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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:  

Oficiálna návšteva Prezidenta Andreja Kisku v Paríži (21-22/11/2016) 

Prezident Slovenskej republiky,  J.E.p. Andrej Kiska, v 
dňoch  21.  a  22.  novembra  uskutočnil  prvú  oficiálnu 
návštevu Francúzska v histórii samostatnej Slovenskej 
republiky. Vyvrcholením tejto návštevy bolo stretnutie 
s Prezidentom François Hollande v Elyzejskom paláci. 

Hlavy štátov sa najskôr zhovárali medzi štyrmi očami, 
neskôr v prítomnosti francúzskeho ministra financií p. 
Michel  Sapin,  štátneho  tajomníka  pre  európske 
záležitosti,  p.  Harlem  Désir  a  štátneho  tajomníka 
slovenského  ministerstva  Zahraničných  vecí,  
p.  Lukáša  Parízka,  diskutovali  na  tému  rozvoja 
bilaterálnych vzťahov (najmä v ekonomickej oblasti), 
ako  aj  o  aktuálnych  medzinárodných  a  európskych 
otázkach v súvislosti so slovenským predsedníctvom v 
Rade EÚ a významným bratislavským samitom, ktorý 
sa konal 16. septembra. 

Prezidenti  sa  zhodli  na  tom,  že  cieľom  je  «  ťahať 
Európu  vpred  a  rozvíjať  spolupráce,  ktoré  pomôžu 
všetkým štátom. »

V rámci návštevy v Elyzejskom paláci bola podpísaná aj dohoda v oblasti školstva, jazykového 
vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce.

Viac informácií na : 
http://www.ambafrance-sk.org/Oficialna-navsteva-Prezidenta-Andreja-Kisku-vo-
Francuzsku-21-22-11-2016
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Album fotografií :
https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-
221813384502384/photos/?tab=album&album_id=1517580038259039

Pracovné cesty veľvyslanca

Pracovná  návšteva  veľvyslanca  Francúzska  
v Košiciach (01/12/2016)

J.E.p.  Christophe  Leonzi zahájil  medzinárodnú 
konferenciu "Nový územný plán pre Košice a projekt 
mesta  ",  ktorú  organizoval  Francúzsky  inštitút  na 
Slovensku v spolupráci s Útvarom hlavného architekta 
mesta Košice. 

Veľvyslanec Francúzska sa potom stretol s obchodným riaditeľom spoločnosti EUROVIA SK, p. 
Jurajom  Dančišínom,  s  námestníčkou  primátora,  p.  Renátou  Lenártovou,  a  s 
predsedníčkou Ústavného súdu, p. Ivettou Macejkovou. 

Viac informácií na : 
http://www.ambafrance-sk.org/Pracovna-navsteva-ve%C4%BEvyslanca-Francuzska-v-
Kosiciach-01-12-2016

P. Leonzi na pracovnej návšteve v Banskej Bystrici 
(09/11/2016) 

Veľvyslanec  Francúzska,  J.E.p.  Christophe  Leonzi,  bol  dňa  9. 
novembra na pracovnej návšteve v Banskej Bystrici.

Dopoludnia  sa  zhováral  s  rektorom Univerzity  Mateja  Bela,  p. 
Vladimírom Hiadlovským, a s prorektorkou pre medzinárodné 
vzťahy, p. Katarínou Chovancovou.

Pán veľvyslanec navštívil  bilingválne gymnázium a stretol  sa  s 
vedením Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov : s 
dekanom  fakulty,  p.  Branislavom  Kováčikom,  a  prodekanom 
pre  medzinárodné  vzťahy,  p.  Jaroslavom  Ušiakom.  Neskôr,  v 
prítomnosti  predsedu  Univerzitného  francúzsko-slovenského 

inštitútu,  p.  Radovana  Guru,  a  na  pozvanie  asociácie  EFPOLIT,  p.  Christophe  Leonzi 
prednášal  na  tému  «  Ako  znovu  získať  občanov  pre  európsky  projekt  –  príspevky 
Francúzska a Slovenska ».

Viac informácií na : 
http://www.ambafrance-sk.org/P-Leonzi-na-pracovnej-navsteve-v-Banskej-Bystrici-09-11-
2016
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Ekonomika

Pani  Martin  Pinville  na  konferencii  
o sociálnom hospodárstve (01/12/2016)
 

Štátna  tajomníčka  pre  priemysel,   remeslá, 
spotrebu a  sociálne  a  solidárne hospodárstvo,  
p.  Martine  Pinville,  sa  dňa  1.  decembra 
zúčastnila  na  konrefencii  o  sociálnom 
hospodárstve,  ktorú  organizovalo  ministerstvo 
Práce  Slovenskej  republiky  v  rámci 

Predsedníctva v Rade EÚ.

V predvečer podujatia večerala so svojím slovenkým kolegom, p.  Branislavom Ondrušom  
a zástupcami  francúzskych  spoločností  na  Slovensku,  ktoré  pôsobia  v  oblasti  sociálneho 
hospodárstva prostredníctvom svojich nadácií.  

Štátna  tajomníčka  uvítala  podpísanie  Bratislavského  vyhlásenia,  ktoré  je  podľa  jej  slov 
významným signálom mobilizácie členských krajín, aby rozvíjali sociálne hospodárstvo v celej 
Európe.

Podpísanie  dohody  medzi  veľvyslanectvom 
Francúzska a UP Slovensko (30/11/2016) 

Veľvyslanec  Francúzska  na  Slovensku,  
J.E.p.  Christophe  LEONZI,  a  generálny  riaditeľ  Up 
Slovensko, p. Štefan Petrík, za prítomnosti konateľa 
Skupiny UP a predsedu Nadácie UP, p. Jean-Philippe 
POULNOT, dňa 30. novembra podpísali partnerstvo, 
ktorého  cieľom  je  rozvíjať  activity  na  podpora 
občianskej  spoločnosti  a  organizácií  sociálneho  a 
solidárneho hospodárstva na Slovensku. 

Viac informácií na : 
http://www.ambafrance-sk.org/Podpisanie-dohody-medzi-ve%C4%BEvyslanectvom-
Francuzska-a-UP-Slovensko-30-11-2016

Veľvyslanec  Francúzska  sa  zhováral  so 
slovenským  ministrom  hospodárstva 
(15/11/2016)

Veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Leonzi, sa 
v  utorok  15.  novembra  stretol  s  ministrom 
hospodárstva Slovenskej republiky, p. Petrom Žigom. 
Predmetom  rohovoru  boli  okrem  iného  rozvoj 
vzťahov  v  energetickej  oblasti,  v  oblasti  inovácií  a 
startupov. 

Páni  Leonzi  a  Žiga  vyzdvihli  vysokú  úroveň  bilaterálnych  hospodárskych  a  politických 
vzťahov.
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Veľvyslanec Francúzska sa zhováral s ministrom 
financií SR  (03/11/2016) 

J.E.p. Christophe Leonzi sa dňa 3. novembra stretol 
so  slovenským  ministrom  financií,  p.  Petrom 
Kažimírom. Predmetom  rozhovoru  boli  okrem 
iného slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, európske 
otázky,  využitie  eurofondov  a  spolupráca  
s  francúzskymi  inštitúciami,  ako  Bpifrance, 
Francúzskou verejnou investičnou bankou. 

Páni  Leonzi  a  Kažimír  vyzdvihli  vysokú úroveň bilaterálnych hospodárskych a politických 
vzťahov.

Obrana

Veľvyslanec Francúzska sa zhováral s ministrom 
obrany Slovenskej republiky (03/11/2016) 

Veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Leonzi, sa 
dňa 3. novembra 2016 zhováral s ministrom obrany 
Slovenskej republiky, p. Petrom Gajdošom. 

Hovorili  najmä  o  rozvíjaní  obojstrannej  spolupráce 
medzi  Francúzskom  a  Slovenskom,  o  záväzku 
Slovenskej republiky v EÚ a NATO, o “Európe obrany” 
a modernizácii ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

Kultúra – vzdelávanie 

Výstava „Agnès Thurnauer: Krajina a jazyk“ v Kunsthalle 
LAB (07/12/2016 - 29/01/2017)

V  rámci  svojej  premiérovej  výstavy  na  Slovensku,  Agnès 
Thurnauer, francúzsko-švajčiarska súčasná umelkyňa, ktorá žije 
a  tvorí  v  Paríži,  predstaví  sériu  svojich  „Portrétov  v  životnej 
veľkosti“, ktorou sa úspešne prezentovala v Centre Pompidou v 
Paríži,  ako  i  v  ďalších  významných  priestoroch  súčasného 
umenia vo svete.
Kurátorka výstavy: Mira Sikorová-Putišová

Trvanie: 8. december 2016 – 29. január 2017

Miesto: Kunsthalle LAB, Kunsthalle, Bratislava (KHB)

Viac informácií na : https://institutfrancais.sk/aktuality/461/vystava-agnes-thurnauer/
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Filmový klub mediatéky: "Oh La La Pauline!" (19/12/2016)

Milí  priatelia  francúzskeho  filmu,  srdečne  Vás  pozývame  na 
premietaniefilmového klubu mediatéky :

"Oh La La Pauline" 

Réžia : Emilie Brisavoine - Francúzsko (2014) – 88 min – Komédia

Hrajú:  Pauline Lloret-Besson, Meaud Besson, Frédéric Lloret

 pondelok  19.  decembra  2016, 18:30  v  Galérii  Francúzskeho 
inštitútu

V pôvodnom znení s anglickými titulkami - vstup zdarma.

Viac informácií na : 
https://institutfrancais.sk/aktuality/462/film-ohlalapauline/

„Od Valmy po Slavkov – Francúzska diplomacia pri 
hľadaní mieru“, prednáška pána Roberta Ouvrarda 
(12/12/2016 )

Pri  príležitostí  výročí  Bitky  pri  Slavkove (2.  december 
1805)  a  Bratislavského  mieru (26.  december  1805) 
Francúzsky  inštitút  ponúka  tematickú  prednášku  vo 

francúzštine  s  pánom  M.  Robertom  Ouvrardom,  francúzskym  expertom  na  napoleonskú 
tematiku žijúcim vo Viedni.

Pondelok 12. decembra 2016 o 17.00, Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava,  
prednáška vo francúzštine - vstup voľný.

Viac informácií na : 
https://institutfrancais.sk/aktuality/464/prednaska-slavkov/

Decembrové ateliéry kreatívneho písania 
(09 a 12/12/ 2016)

Nezmeškajte  najbližší  ateliér  kreatívneho 
písanie na Francúzskom inštitúte na Slovensku. 
Na programe budú... hry, zábava... so slovíčkami 
a ešte  oveľa  viac  !  Aalebo  pondelok,  12. 

decembra 2016 od 16.00 do 18.00 (knižnica)
Neváhajte,  prihláste  sa  a  príďte  sa  zahrať  so  slovíčkami (uveďte  vaše  meno,  priezvisko 
a dátum ateliéru): amandine.diogo@institutfrancais.sk

Pozor! Požadovaná úroveň francúzštiny je B1. Počet účastníkov je obmedzený.

Podujatie otvorené a zdarma pre členov Francúzskeho inštitútu na Slovensku a členov asociácie  
Bratislava accueil.
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Pohľad späť na...

Druhý ročník FabLab Bratislava 

FabLab Bratislava ako prvý na Slovensku oslavoval dňa 
4.  novembra  svoje  druhé  narodeniny.  Na  podujatí, 
ktoré  združilo  asi  šesťdesiat  ľudí,  sa  zúčastnili  aj 
veľvyslanec  Francúzska,  J.E.p.  Christophe  Leonzi, 
riaditeľ  Centra  vedecko-technických  informácií  SR, 
zástupca  rektora  Slovenskej  Technickej  Univerzity  a 
rektor Univerzity Komenského. 

Viac informácií na : 
http://www.ambafrance-sk.org/Druhy-rocnik-FabLab-Bratislava

Projekt a realizácia

http://www.ambafrance-sk.org/Druhy-rocnik-FabLab-Bratislava
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