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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:  

Podporme kandidatúru Paríža na Olympijské hry 2024
#Paris2024 #GagnonsEnsemble 

Zamestnanci Francúzskeho veľvyslanectva a Francúzskeho inštitútu podporujú kandidatúru Paríža 

Mesto Paríž kandiduje na miesto konania Olympijských a Paralympijských hier 2024.
Oficiálna  kampaň  začala  3.  februára  a  končí  13.  septembra  2017,  kedy  členovia
Medzinárodného Olympijského výboru  v  Lime  (Peru)  zvolia  mesto –  organizátora
Olympijských hier 2024.

Paríž ponúkne svoju možnosť a inovatívnu, kreatívnu predstavu Olympijských hier, bude sa
inšpirovať  francúzskym  životným  štýlom  a  jedinečným  bohatstvom  svojho  dedičstva.
Francúzsko  každoročne  privíta  viac  ako  80  miliónov  návštevníkov,  viac  ako  ktorákoľvek
krajina  na  svete.  Paríž  2024  sa  bude  opierať  o  mnohé  prínosy  a  atrakcie,  ktoré  robia  z
Francúzska prvú turistickú destináciu na svete, môžu preto pripraviť nezabudniteľné Hry a
zdroj inšpirácie v službách športu a atlétov.

Prvotným cieľom kandidatúry je zorganizovať výnimočné Hry, opierajúc sa o infraštruktúru,
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operačné  zručnosti  a  bohaté  skúsenosti  v  oblasti  usporiadania  veľkých  medzinárodných
športových  podujatí  v  Paríži,  ktorý  je  jednou  zo  svetových  metropol  a  hlavným  mestom
politiky, financií a kultúry. Ale cieľom Paríž 2024 je zájsť ešte ďalej, a to šírením Olympijského
sna  medzi  ľuďmi  ponúknutím  a  hodnotením  Hier;  ako  aj  ponúknutím  dôstojných  osláv
výnimočného dedičstva Paríža, inovácií, elegancie a slávnostnej atmosféry. 

Ústredným prvkom konceptu Paríž 2024 bude Olympijská a paralympijská dedina, vzdialená
7 km severne od centra mesta. Viac ako 80% významných parížskych lokalít sa nachádza v
okruhu 10 km od dediny. 85 % atlétov bude bývať na mieste dostupnom do 30 minút od
miesta pretekov, čo im zaručuje optimálne podmienky. 

Podporte kandidatúru Paríž 2024 na sociálnych sieťach:

https://www.facebook.com/Paris2024  

https://twitter.com/Paris2024

https://www.instagram.com/paris2024 

Viac informácií na :  http://paris2024.org/fr

ZAOSTRENÉ NA 

Chuť Francúzska

Tretí  ročník podujatia  Chuť francúzska –  21.  marec
2017

Gastronomické podujatie Chuť Francúzska už po tretí rok
v prvý jarný  deň  21.  marca 2017  spojí  viac  ako  2000
šéfkuchárov  na  celom  svete,  aby  oslávili  francúzsku
kuchyňu. 

Každá reštaurácia, ktorá sa zúčastní na tejto celosvetovej
gastronomickej oslave, v tento deň svojim hosťom ponúkne večerné menu, ktorým vzdá hold
výnimočnosti francúzskej kuchyne,  jej  inovatívnym prvkom a hodnotám, ktoré vyznáva:
radosť,  spoločné  stolovanie,  zachovanie  zásad  zdravého  stravovania,  moderné  trendy  a
ochrana planéty. 

Minulý rok sa  do tejto celosvetovej  oslavy zapojilo  1715 reštaurácií  v 150 krajinách
sveta, čo predstavuje nárast o 30% oproti roku 2015 ( 1385 reštaurácií  ).  Zo Slovenska sa
zapojilo 14 reštaurácií (16 reštaurácií v r. 2015).

Na  stránkach  veľvyslanectva  Vám  prinesieme  informácie  o  výbere  slovenských
reštaurácii pre tento ročník Goût de France /Good France. 

Viac informácií na : www.goodfrance.com
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Čo sa udialo v januári 

Bilaterálne stretnutia 

Stretnutie veľvyslanca s podpredsedom pre investície a
informatizáciu, p. Petrom Pellegrinim (26/01/2017)

Veľvyslanec Francúzska,  J.E.p.  Christophe Léonzi sa dňa 26.
januára  stretol  s  podpredsedom  vlády  pre  investície  a
informatizáciu, p. Petrom Pellegrinim.

Hlavným predmetom rozhovoru bola bilaterálna spolupráca v
oblasti jadrovej energie, výskumu, inovácií a smart cities.

Viac informácií na : 
http://www.ambafrance-sk.org/Ve%C4%BEvyslanec-

Francuzska-sa-zhovaral-s-podpredsedom-vlady-pre-investicie-a

Veľvyslanec  Francúzska sa  stretol  s primátorom
Bratislavy (24/01/2017)

Veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, sa
dňa 24.  januára zhováral  s  primátorom Bratislavy,  
p.  Ivom Nesrovnalom.  Stretnutie  sa  uskutočnilo  v
honosných priestoroch Primaciálneho paláca. 

Páni  Léonzi  a  Nesrovnal  vyzdvihli  výborné  vzťahy
medzi  mestom  Bratislava  a  Francúzskym
veľvyslanectvom.  Načrtli  tiež  spôsoby  spolupráce

medzi  oboma  mestami  na  tému  '  inteligentné  mesto  ',  na  základe  parížskej  dohody  o
klimatických zmenách. 

Viac informácií na : 
http://www.ambafrance-sk.org/Ve%C4%BEvyslanec-Francuzska-sa-stretol-s-primatorom-
Bratislavy-24-01-2017

Francúzsky a nemecký veľvyslanec sa stretli 
s ministrom školstva (26/01/2017)

Francúzsky  a  nemecký  veľvyslanec  -  Christophe
Léonzi a Joachim Bleicker sa dňa 25. januára v rámci
spoločnej  oficiálnej  návštevy  stretli  s  ministrom
školstva,  vedy,  výskumu  a  športu,  
p.  Petrom  Plavčanom.  Predmetom  rozhovoru  bolo
najmä  začlenenie  vyučovania  cudzích  jazykov  do
školského systému. 
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Viac informácií na : 
http://www.ambafrance-sk.org/Francuzsky-a-nemecky-ve%C4%BEvyslanec-sa-stretli-s-
ministrom-skolstva-26-01-2017

Album fotografií : 
https://www.facebook.com/221813384502384/photos/pcb.1604164096267299/1604163
042934071/?type=3&theater

Rozhovor  veľvyslanca  Francúzska  s predsedom
Národnej rady Slovenskej republiky (19/01/2017)

J.E.p. Christophe Léonzi, sa dňa 19. januára 2017 
stretol s predsedom Národnej rady Slovenskej republiky, 
p. Andrejom Dankom.

Predmetom rozhovoru bolo najmä rozvíjanie bilaterálnej
spolupráce medzi Francúzskom a Slovenskom a aktuálne
európske otázky. 

Udelenie vyznamenania

Udelenie  Radu  Čestnej  légie  Generálovi  Milanovi
Maximovi (23/01/2017)

J.E.p. Christophe Léonzi dňa 23. januára udelil v mene
Prezidenta Francúzskej republiky štátne vyznamenanie
Radu  Čestnej  légie  Generálovi  Milanovi  Maximovi,
náčelníkovi  Generálneho  štábu  Ozbrojených  síl
Slovenskej  republiky,  za  účasti  štátneho  tajomníka
ministerstva Obrany, p. Mariána Saloňa. 

Viac informácií na : 
http://www.ambafrance-sk.org/Udelenie-Radu-Cestnej-legie-Generalovi-Milanovi-Maximovi-
23-01-2017

Ekonomika

Založenie  Klubu  medzinárodných  dobrovoľníkov   
v podnikaní Slovensko 

Prvé  tohtoročné  stretnutie  poradcov  pre  zahraničný  obchod
Francúzska  (CCEF)  na  Slovensku  sa  konalo  dňa  16.  januára  na
Rezidencii  Francúzska.  Na  Slovensku  túto  skupinu  tvorí  dvadsiatka
vysokých predstaviteľov z rôznych odvetví, v ktorých pôsobia francúzske
dcérske  spoločnosti  alebo  slovenské  spoločnosti,  ktoré  poskytujú
poradenstvo  veľvyslanectvu  a  záštitu  francúzskym  spoločnostiam
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pôsobiacim  na  Slovensku,  zaškoľujú  mladých  ľudí  na  medzinárodnej  úrovni  a  propagujú
atraktivitu Francúzska. 

Po  stretnutí  sa  na  pozvanie  pána  veľvyslanca  konala recepcia na  počesť členov
medzinárodného dobrovoľníckeho podnikania  (V.I.E.), a  mladých absolventov, ktorí pôsobia
vo  francúzkych  spoločnostiach  na  Slovensku.  Recepcia,  ktorú  spoluorganizovali  odbor
poradcov  pre  zahraničný  obchod  Francúzska  a  obchodné  oddelenie  veľvyslanectva,  bola
príležitosťou oznámiť založenie Klubu V.I.E., ktorý má aktuálne asi 40 členov + viac ako 300
bývalých členov.  Členovia  Klubu sa pracovne aj  neformálne stretávajú každé dva mesiace,
predsedom je p. Bruno Fernandez, jeden z bývalých členov CCEF. Na recepcii sa zúčastnili aj
zástupcovia Klubu V.I.E. z Rakúska a zástupca Business France Praha. 

Viac informácií na : 
http://www.clubvie.fr/#/article/lancement-du-club-v-i-e-slovaquie/23/01/2017/521 

Sté výročie ukončenia Prvej svetovej vojny

Zástupca  Misie  pre  výročie  Prvej  svetovej  vojny  
na Slovensku (26-27/02/2017)

P.  Joseph  Zimet,  generálny  riaditeľ  misie  pre  výročie  Prvej
svetovej vojny, bol dňa 26. a 27. januára na pracovnej návšteve
v  Bratislave.  Cieľom  návštevy  bola  príprava  francúzsko-
slovenských podujatí,  ktoré by sa mohli uskutočniť v r.  2017,
2018  a  2019  pri  príležitosti  stého  výročia  ukončenia  Prvej

svetovej vojny a vzniku Československa. 

Pám Zimet  sa stretol  s  ministrom kultúry a  štátnym tajomníkom ministerstva  kultúry,  so
zástupcami  ministerstva  obrany  Slovenskej  republiky  a  Slovenskej  Akadémie  vied,  aby
prerokovali  konkrétne  projekty  výstav  a  pedagogické  a  vedecké  francúzsko-slovenské
návštevy.  

Účasť Francúzska na týchto oslavách bude zameraná na osobnosť Milana Rastislava Štefánika,
ktorý  bol  spolu  s  Tomášom  Garriguom  Masarykom  a  Edvadrom  Benešom  jedným  z  troch
hlavných zakladateľov Československa, a ktorý zahynul pri leteckom nešťastí v r. 1919. 

Sledujte vo februári

Ekonomika

Stretnutie s ministrom hospodárstva (15/02/2017)

Francúzsko-slovenská  obchodná  komora  pripravuje  dňa  15.
februára stretnutie s ministrom hospodárstva, p. Petrom Žigom. Stretnutie za účasti mnohých
zástupcov francúzskych spoločností a veľvyslanca Francúzska sa uskutoční v hoteli   Crowne
Plaza.  Zúčastnení  budú  môcť  diskutovať  s  ministrom  podnikateľského  prostredia  na
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Slovensku. Podujatie je prístupné členom i nečlenom po zapísaní: 
p. Ľubica Novotná:P  novotna@fsok.sk

Viac informácií na : 
http://www.fsok.sk/fileadmin/template/slovaquie/uploads/Invitation_ziga.pdf

Kultúra - vzdelávanie

Film "ODYSEA" od Jérôme Salle, v slovenských 
kinách od 9 februára 2017

Výpravná a hviezdne obsadená biografia rodiny 
Cousteau, ktorá pred našimi očami otvorila tichý svet
pod morskou hladinou.

Réžia: Jérôme Salle - Franúzsko (2016) - 122 min 
Hrajú: Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou

Viac informácií na : 
https://institutfrancais.sk/aktuality/473/premierafilmodysea/

Pour les pianos: večer francúzskej hudby pre dva klavíry 
(22/02/2017 o 19.00)

Hudobná  a     tanečná  fakulta VŠMU  v Bratislave  pozýva  na
koncert skladieb francúzskych autorov pre dvojicu klavírov. Pod
názvom  „Pour  les  pianos“  koncert  odohrajú  študenti  a
doktorandi Katedry klávesových nástrojov HTF VŠMU  (Samuel
Beznák,  Monika  Csibová,  Tamás  Fekete,  Peter  Nágel,  Tamás
Oláh, Jozef Remenár, Kristína Smetanová, Zuzana Vontorčíková)
v nedeľu 22. februára o 19.00 v koncertnej sieni Dvorana. Na
koncerte  odznejú  skladby  nasledujúcich  autorov:  Claude
Debussy,  Cécile  Chaminade, Darius  Milhaud,  Francis

Poulenc, Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns, Germaine Tailleferre. 

Viac informácií na : 
https://institutfrancais.sk/aktuality/476/pour-es-pianos/

Výstava „Daumier a tí druhí (Francúzska karikatúra XIX.
Storočia) (09/02 - 03/03/2017)

Výstava je výberom z bohatých grafických zbierok bývalého
zámku  Coburgovcov,  dnes  Múzea  vo  Svätom  Antone pri
Banskej  Štiavnici.  Filip  Coburg  bol  veľkým  zberateľom
grafiky,  ktorého  prezliekáreň  je  celá  vytapetovaná
kreslenými vtipmi z časopisov „La Caricature“, „Le Charivari“
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a „La Silhouette“.

Výstavu pripravili Múzeum vo Svätom Antone a Francúzsky inštitút v spolupráci s Asociáciou 
teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia.

Kurátor: PhDr. Miro Procházka

Od 9. februára do 3. marca 2017

Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava

Viac informácií na : 
https://institutfrancais.sk/aktuality/474/vystava-daumier-a-ti-druhi/

Súťaž « Spievam po francúzsky 2017 »

Alliance  française  Banská  Bystrica,  Francúzsky
inštitút na Slovensku, Alliance française Košice a
žilinská asociácia  FRASK  už  tradične organizujú
tri semifinále:

• 10. marca v Košiciach 
• 15. marca v Bratislave 
• 7. apríla v Žiline 

Národné finále sa bude konať v centre nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bystrici v piatok 
2. júna. Medzinárodné finále sa bude konať 23. júna v maďarskej Budapešti.

Tento rok sa prihlášky podávajú online na nasledujúcej adrese - kliknite sem 

Všetko, čo potrebujete vedieť o súťaži Spievam po francúzsky 2017 :
https://institutfrancais.sk/aktuality/466/spievam2017/

Projekt a realizácia
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