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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: 
diplo@france.sk
Môžete si  ho pozrieť aj  na  webovej  stránke veľvyslanectva a vopred 
Vám ďakujeme za jeho propagáciu medzi Vašimi známymi. 

  NA TITULKE

„Chuť Francúzska“: úspešná premiéra na Slovensku»!

Vo štvrtok 19. marca 2015 sa 15 slovenských reštaurácií zapojilo do 
projektu „Chuť Francúzska“. 

Všetky  zúčastnené  reštaurácie  zdôraznili  úspech  tohto  podujatia  a 
dúfajú, že na budúci rok bude opäť pokračovať. 

Hotel  Hilton  Košice:  „Myšlienka  „Chuť  Francúzska“  sa  nám  od 
počiatku  páčila.  Je  vynikajúce,  že  sme  mohli  byť  súčasťou  daného 
medzinárodného projektu.  Rovnako sme radi,  že  sme mohli  o  ňom 
natočiť  aj  prezentačné video.  Večera „Chuť Francúzska“ bola  naším 

najlepším  tohoročným  podujatím.  Ďakujeme  za  tento  nápad  a  budeme  radi,  ak  budeme  môcť 
pokračovať v danom projekte aj na budúci rok“.

Gašperov Mlyn Batizovce : „Bol to veľmi príjemný večer pre našich hostí, i pre nás, ktorí pracujeme v 
reštaurácii.  Znamenal pre nás veľkú výzvu, naučili  sme sa veľa nového o francúzskej gastronómii,  
vínach, zoznámili sme sa s históriou niektorých pokrmov a nápojov...“.

Reštaurácia Albrecht Bratislava:  jeden z hostí:  „Chcel  by som poďakovať všetkým, ktorí  prispeli  k 
organizácii podujatia „Chuť Francúzska“ – bol to veľmi príjemný gastronomický zážitok.“ „ Aj prítomní 
francúzski  hostia  ocenili  tento  večer.  Podujatie  bolo  veľmi  dobre  zorganizované,  čo  sa  týka 
komunikácie, informácií, podpory....“.

V Bratislave, veľvyslanec Francúzska, p. Didier Lopinot, pozval osobnosti slovenského politického a 
kultúrneho života na prestížnu večeru, ktorú pripravil p.  Damien Thuriès, renomovaný francúzsky 
šéfkuchár, ktorý kvôli tejto výnimočnej udalosti pricestoval z Francúzska. 

Pozrite si reportáž z francúzskeho večera na: 

http://www.ta3.com/clanok/1058792/goute-de-france-velasquezova-retrospektiva.html

http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/prve-televizne-noviny/27730_prve-televizne-
noviny (klik na Chuť Francúzska)
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Viac informácií nájdete aj na: 

• http://www.ambafrance-sk.org/Chut-Francuzska-zucastni-sa-15   

• www.goodfrance.com  

• Infographie: les actions du ministère pour la promotion du tourisme en Franc  e  

FOCUS

Mesiac Frankofónie

Aký bol tohtoročný Mesiac Frankofónie na Slovensku 

V marci  významné  miesto  patrilo  Frankofónii,  ktorá  sa  oslavovala  nielen v 
Bratislave, ale aj v ďalších slovenských mestách.  

Mesiac Frankofónie otvoril koncert speváka Merlot, ktorý sa konal najskôr v 
Banskej  Bystrici  a  následne  v  Bratislave,  kde  a  počas  celého  mesiaca  sa 
zorganizovalo množstvo podujatí – niekedy aj dve, tri v rámci jedného dňa – na 
ktoré sa prišlo pozrieť tisíce divákov. 

Rovnako ako minulý rok, aj tento rok mohol Francúzsky inštitút na Slovensku 
pri  organizovaní  Mesiaca  Frankofónie  počítať  s  podporou  viacerých 

partnerských krajín, ako je Belgicko, Bulharsko, Kanada, Maďarsko, Rumunsko a Švajčiarsko. Spolu s 
nimi a viacerými slovenskými partnermi sa uskutočnil frankofónny trh v Starej tržnici v Bratislave, v 
centre hlavného mesta.  

Ministerstvo  zahraničných  vecí  a  európskych  záležitostí  SR,  v  spolupráci  s  Francúzskym 
veľvyslanectvom na Slovensku, organizovali dňa 20. marca 2015 premietanie filmu «Quai d’Orsay», 
ktorý bol určený najmä jeho slovenským zamestnancom, ktorí sa učia po francúzsky, predovšetkým v  
perspektíve budúceho slovenského predsedníctva EU.  Podujatie zahájil  veľvyslanec  Francúzska na 
Slovensku, p. Didier Lopinot a vedúci služobného úradu slovenského ministerstva, p. Pavol Sýkorčin.

Takisto  sa  konali  rôzne  prednášky  (o  Afrike,  o ekonomickej  dimenzii  Frankofónie,  o preklade 
divadelných textov), rovnako ako aj výstavy (zastúpená bola maľba, sklo, fotografia....).  

Nechýbala ani hudba – v Žiline a v Bratislave sa už konali a na Košice ešte len čakajú finale súťaže 
francúzskej piesne a práve na Medzinárodný deň Frankofónie, Hlavné námestie v Bratislave patrilo 
nezabudnuteľnému  a  „improvizovanému“  Flashmob.  Hudobným  zážitkom  v podobe  nádherného 
koncertu speváka Claudea Manac’ha a jeho skupiny  « Enchanté » sa 27. marca v Slovenskom rozhlase 
v Bratislave aj  mesiac  Frankofónie  ukončil.  Tento  koncert  bude  navyše  v plnej  dĺžke  vysielaný do 
celého sveta na vlnách Slovenského rozhlasu « Radio Slovaquie Internationale » (dostupné bude aj 
video na internete).   

V Košiciach sa mesiac Frankofónie začal vernisážou výstavy 100% PARIS, architektúra-urbanizmus 
2000 – 2012, na ktorej sa zúčastnilo asi 80 ľudí. Výstava potrvá do 12. apríla. 

Viac informácií na:

http://www.ambafrance-sk.org/Flashmob-a-Bratislava-dans-le

https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384?fref=nf

https://www.facebook.com/alliancefrancaise.kosice/media_set?
set=a.811574498928630.1073741862.100002282638994&type=1&notif_t=like
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Čo bolo zaujímavé v marci

Politika

Stretnutie  veľvyslancov  Francúzska  pôsobiacich  v  krajinách 
Višegrádskej skupiny (05-06/03/2015)

Pri  príležitosti  slovenského  predsedníctva  (júl  2014  -  jún  2015) 
Višegrádskej skupiny (V4),  veľvyslanec Francúzska, p. Didier Lopinot, 
prijal dňa 5.  a 6.  marca veľvyslancov Francúzska,  ktorí  sú na misii  v 
krajinách  V4  (Poľsko,  Maďarsko,  Česká  republika).  Veľvyslancov 
sprevádzali  ich  spolupracovníci  (obchodní  radcovia  a  pridelenci 
obrany),  ako aj  riaditeľ  Európskej  únie  na  francúzskom  ministerstve 

zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja, p. Pierre Lévy. 

Stretnutie  umožnilo  predovšetkým výmenu názorov v  oblasti  aktuálnych otázok krajín V4,  ako aj 
perspektívy  spolupráce  medzi  Francúzskom  a  Višegrádskou  skupinou.  Zúčastnení  sa  stretli  aj s 
ministrom  zahraničných  vecí  a  európskych  záležitostí  p.  Miroslavom  Lajčákom a  s  p.  Petrom 
Javorčíkom,  štátnym tajomníkom pre európske záležitosti.  Rovnako diskutovali aj s predstaviteľmi 
slovenských  think  tanks  a  riaditeľkou  Medzinárodného  Višegrádskeho  Fondu  pani Karlou 
Würsterovou. 

Viac informácií na:
http://www.ambafrance-sk.org/Stretnutie-ve%C4%BEvyslancov

Pracovné cesty veľvyslanca

Návšteva spoločnosti Plastic Omnium (18/03/2015)

Spoločnosť  Plastic  Omnium  existuje  na  slovenskom  trhu  od  roku 
2000.  Približne  tisíc  zamestnancov  pracuje  v  troch  výrobných 
jednotkách v Lozorne, z toho 120 v technickom stredisku. Veľvyslanec 
Francúzska  navštívil továreň a rozvojové centrum v Lozorne  dňa 18. 
marca,  sprevádzaný obchodným  radcom a  atašé   pre  vedeckú 
spoluprácu. Riaditeľ  spoločnosti,  p.  Xavier  Landry,  ich  oboznámil  s 
činnosťou  podniku  na  Slovensku.  Delegácia  sa  stretla  aj  s  mladými 

medzinárodnými dobrovoľníkmi, ktorí pracujú v spoločnosti.

Viac informácií na: http://www.plasticomnium.com/en/     

Oslavy 25.  výročia  Francúzskej  Aliancie  v  Banskej  Bystrici 
(13/03/2015)

P.  Didier Lopinot,  v  spoločnosti  primátora mesta  Banská Bystrica,  p.  Jána 
Noska,  ďalej  predstaviteľa banskobystrickej  Kancelárie  prezidenta  SR,  p. 
Stanislava Líšku a ďalších pozvaných hostí,  sa zúčastnil v piatok 13. marca 
2015 oslav 25. výročia vzniku Francúzskej Aliancie v Banskej Bystrici, 
Vyberáme  z  príhovoru  pána  Lopinot   v úvode piatkového  slávnostného 
večera:

„Rád prichádzam do tohto malebného mesta. Chcem sa v prvom rade poďakovať za doterajšiu prácu 

http://www.plasticomnium.com/en/
http://www.ambafrance-sk.org/Stretnutie-ve%C4%BEvyslancov


najmä  prezidentovi  Alliance Française  v  Banskej  Bystrici,  pánovi Tomášovi  Martoňovi,  riaditeľovi 
Thomasovi Laurentovi a všetkým, ktorí už štvrťstoročie prejavujú lásku k Francúzsku, jeho ľuďom a 
jazyku.“

Po  úvodných  príhovoroch  p.  Tomáš  Martvoň,  prezident  Francúzskej  Aliancie  v  Banskej  Bystrici 
odovzdal čestné vyznamenania štyrom z doterajších riaditeľov :  p.  Robertovi Masciocchi,  pani  Petre 
Juríkovej, pani Kataríne Mrázovej a pani Charlène Pringault. 

Oslavy  25.  výročia  vzniku  Francúzskej  Aliancie  v  Banskej  Bystrici  zavŕšil kultúrny  program 
(francúzske piesne, opera a klavírny recitál) a recepcia.

Viac informácií na:

http://www.ambafrance-sk.org/P-Didier-Lopinot-sa-zucastnil

http://www.bystricoviny.sk/spravy/alliance-francaise-banska-bystrica-oslavila-stvrtstorocie-aj-s-
francuzskym-velvyslancom/

COP 21 

Vedecká  kaviareň pod názvom „Klimatické zmeny“ (26/03/2015)

Francúzsky  inštitút  na  Slovensku  zorganizoval  ďalšiu  «Vedeckú  kaviareň», 
ktorá  sa  tentokrát  venovala  klimatickým  zmenám.  Hlavným  rečníkom  bola 
pani  Natacha Berlin,  konzultantka v oblasti  životného prostredia  a trvalého 
rozvoja.
V  interview,  ktoré  nájdete  na  na  yebe  Veľvyslanectva,  pani  Natacha  Berlin 
predstavuje hlavné témy  svojej prednášky a vysvetľuje zodpovednosť každého 
človeka za klimatick zmeny, dopad otepľovania sa na náš každodenný život a 

návyky, ktoré si môže osvojiť každý z nás pre ochranu prírody.

Podujatie prinieslo diskusiu o problematike,  ktorá bude hlavnou témou medzinárodnej konferencie 
o klimatických zmenách COP21, ktorá sa bude konať od 30. novembra do 11. decembra 2015 v Paríži. 

Ako sa ma dotýkajú klimatické zmeny? Čo môžem urobiť?

Hosťom vedeckej kaviarne bola  p. Natacha Berlin, inžinierka agronómie, absolventka Ecole nationale 
supérieure d’agronomie v Rennes a odborníčka na environmentálne inžinierstvo,  životné prostredie a 
trvalo udržateľný rozvoj. Počas 3,5 min. rozhovoru vysvetľuje ľudskú zodpovednosť v klimatických 
zmenách, dopad otepľovania na náš každodenný život a návyky, ktoré by mal každý z nás uplatňovať v 
starostlivosti o prírodu. 

Viac informácií na: https://institutfrancais.sk/aktuality/245/vedecka-kaviaren-klimaticke-zmeny/ 

Stretnutie prvých radcov veľvyslanectiev (26/03/2015) 

Prvá  radkyňa  Francúzskeho  veľvyslanectva,  pani Hélène  Roos, 
pozvala dňa  26. marca svojich kolegov na pravidelné každomesačné 
stretnutie  « č.  2 »  veľvyslanectiev tentokrát  s  p.  Norbertom 
Kurillom,  generálnym riaditeľom sekcie enviromentálnej politiky na 
Ministerstve  životného  prostredia.  Predmetom  diskusie  v átriu 
Francúzskej  školy  bola  minuloročná  konferencia  zmluvných  strán 
COP 20, ktorá sa konala v r. 2014 v Lime a konferencia COP 21, ktorá 

sa uskutoční  v decembri  2015 v Paríži.  Jej  cieľom bude dosiahnutie záväznej  dohody v boji  proti 
klimatickému otepľovaniu.  

Všetko o CO21 na: http://www.ambafrance-sk.org/-COP21- 

http://www.ambafrance-sk.org/-COP21-
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Sledujte v apríli

Ekonomika

Valné zhromaždenie Francúzsko-slovenskej obchodnej komory (16/04/2015)

Valné zhromaždenie  Francúzsko-slovenskej  obchodnej  komory sa  uskutoční  dňa 16. 
apríla 2015.

Biznis klub (23/04/2015)

Slovenská sekcia  radcov zahraničného obchodu Francúzska organizuje  dňa 
23. apríla Biznis klub na tému «Trh nehnuteľností, oživenie alebo ilúzia ».

4. ročník Fóra Študenti - Podniky (14/04/2015)

Fakulta  informatiky  a  informačných  technológií  STU  v  Bratislave 
organizuje  v spolupráci  so  študentmi  Fakulty  managementu  UK  štvrtý 
ročník Fóra študentov a podnikov, ktoré sa bude konať 14. apríla o 15.00 
hod.  na  Fakulte  informatiky  a informačných  technológií  v priestoroch 
nového  FABLABu.  Cieľom  stretnutia  je  vytvoriť  užší  kontakt  medzi 
študentami  frankofónnych  študijných  programov  a zástupcami 
podnikovej sféry. Netradičné miesto tohtoročného fóra umožní všetkým 
prítomným  oboznámiť  sa  s  novou  platformou,  ktorá  je  vybavená 
modernými  digitálnymi  technológiami  ako  3D-tlačiarňou,  laserovým 

vyrezávačom a pod., vďaka ktorým si tu každý záujemca môže vyrobiť svoje vlastné predmety.

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, FABLAB (Ilkovičova 2, Bratislava), 14. apríl 2015, 
15:00

Viac informácií na:
 https://institutfrancais.sk/aktuality/253/forum-etudiants-entreprises-2015/

Kultúra-veda-vzdelávanie

« Bratislava  pre  všetkých » :  Otvorenie  Veľvyslanectva  pre  všetkých 
(25. apríl 2015)

25.  apríla  2015,od  10.00  o  14.00  hod.  otvorí  Francúzske  veľvyslanectvo 
svoje  brány  pri  príležitosti  podujatia «Bratislava  pre  všetkých»,  kedy  sa 
výnimočne otvoria pre širokú verejnosť aj mnohé iné inštitúcie. Môžete tak 
navštíviť miestnosti  Francúzskeho veľvyslanectva,  kde sa konajú recepcie, 
pracovňu  veľvyslanca  ako  aj  Francúzsky  inštitút.  Ak  však  chcete  vidieť 
priestory veľvyslanectva a pracovňu veľvyslanca, treba sa povinne zapísať  

do 23. apríla 2015 na adresu     :   diplo@france.sk  .  

mailto:diplo@france.sk
https://institutfrancais.sk/aktuality/253/forum-etudiants-entreprises-2015/


Výstava  Martin  Gerboc  /  Youcef  Korichi  „La  Condition  humaine“  
(01-27/04/2015)

Francúzsky inštitút na Slovensku Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy 
„La condition humaine“ (Ľudský údel),  ktorá predstaví obrazy slovenského 
maliara  Martina  Gerboca  a  jeho  francúzskeho  kolegu  Youcefa  Korichiho. 
Obaja umelci sa stretli v Bratislave už pred 2 rokmi ako účastníci kolektívnej 
výstavy  Pekná  maľba  2 v  Pistoryho  paláci  organizovanej  Francúzskym 
inštitútom.  Výsledok  tejto  spolupráce  si  môžete  prehliadnúť  v  apríli  v 
Galérii Francúzskeho inštitútu. Kurátorka výstavy: Eva Hober.

Viac informácií na:

https://institutfrancais.sk/aktuality/251/vystava-gerboc-korichi/

Atonaf-SK (25/04/2015)

Členovia  a  sympatizanti  Združenia  držiteľov  Francúzskych  štátnych 
vyznamenaní  na  Slovensku  (ATONAF-SK)  sa  stretnú  dňa 25.  apríla  v 
Skalici. Stretnutie a návšteva mesta sa uskutočnia na pozvanie primátora, 
p. Stanislava Chovanca.

Vedecká kaviareň : Vodík a trvalo udržateľný rozvoj

Budúca  vedecká  kaviareň  k  téme  «Využitie  vodíka  v oblasti  trvalo 
udržateľného rozvoja» sa bude konať 23. apríla o 17.30 hod. v galérii 
Francúzskeho  inštitútu  v Bratislave  (Sedlárska  7).  Hosťom  vedeckej 
kaviarne bude pán Paul Lucchese, riaditeľ programu « Nové energetické 
technológie » francúzskeho Komisariátu pre atómovú energiu (CEA). 

Vstup voľný, tlmočenie zabezpečené.

Viac informácií na: 
https://institutfrancais.sk/aktuality/254/vedecka-kaviaren-vodik-trvalo-udrzatelny-rozvoj/

Open Studio 2015 - Otvorenie francúzsko-slovenského cyklu

Nemecký  umelec Christoph  Keller príde  otvoriť  mettre  « francuzsko-
nemecký cyklus »  projektu Open Studio, iniciovaný Ateliérom Ilony Németh 
na  VŠVU  v Bratislave,  prezentáciou  v anglickom  jazyku  s názvom  „Self-
Experiments on Trance“, ktorá sa uskutoční dňa 28. apríla v Café Berlinka 
v Bratislave. 

Projekt, ktorý podporí francúzsko-nemecký fond, má ambíciu zorganizovať sériu stretnutí a diskusií 
medzi  prestížnymi  umelcami  z Francúzska  a Nemecka  na  jednej  strane  a  slovenskými  umelcami a 
študentmi na strane druhej. 

Na  celý  rok  sú  naplánované  štyri  niekoľkodňové  stretnutia,  počas  ktorých  sa  budú  konať  rôzne 
workshopy a majstrovské kurzy ako aj prednášky o súčasnom umení.

https://institutfrancais.sk/aktuality/254/vedecka-kaviaren-vodik-trvalo-udrzatelny-rozvoj/
https://institutfrancais.sk/aktuality/251/vystava-gerboc-korichi/


Pohľad späť na...

Rastúci úspech « Crème de la crème » na Slovensku 

Milovníci francúzskej kinematografie s veľkým nadšením privítali druhý ročník Týždňa francúzskeho 
filmu « Crème de la crème II », ktorý zorganizovali Francúzsky inštitút na Slovensku a Film Europe 
Media Company v rámci Mesiaca Frankofónie. Diváci mohli ochutnať výber 19 francúzskych filmov, 
z čoho 8 malo na Slovensku premiéru. Celkovo 111 premietaní v 15 kinách v 14 slovenských mestách 
(Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Liptovský Mikuláš, Martin, Modra, Nitra, Poprad, Prešov, Sereď, 
Spišská Nová Ves,  Trenčín,  Trnava a Žilina).  V Bratislave si  prišlo s obdivom pozrieť «crème de la 
crème»,  teda  to  najlepšie  z francúzskej  kinematografie,  viac  ako  3500  divákov,  ktorí  Cenu  diváka 
udelili  sociálnej  dráme  Dva  dni,  jedna  noc z  produkcie  režisérskej  dvojice  bratov  Dardennovcov. 
Povzbudený úspechom druhého ročníka  Crème de la crème, v rámci ktorého do Bratislavy zavítal aj 
Joël  Chapron,  vedúci  propagácie  francúzskeho  filmu  v Strednej  a Východnej  Európe  spoločnosti 
Unifrance,  sa  Týždeň francúzskeho filmu « Crème de la  crème III »  opäť vráti  do slovenských kín 
budúci rok v období od 10. do 16. marca 2016.

Úprimné poďakovanie patrí všetkým sponzorom a mediálnym partnerom, ktorí  vo veľkej miere  
prispeli k úspešnej realizácii Crème de la crème II.

Budúce podujatia

Deň Európy (7. máj 2015)

Vo  štvrtok  7.  mája 2015,  sa  Hlavné  námestie  v  Bratislave  oblečie  do  európskych 
farieb. Mnohé členské štáty Európskej únie sa predstavia vo svojich stánkoch a pre 
širokú verejnosť bude určený aj  bohatý kultúrny program.  Do tohto podujatia sa 
zapojí aj Francúzske veľvyslanectvo, Francúzsky inštitút i Francúzska škola.

Medzinárodný deň životného prostredia 

Z iniciatívy OSN je 5.  jún vyhlásený za Medzinárodný deň životného 
prostredia.  Tento  rok  je  venovaný  predovšetkým  malým  ostrovným 
rozvojovým štátom, ktoré čelia klimatickým zmenám. 

Plus d'informations sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-journee-mondiale-de-l.html

GLOBSEC 2015

10. ročník Medzinárodného  bezpečnostného fóra v Bratislave sa uskutoční od 19 – 21. 
júna. 

Viac informácií : http  ://www.globsec.org/globsec2015/   

http://www.globsec.org/globsec2015/
http://www.globsec.org/globsec2015/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-journee-mondiale-de-l.html
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