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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:  

Príhovor veľvyslanca Francúzska na Slovensku, J.E.p.  Christophe LEONZI

Dobrý deň, 

Dňa 25. októbra som odovzdal poverovacie listiny Prezidentovi 
Slovenskej republiky, p. Andrejovi Kiskovi, a tým som sa oficiálne 
ujal  funkcie  veľvyslanca  Francúzska  na  Slovensku.
Som pripravený začať túto misiu s veľkým nadšením : Slovensko 
je krajina s bohatou kultúrou a rozvíjajúcim sa hospodárstvom ; 
priateľstvo,  spájajúce  naše  dve  krajiny  je  živé  a  silné  a  jeho 
základom  je  veľmi  pevný  vzťah  a  napokon,  Slovensko  je 
kľúčovým partnerom v srdci našej Európskej únie.

Slovensko  od  1.  júla  predsedá  Rade  Európskej  únie.  Toto 
predsedníctvo  je  jasným  dôkazom  európskeho  záväzku 
Slovenska,  profesionality  a  schopností  jeho  tímov.  Zohráva 
užitočnú úlohu v  prekonávaní  prebiehajúcej  krízy v  Európskej 
únii. Môže sa už pochváliť úspechom Samitu 27, ktorý sa konal 

16. septembra v Bratislave, a ktorý priniesol definíciu pozitívnej európskej cestovnej mapy, 
zohľadňujúcej  konkrétne  očakávania  našich  občanov  :  ochranu,  bezpečnosť,  prosperitu  a 
budúcnosť mladých. Slovenské predsedníctvo tiež významne prispelo k ratifikácii Parížskej 
dohody o klíme, tak dôležitej pre našu budúcnosť. Naše krajiny v tomto rozhodujúcom období 
pracujú ruka v ruke. 

Vzťahy medzi našimi dvoma krajinami sú vynikajúce. Počas posledných rokov sa uskutočnili 
mnohé  bilaterálne  návštevy  na  vysokej  úrovni  :  Prezident  republiky  François  Hollande 
pricestoval do Bratislavy trikrát, zatiaľ čo slovenský premiér Robert Fico viackrát vycestoval 
do  Paríža.  Najbližšia  novembrová  cesta  Prezidenta  Andreja  Kisku  do  Francúzska  umožní 
upevniť priateľstvo medzi našimi krajinami a dodá našej spolupráci nový konkrétny impulz.

Čo sa týka ekonomiky,  na Slovensku pôsobí  približne 400 francúzskych spoločností  alebo 
spoločností  s  francúzskym  kapitálom,  ktoré  majú  približne  30  000  slovenských 
zamestnancov. Tieto spoločnosti prispievajú k dynamike nášho obchodovania, ktorú si želáme 
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rozvíjať aj v najnovšej oblasti, ako sú digitálne technológie a výskum. S podporou Francúzsko-
slovenskej  obchodnej  komory  budem  venovať  zvláštnu  pozornosť  a  zameriam  sa  na 
posilnenie  a  zvýšenie  kvality  nášho  obchodovania  a  zlepšenie  atraktivity  Francúzska  na 
Slovensku. 

Francúzsko je na Slovensku pevne prítomné prostredníctvom svojho kultúrneho a jazykového 
vplyvu  a  atraktivity.  Vďaka  Francúzskemu  inštitútu,  Francúzskym  alianciám,  Francúzsko-
slovenskému  univerzitnému  inštitútu,  bilingválnym  sekciám  viacerých  stredných  škôl  a 
prirodzene aj Francúzskej medzinárodnej školy v Bratislave, sa môže oprieť o skúsený tím. 
Spolu sa každodenne usilujú rozvíjať spoluprácu a diskusiu a tiež o to, aby ľudia na celom 
Slovensku mali radi Francúzsku kultúru, jazyk, tradície a skúsenosti. 

S  podporou  konzulárneho  oddelenia  a  nášho  nového  honorárneho  konzula  v  Košiciach 
budem venovať svoju pozornosť a podporu našej francúzskej komunite na Slovensku.

Drahí krajania a drahí slovenskí priatelia, teším sa, že môžem s vami pracovať na posilnení 
priateľských vzťahov našich dvoch krajín a národov.

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ

Neformálne  stretnutie  predsedov  parlamentov 
Európskej únie (06-07/10/2016)

Na pozvanie predsedu Parlamentu Slovenskej republiky, 
p.  Andreja  Danka,  sa  v  dňoch  6.-7.  októbra  konal 
neformálny  samit  predsedov  parlemantov  členských 
krajín  EÚ  a  Európskeho  parlamentu.  Francúzsko  na 
stretnutí  zastupoval  predseda  senátu,  
p. Gérard LARCHER. 

Stretnutie pod heslom « Naučme sa lepšie spoznávať », 
sa zapísalo do oficiálneho harmonogramu slovenského predsedníctva v Rade EÚ ako jedno z 
najdôležitejších podujatí. 

Predseda senátu sa na stretnutí zhováral s p. Dankom o základných európskych otázkach  
a francúzsko-slovenskej parlamentnej spolupráci. 

Viac informácií na : 
http://www.ambafrance-sk.org/Neformalne-stretnutie-predsedov-parlamentov-Europskej-
unie

Čo sa udialo v septembri

Ekonomika

Francúzska  delegácia  na  ICT  Proposers  Day  2016
(26-27/09/2016)

V  rámci  digitálneho  týždňa,  ktorý  organizovali  slovenské 
predsedníctvo v Rade EÚ a Európska komisia,  pricestovala   v 
dňoch 26.  a  27.  septembra  do Bratislavy francúzska delegácia 
zástupcov  malých  a  stredných  podnikov,  start-upov  a  „pólov 
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konkurencieschopnosti », aby sa spolu so zástupcami Business France zúčastnili na podujatí 
ICT  Proposers´  Day  2016.  Networkingový  kokteil  uviedol  veľvyslanec  Francúzska,  
J.E.p. Christophe Leonzi. 

Viac informácií na : 
http://www.ambafrance-sk.org/ICT-Proposers-Day-2016

Októbrové udalosti

Pietne podujatia

Slávnostné odhalenie pamätníka na počesť dvoch 
francúzskych partizánov (05/10/2016)

Dňa  5.  októbra  bol  v zimných  podmienkach  slávnostne 
odhalený  pamätník  na  počesť  dvoch  francúzskych 
partizánov,  ktorí  padli  v bojoch  počas  Slovenského 
národného  povstania  na  Martinských  Holiach.  Francúzske 
veľvyslanectvo  na  tomto  slávnostnom  akte  zastupovali 

pridelenec  obrany  a jeho  zástupca,  splnomocnení  pre  Slovenskú  republiku  so  sídlom  vo 
Varšave. 

Viac informácií na : 
http://www.ambafrance-sk.org/Slavnostne-odhalenie-pamatnika-na-pocest-dvoch-
francuzskych-partizanov

Pozrite si album fotografií:
https://www.facebook.com/221813384502384/photos/ms.c.eJxFzMcRwDAMA8GOPATB2H9jlpX83cEBV
hRTSRcLRD~;4IMp8AJ24wAW8YEgIeifjA8VslzoL9oColAOuEzx3guqZ6L~;AOtUXLYUeyQ~-
~-.bps.a.1483041671712876.1073741972.221813384502384/1483042075046169/?type=3&theater

Pracovné cesty veľvyslanca

Veľvyslanec Francúzska sa zúčastnil na Dni slovenského 
obranného priemyslu  (20/10/2016)

Veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe LEONZI, sa dňa 20. 
októbra zúčastnil na podujatí « Dni slovenského obranného 
priemyslu  »,  ktorý  sa  konal  vo  Vojenskom  technickom  a 
skúšobnom  ústave  Záhorie.  Sprevádzal  ho  zástupca 
pridelenca obrany.

Cieľom  podujatia,  ktoré  organizovalo  ministerstvo  Obrany,  bolo  ukázať  najmodernejšiu 
domácu techniku a výzbroj. 

Viac informácií na :

http://www.ambafrance-sk.org/Ve%C4%BEvyslanec-Francuzska-sa-zucastnil-na-Dni-
slovenskeho-obranneho-priemyslu-20
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Ekonomika

 Pán Michel Sapin na stretnutí 5. ročníka GLOBSEC 
Tatra Summit (28/10/2016)

Minister Hospodárstva a Financií, p. Michel Sapin, sa 
v  piatok  28.  októbra  zúčastnil  5.  ročníka  GLOBSEC 
Tatra  Summit,  európskeho  ekonomického  fóra  na 
vysokej úrovni, ktoré každoročne organizuje Slovenská 
republika. 

Počas  panelovej  diskusie  o  budúcnosti  eurozóny vystúpil  pán Sapin   spolu  s  nemeckým 
ministrom financií,  p. Wolfgang Schäuble, talianskym ministrom Hospodárstva a Financií,  
p.  Pier Carlo Padoan, eurokomisárom pre obchodné a finančné záležitosti, daňovú a colnú 
politiku, p. Pierre Moscovici a slovenským ministrom financií, p. Petrom Kažimírom. 

Viac informácií na : 
http://www.ambafrance-sk.org/Pan-Michel-Sapin-na-stretnuti-5-rocnika-GLOBSEC-Tatra-
Summit-28-10-2016

Podujatie  “Investovať  vo  Francúzsku” 
(25/10/2016)

Dňa  25.  októbra  sa  uskutočnilo  podujatie  
«  Investovať  vo  Francúzsku  »,  ktoré  organizovalo 
obchodné  oddelenie  Francúzskeho   veľvyslanectva 
v rámci  „Mesiaca  investícií“,  v  spolupráci  so 
Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. 

Cieľom  podujatia  bolo  predstaviť  slovenským 
podnikateľom možnosti investovania, ktoré ponúka Francúzsko, ako aj podnikateľské reformy 
na  uľahčenie  investovania  v zahraničí,  ktoré  boli  prijaté  od  vypuknutia  hospodárskej  a 
finančnej krízy. 

Veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Leonzi  vo svojom úvodnom príhovore podčiarkol 
dôležitosť prítomnosti francúzskych investorov na Slovensku a existujúcich hospodárskych 
väzieb medzi Francúzskom a Slovenskom. 

S príhovormi vystúpili aj ekonomická radkyňa Francúzskeho veľvyslanectva, výkonný riaditeľ 
francúzsko-slovenského startupu InHiro a Investment Manager z Neulogy Venture, ktorí sa 
podelili  o svoje  skúsenosti  s investovaním  vo  Francúzsku,  ako  aj  viacerí  Poradcovia  pre 
zahraničný obchod Francúzska, ktorí predstavili podporu ich siete (1400 osôb vo Francúzsku, 
4000  poradcov  v 143  krajinách  )  všetkým  podnikateľom,  ktorí  majú  záujem  pôsobiť  vo 
Francúzsku. 

Viac informácií na : 
http://www.ambafrance-sk.org/Ve%C4%BEvyslanec-Francuzska-otvoril-podujatie-
Investovat-vo-Francuzsku
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« Bratislavské právnické forum » - Príhovor 
J.E.p. Christophe Leonzi (21/10/2016)

J.E.p.  Christophe  Leonzi  sa  dňa  21.  októbra  v 
Bratislave  zúčastnil  na  konferencii  "Bratislavské 
právnické  fórum  ",  ktoré  organizovala  Univerzita 
Komenského.  Na podujatí sa zúčastnili aj predseda 
parlamentu,  p.  Andrej Danko, primátor Bratislavy, 
p.  Ivo  Nesrovnal  a  dekan  právnickej  fakulty 

Univerzity v Cambridge. 

Veľvyslanec  vystúpil  na  úvodnom  zasadnutí  konferencie  pod  názvom  „Alternatívy  pre 
smerovanie  EÚ  –  integrácia  alebo  dezintegrácia“.  Vo  svojom  príhovore  hovoril  o 
výsledkoch Bratislavského samitu zo 16. septembra, týkajúcich sa budúcnosti EÚ. Vyzdvihol,  
že samit vyústil do prijatia cestovnej mapy, ktorá bude dôležitá v nasledujúcich mesiacoch a 
vďaka ktorej  môže Európska únia čeliť aktuálnej existenčnej kríze po britskom rozhodnutí 
opustiť Európsku úniu. 

Viac informácií na : 
http://www.ambafrance-sk.org/Bratislavske-pravnicke-forum-Prihovor-J-E-p-Christophe-
Leonzi

Kultúra – Veda – vzdelávanie

Odovzdávanie  Ceny  Imra  Weinera-Kráľa  za  rok 2016 
(18/10/2016)

Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa, Francúzsky inštitút na 
Slovensku  a  Asociácia  teoretikov,  kritikov  a  historikov 
výtvarného umenia udelil v októbri už po tretí krát Cenu Imra 
Weinera-Kráľa určenú  osobnostiam,  ktoré  výraznou  mierou 
prispeli k rozvoju francúzsko-slovenskej kultúrnej spolupráce. 

Od roku 2014 Cenu Imra Weinera-Kráľa spoločne vyhlasujú, 
organizujú  a  udeľujú  občianske  združenie  Spolok  priateľov 
Imra  Weinera-Kráľa  a  Francúzsky  inštitút  v  Bratislave  v 

spolupráci  s Asociáciou teoretikov,  kritikov a historikov výtvarného umenia na Slovensku. 
Toto  ocenenie  sa  udeľuje  pod  záštitou  Ministra  kultúry  Slovenskej  republiky,  p.  Mareka 
Maďariča a Veľvyslanca Francúzska v Slovenskej republike, J.E. p. Christopha Léonzi. 

Viac informácií na : 
https://institutfrancais.sk/aktuality/442/cena-imra-weinera-krala-2016/
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Veľký  úspech  3.  ročníka Modelového  Európskeho 
parlamentu (17/10/2016)

Tretí  ročník  Modelového  Európskeho  parlamentu  sa 
konal 17. októbra 2016 v priestoroch Právnickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave. Zasadnutie okrem 
iných otvoril veľvyslanec Francúzska, J.E. p. Christophe 
Leonzi, a europoslanci  Jana Žitňanská (ECR) a Miroslav 
Mikolášik (PPE).

Cieľom  bolo  spoznanie  fungovania  Európskeho  parlamentu  (a  celého  voleného 
zhromaždenia) hravou formou. Študenti si vyskúšali, aké je to byť v koži európskych politikov, 
a tak lepšie pochopili fungovanie Európskej únie a jej orgánov. 

Viac informácií na : 
http://www.ambafrance-sk.org/Ve%C4%BEky-uspech-tretieho-rocnika-Modeloveho-
Europskeho-parlamentu

Pozrite si album fotografií:
https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-
221813384502384/photos/?tab=album&album_id=1480326875317689

Sledujte v novembri

Kultúra – veda – vzdelávanie 

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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OFF_FESTIVAL (04- 18 /11/2016)

Francúzsky  inštitút  na  Slovensku  Vás  pozýva  na  výstavu „RODINY“ 
francúzskeho fotografa Swena Renaulta do Pisztoryho paláca v rámci 
7. ročníka OFF_festivalu (Štefániková 25, Bratislava). 

OFF_festival  Bratislava prebieha  súčasne  s  Mesiacom  fotografie už 
sedem  rokov a  dopĺňa  jeho  program  o  platformu  pre  svieže  talenty 
fotografickej scény. 

Viac informácií na : 
https://institutfrancais.sk/aktuality/449/off-festival-sk2016/

Mesiac fotografie 2016: Looking for the Clouds /Hľadanie oblakov/ 
(05/11- 02/12/2016)

V  rámci  ročníka  2016  festivalu  Mesiac  fotografie  Bratislava,  Francúzsky 
inštitút  v  spolupráci  so  Stredoeurópskym  domom  fotografie a  Európskym 
mesiacom fotografie (EMoP) predstaví výstavu s názvom  „Looking for the 
clouds“ -  unikátnu  reportáž  o osude  migrantov  z celého  sveta 
prostredníctvom fotografií od šestice európskych autorov: 

Samuel  Gratacap (FR),  Andrej  Bán (SK),  Tanja  Boukal (AT),  Matic  Zorman (SLO), Anna 
Jermolaeva (RU) a Ibro Hasanovič (KS) 

Kurátor: Václav Macek

Od 6. novembra do 2. decembra 2016

Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava

Viac informácií na :
https://institutfrancais.sk/aktuality/454/mesiac-fotografie-2016/

Prednáška  "Bratislava  a  Francúzsko  naprieč  históriou" 
(22/11/2016)

Francúzsky  inštitút  na  Slovensku  Vás  srdečne  pozýva  na 
prednášku vo  francúzskom  jazyku s  názvom  "Bratislava  a 
Francúzsko  naprieč  históriou"  dňa  22.  novembra  2016  o 
18:00 hod, prezentovanú diplomatom a spisovateľom pánom 
PhDr. Miroslavom Musilom, rytierom Rádu umení a literatúry. 
Pán  Musil Vás  prevedie  históriou  Bratislavy  v  spojitosti  s 

Francúzskom a francúzskymi osobnosťami v tomto meste.  

Prednáška  vo francúzskom jazyku  spolu s prezentáciou sa bude konať  dňa  22. novembra 
2016 o 18:00 hod v galérii Francúzskeho inštitútu.

Viac informácií na : https://institutfrancais.sk/aktuality/452/musilsk/

https://institutfrancais.sk/aktuality/454/mesiac-fotografie-2016/
http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/musil-miroslav/
https://institutfrancais.sk/aktuality/452/musilsk/
http://www.europeanmonthofphotography.org/
http://www.europeanmonthofphotography.org/
http://www.europeanmonthofphotography.org/
http://www.sedf.sk/
http://2016.mesiacfotografie.sk/
https://institutfrancais.sk/aktuality/449/off-festival-sk2016/


Filmový klub mediatéky: "Mladý tiger" (28/11/ 2016)

Milí  priatelia  francúzskeho  filmu,  srdečne  Vás  pozývame  na 
premietanie filmového klubu mediatéky :
"MLADÝ TIGER" 

Réžia : Cyprien Vial - Francúzsko (2014) – 87 min – Dráma

Hrajú:  Harmandeep Palminder, Vikram Sharma, Elisabeth Lando, Bilal 
Baggad

Pondelok 28. novembra 2016, 18:30 v Galérii Francúzskeho inštitútu

V pôvodnom znení s anglickými titulkami - vstup zdarma.

Viac informácií na : 
https://institutfrancais.sk/aktuality/453/filmovyklub-mladytiger/

Projekt a realizácia

https://institutfrancais.sk/aktuality/453/filmovyklub-mladytiger/
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