj generálny tajomník NATO, Jens Stoltenberg.

Viac informácií na : 
http://www.eu2016.sk/sk/tlacove-spravy/bratislava-privitala-ministrov-obrany-clenskych-
statov-eu-ktori-diskutovali-o-spolocnych-krokoch-v-oblasti-obrannej-politiky

Neformálne stretnutie rady EÚ pre zahraničné záležitosti  (obchod) 
(22-23/09/2016)

Štátny  tajomník  pre  zahraničný  obchod,  podporu  cestovného  ruchu  a 
Francúzov  v  zahraničí  na  ministerstve  Zahraničných  vecí  a 
medzinárodného rozvoja Francúzskej republiky, p. Matthias Fekl, sa dňa 
23.  septembra  zúčastnil  na  neformálnom  stretnutí  Rady  EÚ  pre 
zahraničné záležitosti v oblasti obchodnej politiky.

Okrem  iného  sa  diskutovalo  o dohode  o  Transatlantickom  obchodnom  a  investičnom 
partnerstve medzi EÚ a USA (TTIP), ako aj o formálnom ukončení, podpise a predbežnom 
uplatňovaní Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA).

Viac informácií na : 
http://www.ambafrance-sk.org/P-Matthias-Fekl-rokoval-v-Bratislave-o-dohodach-TTIP-a-
CETA
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Pracovná návšteva p.  Ségolène Royal v Bratislave (09/09/2016)

P.  Ségolène  Royal,  ministerka  životného  prostredia,  energetiky  a 
morí,  poverená medzinárodnými vzťahmi pre  klímu a predsedníčka 
COP21, sa dňa 9. septembra stretla s Premiérom Robertom Ficom. 
Diskutovali o procese ratifikácie Parížskej dohody zo strany Slovenska 
a Európskej únie. 

Prezident  Slovenskej  republiky,  p.  Andrej  Kiska,  ratifikoval  Parížsku  dohodu  dňa  28. 
septembra 2016, po jej schválení Radou ministrov a členmi Parlamentu. 

Neformálne  stretnutie  ministrov 
zahraničných  vecí  krajín  EÚ  V  Bratislave 
(02-03/09/2016) 

V dňoch 2. a 3. septembra 2016 hostil minister 
zahraničných  vecí  a  európskych  záležitostí 
Slovenskej republiky Miroslav Lajčák ministrov 
zahraničných  vecí  z  krajín  EÚ  na  tradičnom 
neformálnom  podujatí  pre  otvorenú  výmenu 
názorov  na  strategické  témy,  nazývanom  aj 
Gymnich. 

Viac informácií na : 
http://www.eu2016.sk/sk/tlacove-spravy/v-bratislave-sa-uskutocnilo-neformalne-
stretnutie-ministrov-zahranicnych-veci-krajin-eu-gymnich

Týždeň veľvyslancov  – Silná Európa v neistom 
svete (01/09/2016) 

Minister  zahraničných  vecí  a  udržateľného  rozvoja,  
p. Jean-Marc Ayrault, dňa 1. septembra v rámci týždňa 
veľvyslancov  zahájil  okrúhly  stôl  pod  názvom  „Silná 
Európa v neistom svete“  , za účasti štátneho tajomníka 
pre európske záležitosti, p.  Harlema Désira,  bývalého 
predseduEurópskej  rady,  p.  Hermana van  Rompuy, 

ministra  zahraničných  vecí  a  európskych  záležitostí  Slovenskej  republiky,  p.  Miroslava 
Lajčáka,  ministra zahraničných vecí Holandska, p. Berta Koendersa a ministra zahraničných 
vecí Luxemburska, p. Jeana Asselborna.

Viac informácií na : 
http://www.mzv.sk/aktuality/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/-m-lajcak-v-
parizi-eu-potrebuje-novu-zjednocujucu-viziu?
p_p_auth=0PPAb5RA&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2F
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Čo sa udialo v auguste

Pietne podujatia

72. výročie Slovenského národného povstania (25-29/08/2016) 

V  Bratislave,  Banskej  Bystrici  a  Strečne  sa  konali  hlavné  pietne 
podujatia  pri  príležitosti  72.  výročia  Slovenského  národného 
povstania. 

P.  Philippe Morel, chargé d'affaires a.i.  Francúzskeho veľvyslanectva, 
položil  veniec  v  mene  Francúzska  na  spomienkovej  slávnosti  v 
Bratislave (25. augusta) a v Banskej Bystrici (29. augusta). 

Na  pamiatku francúzskych  partizánov,  ktorí  padli  počas 
bojov  na  prelome  augusta-septembra  1944,  p.  Didier 
Rogasik,  tlačový  atašé  Francúzskeho  veľvyslanectva,  
a  zástupca  pridelenca  obrany,   podplukovník  Daniel 
Kopecky,  položili  veniec  v  mene  Francúzska  pri 
pamätníku na kopci Zvonicia na Strečne. 24 francúzskych 
vojakov je pochovaných v blízkosti pamätníka. 

Počas  SNP  na  území  Slovenska  bojovalo  200  občanov  
Francúzska.  Väčšinu  z  nich  tvorili  utečenci,  ktorým  sa  

podarilo utiecť zo zajateckých táborov a civilisti, ktorí boli odvedení do pracovných táborov a  
pracovali v zbrojovkách na slovenskom území. 

Pod velením kapitána Georges de Lannurien (Bretonec) sa Francúzom počas štyroch dôležitých  
dní  (od  31.  augusta  1944  do  3.  septembra  1944)  podarilo  ľahkými  zbraňami,  puškami,  
samopalmi a guľometmi, ktoré dostali od Sovietov, blokovať postup kolóny nemeckých vojakov  
(Wehrmachtu). Podarilo sa im zastaviť kolónu tankov a spomalili postup nemeckej armády. 

Pozrite si album fotografií:
https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-
221813384502384/photos/?tab=album&album_id=1438168079533569

Rómsky holokaust: pietne akty na Slovensku 
(02/08/2016) 

Dňa 2.  augusta sa vo viacerých mestách na Slovensku 
konali pietne akty na pamiatku Rómov, ktorí zahynuli v 
noci  z  2.  na 3.  augusta 1944 v koncentračnom tábore 
Osvienčim.

Francúzske  veľvyslanectvo  sa  zúčastnilo  na  pietnej  spomienke  v  Dunajskej  Strede,  kde 
položilo veniec v mene Francúzska.
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Septembrové udalosti

Pietne podujatia

Spomienka  na  obete  Holokaustu  a  rasovej  nenávisti 
(09/09/2016) 

P. Philippe Morel, Prvý radca Francúzskeho veľvyslanectva na 
Slovensku, sa zúčastnil na spomienkovej slávnosti na pamiatku 
obetí  Holokaustu  a  rasovej  nenávisti.  Na  pietnom  akte  sa 
zúčastnili  aj  premiér  Róbert  Fico,  minister  obrany  Peter 
Gajdoš, ako aj veľvyslanci viacerých krajín.

Viac  informácií  na :  http://www.ambafrance-
sk.org/Spomienka-na-obete-Holokaustu-a-rasovej-nenavisti-
09-09-2016

Pozrite si album fotografií:
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1441176579232719.1073741965.221813384502384&type=3

Ekonomika

Spoločné  stretnutie  poradcov  pre  zahraničný  obchod  pre 
Slovensko a Rakúsko (22/09/2016)

V rámci  slovenského  predsedníctva  v Rade  EÚ  sa  22.  septembra 
v Bratislave uskutočnilo spoločné stretnutie poradcov pre zahraničný 
obchod Francúzska zo sekcií pre Slovensko a pre Rakúsko. 

V prípade  Slovenska  sa  jedná  o necelú  dvadsiatku  vysokých 
predstaviteľov  slovenských  spoločností  a pobočiek  francúzskych 
firiem  z  rôznych  sektorov,  ktoré  udržiavajú  blízke  vzťahy 

s Francúzskom.  Ich  úlohou  je  radiť  predstaviteľom  štátnej  správy,  podporovať  firmy, 
vzdelávať  mladých  ľudí  na  medzinárodnej  úrovni  a prispievať  k zvyšovaniu  atraktivity 
Francúzska s cieľom pritiahnuť zahraničných investorov.  

Hlavnými témami spoločného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo  za prítomnosti francúzskych 
veľvyslancov  pôsobiacich  v oboch  krajinách,  boli  priemysel,  finančný  sektor,  ako  aj 
hospodárske perspektívy a riziká v týchto dvoch krajinách.   
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Kultúra – veda – vzdelávanie

Skúšky DELF-DALF pre verejnosť vo Francúzskom inštitúte 

Zápisy: 24-28 október 2016

Skúšky:  7- 10 november 2016 

Viac informácií na : 
https://institutfrancais.sk/kurzy-diplomy/zapisy/

Výstava diel Augusta Rodina v Galérii mesta Bratislavy 
(08/09/- 30/10/ 2016)

Galéria mesta Bratislavy predstavuje v septembri a októbri v priestoroch 
Páffyho paláca na Panskej ulici výstavu diel Augusta Rodina, zakladateľa 
moderného sochárstva. Výstavu zapožičalo Musée Faure z francúzskeho 
mesta Aix-les-Bains, ktoré vlastní jednu z najvýznamnejších zbierok diel 
tohto veľkého autora.

Výstava predstaví  menej  známu,  no nemenej zaujímavú grafickú tvorbu umelca v podobe 
akvarelov a litografií, ktoré dopľňa dvojica Rodinových sochárskych štúdií.

Výstava je premiérovou prezentáciou diel Augusta Rodina na Slovensku.

 

Termín: 8. 9. 2016 - 30. 10. 2016

Miesto: Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava

Kurátor: André Lytard

Viac informácií na : 
http://gmb.bratislava.sk/sk/exhibition/detail/auguste-rodin-zo-zbierky-musee-faure

Výstava  NEWROPE  v  Nitre  s  francúzskym  umelcom  Nicolasom 
Malclès-Sanuy ( 22/09-13/11/ 2016)
Francúzsky výtvarník Nicolas Malclès-Sanuy je jedným z 21 umelcov a 
umeleckých skupín z rôznych európskych krajín, ktorí odpovedali na 
výzvu  Nitrianskej  galérie a  zúčasťňujú  sa  na  medzinárodnej  výstave 
súčasného  umenia  s  názvom „Newrope“,  s  dielami  ktoré  reagujú  na 
aktuálne výzvy,  ktorým Európa čelí,  ako sú utečenecká kríza,  Brexit, 
hrozba terorizmu a mnohé iné. 

KURÁTOR: Omar Mirza (SK/LB)
MIESTO: Reprezentačné sály Nitrianskej galérie, Župné námestie 3, Nitra

TERMÍN: 22. 9. – 13. 11. 2016

Viac informácií na : https://institutfrancais.sk/aktuality/430/vystava-newrope/
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Sledujte v októbri

Veda – vzdelávanie

3.  ročník  Modelového  Európskeho  parlamentu 
(17/10/2016)

Slovensko-francúzsky  univerzitný  inštitút  a európsky 
kampus Sciences Po v Dijone pripravil v spolupráci s 
Informačnou  kanceláriou Európskeho  parlamentu  na 
Slovensku  a  Francúzskym  veľvyslanectvom  v SR  
3.  ročník Modelového Európskeho parlamentu,  ktorý 
sa  bude  konať 17.  októbra  2016 v  priestoroch 
Právnickej  fakulty  Univerzity  Komenského  v 
Bratislave  od  10,00  do  18,00  hod. (malé  zmeny 

v časovom  rozpätí  môžu  nastať  v  závislosti  od  príchodu  a možností  spojov  prihlásených 
gymnázií).

Tento deň je vyhradený zvedavým gymnazistom, ktorí sa učia po francúzsky a hravou formou 
chcú  spoznať  fungovanie  Európskeho  parlamentu.  Vyskúšajú  si,  aké  je  to  byť  v koži 
európskych politikov, a tak lepšie pochopili o čo Európskej únii ide.

Pochopiť,  vedieť  analyzovať,  argumentovať,  byť  iniciatívny,  vyjednávať,  hľadať  riešenia 
a kompromisy to všetko sú výzvy, s ktorými sa budú musieť poslanci „zelenáči“ popasovať.

Viac  informácií  na :  https://institutfrancais.sk/aktuality/436/modelovy-europsky-
parlament3/

Veľtrh  pomaturitného  vzdelávania  Akadémia  &  Vapac  
( 11-13/10/ 2016)

Campus France Slovensko, SFUI a Sciences Po Dijon sa aj tento rok 
zúčastnia  veľtrhu  pomaturitného  vzdelávania  Akademia  & 
Vapac, ktorý sa bude konať od 11. do 13. októbra v NTC Aréne v 
Bratislave.  Veľtrh je  dôležitým  podujatím pre stredoškolákov 
a študentov, ktoré sa koná každý rok začiatkom októbra. 

Bude to pre nás jedinečná príležitosť stretnúť sa s vami osobne 
a poskytnúť vám informácie o možnostiach štúdia vo Francúzsku 
a o frankofónnom štúdiu na Slovensku. 

11. - 13. októbra v NTC Aréne v Bratislave

Viac informácií na : 
https://institutfrancais.sk/aktuality/435/veltrh-pomaturitneho-vzdelavania2016/

https://institutfrancais.sk/aktuality/435/veltrh-pomaturitneho-vzdelavania2016/
http://college.sciences-po.fr/sitedijon/
http://www.iufs.sk/sk/
http://www.slovaquie.campusfrance.org/sk
https://institutfrancais.sk/aktuality/436/modelovy-europsky-parlament3/
https://institutfrancais.sk/aktuality/436/modelovy-europsky-parlament3/


Projekt a realizácia


	Neformálne stretnutie 27 hláv štátov a predsedov vlád EÚ (16/09/2016)
	Neformálne stretnutie ministrov obrany členských krajín EÚ v Bratislave (26-27/09/2016)
	Neformálne stretnutie rady EÚ pre zahraničné záležitosti (obchod) (22-23/09/2016)
	Neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín EÚ V Bratislave (02-03/09/2016)
	Týždeň veľvyslancov – Silná Európa v neistom svete (01/09/2016)
	72. výročie Slovenského národného povstania (25-29/08/2016)
	Rómsky holokaust: pietne akty na Slovensku (02/08/2016)
	Skúšky DELF-DALF pre verejnosť vo Francúzskom inštitúte

	Výstava diel Augusta Rodina v Galérii mesta Bratislavy
	(08/09/‑ 30/10/ 2016)
	Výstava NEWROPE v Nitre s francúzskym umelcom Nicolasom Malclès-Sanuy ( 22/09-13/11/ 2016)
	3. ročník Modelového Európskeho parlamentu (17/10/2016)
	Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia & Vapac ( 11-13/10/ 2016)
	11. - 13. októbra v NTC Aréne v Bratislave


