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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

« Bratislava  pre  všetkých » :  dni  otvorených  dverí  na 
Francúzskom veľvyslanectve (24-25/04/2015)

Francúzske  veľvyslanectvo  sa  po  prvýkrát  pripojilo  k 
podujatiu  « Bratislava  pre  všetkých»,  ktoré  umožnilo 
objavovať kultúrne bohatstvo hlavného mesta.  

Kutscherfeldov  palác,  ktorý  je  sídlom  Francúzskeho 
veľvyslanectva a Francúzskeho inštitútu, bol tiež počas dvoch 
dní sprístupnený verejnosti. 

Podujatie  Dni  otvorených  dverí  bolo  korunované  úspechom:  počas  dvoch  dní  navštívilo  priestory 
Kutscherfeldovho paláca, dva salóniky a kanceláriu veľvyslanca viac ako 230 turistov. Väčšina z nich 
navštívila priestory veľvyslanectva po prvýkrát, zaujímala ich budova, ktorá je súčasťou slovenského 
národného dedičstva. 

mailto:diplo@france.sk


Piatok bol vyhradený pre skupiny žiakov a študentov. Francúzska škola, dve bratislavské gymnáziá ako 
aj  Univerzita Komenského a Ekonomická univerzita mali možnosť navštíviť veľvyslanectvo.  

Prehliadka prebiehala nasledovným spôsobom: krátky opis budovy Kutscherfeldovho paláca, výstava 
o francúzsko-slovenských vzťahoch, oboznámenie s cieľmi konferencie COP 21, prehliadka kancelárie 
p. veľvyslanca Didier Lopinot.  V piatok 24. apríla sa uskutočnila aj exkluzívna prednáška o šifrovaní 
(systém kódovania  používaný  na veľvyslanectvách). Na záver prehliadky sa návštevníci oboznámili s 
aktivitami Francúzskeho inštitútu. 

Viac informácií na:
http://www.ambafrance-sk.org/Portes-ouvertes-du-palais

Pozrite s i album  fotografií « Bratislava pre všetkých » na :
https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384 

FOCUS

Stretnutie  « priateľov COP 21 » (30/04/2015)

« Priatelia COP 21 » sa dňa 30. apríla stretli na Francúzskom 
veľvyslanectve na pozvanie p. Didier Lopinot.   Táto skupina, 
ktorá  spája  politikov,  vedúcich  pracovníkov,  podnikateľov, 
zástupcov nevládnych organizácií, novinárov a vedcov, má za 
cieľ  združiť  slovenských činiteľov v boji  proti  klimatickým 
zmenám. 

Pri tejto príležitosti p. Javorčík, štátny tajomník Ministerstva 
zahraničných  vecí  a  európskych  záležitostí  Slovenskej  republiky,  p.  Kurilla, riaditeľ  sekcie 
medzinárodných vzťahov Ministerstva životného prostredia a p. Chrenek, zástupca Európkej komisie 
na  Slovensku,  podporili  konferenciu  Paris  Climat  2015  a  vyjadrili  želanie  zmobilizovať  slovenskú 
spoločnosť v prospech životného prostredia.

Viac informácií na: 
http://www.ambafrance-sk.org/Stretnutie-priate%C4%BEov-COP21-30-04

Všetko o CO21 na:  
http://www.ambafrance-sk.org/-COP-21-  

Čo bolo zaujímavé v apríli

Pracovné cesty veľvyslanca

Prednáška veľvyslanca na Univerzite Mateja Bela  (27/04/2015)

P. Didier Lopinot dňa 27. apríla navštívil Banskú Bystricu. Po stretnutí 
s  vedením  Fakulty  politických  vied  a  medzinárodných  vzťahov 
Univerzity Mateja Bela viedol prednášku na témy: «Európske otázky  » 
a  « Ekologické  výzvy  »,  ktorú  organizovalo  EFPOLIT, združenie 
frankofónnych študentov fakulty.  Po pracovnom obede so zástupcami 
EFPOLITu sa  p.  Lopinot  zhováral  s  p.  Martin  Vavrinkom,  generálnym 
riaditeľom Slovenskej agentúry pre životné prostredie.
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Viac informácií na:
https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384

Viac informácií o Efpolit na: 
http://www.efpolit.org/

COP 21 

Séria rozhovorov s odborníkmi na klímu

V  rámci  organizovania  „COP 21“,   najväčšej  medzinárodnej  konferencie 
o klimatických zmenách,  Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút 
si  želajú  oboznámiť  návštevníkov  našej  web  stránky  s  problematikou 
klimatických  zmien  publikovaním  série  rozhovorov  s  renomovanými 
francúzskymi a slovenskými odborníkmi. Po p. Natacha Berlin, ktorá nám 
v marci  predstavila  konkrétne  opatrenia,  ako  môžeme  bojovať  proti 
otepľovaniu planéty, nám renomovaný slovenský klimatológ,  prof. Milan 
Lapin vysvetľuje,  prečo sa naša planéta otepľuje a aký to má dopad na 
Slovensko a na svet. 

Pozrite si rozhovory :
https://www.youtube.com/watch?v=Rjft5YDHo3M
https://www.youtube.com/watch?v=EBoAJKIapTc

Vedecká  kaviareň pod názvom „ Vodík a trvalo udržateľný rozvoj“ 
(29/04/2015)

Vedecká  kaviareň  na  tému  «Využitie  vodíka  v oblasti  trvalo 
udržateľného  rozvoja» sa  konala  29.  apríla  v  Austria  Trend  Hotel 
v Bratislave. Hosťom vedeckej kaviarne bol pán Paul Lucchese, riaditeľ 
programu « Nové energetické technológie » francúzskeho Komisariátu 
pre atómovú energiu (CEA). 

P.  Lucchese  vyzdvihol  význam  nositeľov  energie  ako  napr.  vodíka  z 
obnoviteľných  zdrojov  energie  pre  automobilový  priemysel  (najmä  pre  väčšiu  autonómiu 
elektromobilov),  mestskej  dopravy  ako  aj  nových  trhov  (vysokozdvižné  vozíky,  generátorová 
sústava, ...).

Viac informácií na: 
http://www.ambafrance-sk.org/COP-21-Hydrogene-et-developpement

Ekonomika

Biznis klub na tému „Stavebný trh na Slovensku“ (23/04/2015)

Slovenská sekcia  radcov zahraničného obchodu Francúzska organizovala 
dňa 23. apríla Biznis klub na tému « Stavebný trh na Slovensku ». 

Riaditeľ  Francúzskej  školy  privítal  v  priestoroch  školy  v  Petržalke 
štyridsiatku účastníkov, ktorí si  vypočuli  dve prednášky expertov v tejto 

oblasti. P. Romain Coiquaud, VCES (Bouygues) priblížil špecifiká, vývoj a význam stavebného trhu. P. 
Marcel Sedlak, člen správnej rady HB Reavis, hlavného promotéra na Slovensku, sa zameral na aktivity 
spoločnosti a najmä na stavebný trh s kancelárskymi budovami na Slovensku a v Čechách, Varšave a  
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Londýne.  Obaja prednášatelia vyzdvihli prínos posledných trendov, ktoré uspokojujú dopyt klientely – 
výstavba budov s najlepšími environmentálnymi certifikátmi. 

Zasadnutie Ekonomickej rady veľvyslanectva  (20/04/2015)

Dňa 20. apríla sa konalo v poradí piate zasadnutie Ekonomickej rady 
veľvyslanectva.  Pod  vedením  p.  veľvyslanca  a  za  prítomnosti 
obchodného radcu veľvyslanectva sa stretli predseda slovenskej sekcie 
Poradcov  zahraničného  obchodu  Francúzska,  predseda  Francúzsko-
slovenskej  obchodnej  komory,  riaditeľ  Business-France  v  Českej 
republike a Maďarsku a zástupca riaditeľov podniku Peugeot Citroën v 
Trnave, aby priblížili politiku trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti.  

Diskusia sa sústredila najmä na ekonomickú situáciu na Slovensku,  francúzsko-slovenské obchodné 
vzťahy  a  tému  « podnik» akčného plánu veľvyslanectva za účelom šírenia cieľov konferencie COP 21.

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

Dňa  16.  apríla  sa  konalo  valné  zhromaždenie  Francúzsko-
slovenskej  obchodnej  komory.  Stretnutie  pod  vedením  p. 
veľvyslanca  Lopinot  otvoril  p.  Mickaël  Compagnon, predseda 
komory, ktorý oboznámil s aktivitami a vyúčtovaním za rok 2014 a s 
rozpočtom na tento rok.    

Delegáti  potom  zvolili  nových  členov  Správnej  rady  a  schválili 
zmenu  štatútu  obchodnej  komory,  ktorá  umožní  využitie 
európskych a višegrádskych fondov. 

Zhromaždenie bolo ukončené ochutnávkou šampanského « Perles 
du printemps ». 

Slávnostné otvorenie prvého obchodu  Décathlon  v Bratislave 
(09/04/2015)

P. Didier Lopinot  dňa 9. apríla 2015slávnostne otvoril prvý obchod 
DECATHLON v Bory Retail Zone (Bratislava).

Viac informácií na:
http://www.ambafrance-sk.org/Slavnostne-otvorenie-prveho

                                                        

http://www.ambafrance-sk.org/Slavnostne-otvorenie-prveho


Kultúra-veda-vzdelávanie

Výberové konanie na štipendiá francúzskej vlády

Oddelenie  pre  univerzitnú  a vedeckú  spoluprácu  Francúzskeho 
veľvyslanectva  na  Slovensku  zorganizovalo  výberové  konanie  na 
štipendiá  francúzskej  vlády  pre  slovenských  študentov.  Výberová 
komisia zasadala v priestoroch SAIA za účasti  zástupcov Ministerstva 
školstva a slovenských univerzít, aby vybrala 5 uchádzačov na štúdium 
Master  2  (druhý  rok  magisterského  štúdia),  4   uchádzačov 
na vedeckovýskumnú stáž a 2 študentov na spoločný doktorát.  

Francúzske veľvyslanectvo udeľuje  taktiež  štipendiá  pre  zamestnancov verejnej  správy za  účelom 
absolvovania  špecializovaného  kurzu  na  francúzskej  Národnej  škole  pre  verejnú  správu  (ENA). 
V spolupráci  so  zástupcami  francúzskych  podnikov  ponúka  kofinancované  štipendiá  pre  budúcich 
absolventov na druhý rok magisterského štúdia (Master 2).

Viac informácií na:
https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

Seminár učiteľov francúzštiny na Slovensku a valné 
zhromaždenie Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny 
(17-19/04/2015)

Z iniciatívy Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny a v spolupráci 
s Francúzskym inštitútom na Slovensku sa od 17. do 19. apríla konal 
vo  Vysokých  Tatrách  seminár  týkajúci  sa  jazykovedných  otázok, 
ktorého sa zúčastnila päťdesiatka učiteľov francúzskeho jazyka. 

Medzi  prednášajúcimi  nechýbali  vyučujúci  z Českej  republiky,  Ruska,  Rumunska,  Belgicka 
a Macedónska. Zastúpené boli všetky regióny a všetky typy škôl (základné aj stredné školy, univerzity, 
jazykové školy, Francúzske aliancie a Francúzska škola). 

Práve  táto  rozmanitosť  bola  zdrojom  bohatých  výmen  skúseností. 
Seminár  bol  zároveň aj  miestom valného zhromaždenia  Slovenskej 
asociácie  učiteľov  francúzštiny.  Jednohlasne  sa  rozhodlo  o zmene 
štatútu  asociácie,  ktorá  bude  odteraz  dostupná  všetkým  učiteľom 
francúzštiny a vo francúzštine na Slovensku, vrátane vysokoškolských 
pedagógov. 

Takisto  bol  zvolený  nový  výbor,  pričom  predsedníčkou  asociácie 
naďalej ostáva  Doc. Mgr.  Jana Bírová, PhD. z Univerzity Konštantína 

Filozofa  v  Nitre.  Všetci  zúčastnení  ocenili  absolvované  pedagogické  aktivity  a príjemnú  atmosféru 
a zhodli sa na tom, že by podobné stretnutia privítali aj v budúcnosti na pravidelnejšej báze.  

https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/


Olympiády vo francúzskom jazyku (14/04/2015)

14.  apríla  sa  v  Bratislave  konalo  celoštátne  kolo  Olympiád  vo 
francúzskom  jazyku,  pod  vedením  predsedníčky  celoštátnej 
komisie,  pani  Márie  Partovej,  PhD.  Ministerstvo  školstva,  vedy, 
výskumu a športu SR, Francúzsky inštitút na Slovensku a Slovenská 
asociácia  učiteľov  francúzštiny  udelili  ceny  najlepším  žiakom.  V 
celoslovenskom  kole  sa  stretli  víťazi  regionálnych  kôl  v  šiestich 
kategóriách podľa veku a úrovne, spomedzi ktorých vybrala porota, 

zložená z učiteľov francúzštiny a odborníkov na francúzsky jazyk, 18 najlepších žiakov na základe ich 
schopnosti komunikovať vo francúzskom jazyku.

 
Tu  sú  víťazi:  Kategória  1A :  Sabovčíková  Sonia  (ZŠ,  Staničná  13,  
Košice) - Kategória 1B : Cipár Ján (Gymnázium J.Hollého, Na hlinách  
30, Trnava) - Kategória 1C : Kucerová Ivana (Gymnázium, Metodova  
2, Bratislava) - Kategória 2A : Karaba Robert (Gymnázium J.Hollého ,  
Na  hlinách  30,  Trnava)  -  Kategória  2B :  Nehilová  Milena 
(Gymnázium,  Konštantínova  2,  Prešov)  -  Kategória  2C :  Štangová 
Radmila (Gymnázium V.B.Nedožerského, Prievidza).

Občianska spoločnosť

Atonaf-SK v Skalici (25/04/2015)

Dňa 25.  apríla 2015 slovenská zmiešaná skupina medailistov a 
priateľov Čestnej légie a Národného radu za zásluhy (Atonaf-SK) 
navštívila Skalicu.  
Delegáciu srdečne privítal primátor mesta, p. Ľudovít Barát. 

Vďaka výbornej organizácii návštevy zo strany radnice a p. Maria 
Laur, členovia a sympatizanti  (Atonaf-SK)  mali možnosť objaviť 

všetky poklady mesta: 

radnicu z obdobia renesancie, rotundu Sv. Juraja z 12. stor. a Jezuitský kostol zo 17. stor., dom kultúry  
v štýle moderného umenia, ako aj miesto, kde sa pripravuje tradičný « Skalický trdelník » starý mlyn 
slúžiaci v súčasnosti ako múzeum, niekoľko km dlhú turistickú a oddychovú zónu z mesta do Údolia 
zlatníkov a iné.  

Sledujte v máji

Ekonomika

Pracovné raňajky so štátnymi tajomníkmi (04/05/2015)

Francúzsko-slovenská  obchodná  komora  dňa  4.  mája  organizuje 
pracovné  raňajky  na  tému  « Štát  a  vedúci  podnikov  spoločne 
podporujú ekomomiku ! »

Vystúpenia  p.  Vazila  Hudáka,  štátneho  tajomníka  Ministerstva 
financií, p. Rastislava Chovanca, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva a p. Rémi Girardon, 
generálneho  riaditeľ  PSA  Peugeot  Citroën  Slovakia  budú  zamerané  na  štátnu  pomoc,  zavádzanie 
investícií a pomoc vede a výskumu. 



Diskusia

Medzinárodná  konferencia  „Udržateľný  rozvoj  miest  a  nový 
Územný plán pre Košice“ (29/05/2015)

V nadväznosti na cyklus diskusií o inovatívnom meste, s ktorým sa 
začalo v roku 2012, a v rámci diskusií k príprave nového územného 
plánu  mesta  Košice  vás  Francúzsky  inštitút  na  Slovensku,  Útvar 
hlavného  architekta  mesta  Košice  a nezisková  organizácia  Košice 
2013  srdečne  pozývajú  na  konferenciu  o územnom  pláne  mesta 
Košice,  ktorej  cieľom  bude  vytvoriť  priestor  pre  diskusiu 

s pozvanými odborníkmi zo zahraničia na témy ako sú územný plán a jeho hlavné ciele, realizácia 
dlhodobého plánu rozvoja mesta a schopnosť zaviesť do návrhu plánu výzvy trvalo udržateľného 
rozvoja. 

Vedeckú  koncepciu  konferencie  zastrešila  p.  Alena  Kubova-Gauché,  architektka  a historička 
slovenského  pôvodu  žijúca  vo  Francúzsku,  ktorá  bude  zároveň  konferenciu  aj  moderovať.  Na 
konferencii vystúpia aj dvaja francúzski odborníci, ktorí sa už niekoľko rokov podrobne zaoberajú 
urbanistickými výzvami slovenských miest: Yannis Tsiomis a Cristiana Mazzoni, architekti a urbanisti, 
zakladatelia Ateliéru CMYT Architectes Urbanistes. 

Kasárne/Kulturpark (budova Alfa), piatok 29. mája 2015, 9:00-15:30. Konferencia bude 
simultánne tlmočená z a do francúzskeho jazyka. Vstup voľný. 

Viac informácií na:
https://institutfrancais.sk/aktuality/265/konferencia-udrzatelny-rozvoj-miest-kosice/

Európska únia

Deň Európy (07/05/2015)

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.

Francúzsko-slovenská skupina Roc'hann sa predstaví od 15.30 do 16.30 
hod: 

https://www.facebook.com/pages/Rochann/112156235647?ref=hl 

https://institutfrancais.sk/aktuality/265/konferencia-udrzatelny-rozvoj-miest-kosice/
https://www.facebook.com/pages/Rochann/112156235647?ref=hl


Kultúra

Výstava „ARTičoka“ Miliny Zimkovej a Norberta Kelecsényiho 
(29/04-18/05/2015)

Francúzsky Inštitút na Slovensku vás pozýva na výstavu mladého páru 
slovenských výtvarníkov, maliarky  Miliny Zimkovej a sochára  Norberta 
Kelecsényiho.  V  Galérii  Francúzskeho  inštitútu  predstavia  výber  zo 
svojej najnovšej tvorby inšpirovanej nedávnym tvorivým pobytom v Cité 
Internationale  des  Arts  v  Paríži.  Kurátorkou  výstavy  je  pani  Mária 

Horváthová.

Galéria Francúzskeho inštitútu, od 29. apríla do 18. mája 2015

Viac informácií na: https://institutfrancais.sk/aktuality/258/vystava-zimkova-kelecsenyi/

Koncert frankofónnej skupiny VOILÀ  (20. mája 2015 v Hlave 22).

Viac informácií na:

http://hlava22.sk/events/voila-slovenske-turne/     

Pohľad späť na...

Fórum « Študenti-podniky » (14/04/2015)

V  utorok  14.  apríla  2015  sa  konal  4.  ročník  Fóra  Študenti-
podniky, ktoré  zorganizoval  Slovensko-Francúzsky  univerzitný 
inštitút v spolupráci so študentmi 3. ročníka Fakulty managementu 
Univerzity Komenského. Podujatie, ktoré sa z roka na rok rozrastá, 
sa  zúčastnilo  16  podnikov  a približne  100  študentov  z celého 
Slovenska. 

Slovenské a francúzske podniky na Slovensku hľadajú mladých francúzsky hovoriacich odborníkov, 
aby mohli expandovať a posilniť svoje pozície v medzinárodnom meradle. Fórum otvoril francúzsky 
veľvyslanec v SR, p. Didier Lopinot v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU 
v Bratislave.  Účastníci  Fóra tak mohli  absolvovať  aj  prehliadku novootvorených priestorov prvého 
Fablabu na Slovensku, digitálneho laboratória pre širokú verejnosť a podniky.

Viac informácií na :
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1117308414951852.1073741832.850481518301211&type=1

Viac informácií o FabLab : http://www.fablab.sk/sk/ 
http://www.ambafrance-sk.org/Video-Forum-Etudiants-Entreprises

Pozrite si album fotografií na:
https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384

https://institutfrancais.sk/aktuality/258/vystava-zimkova-kelecsenyi/
https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384
http://www.ambafrance-sk.org/Video-Forum-Etudiants-Entreprises
http://www.fablab.sk/sk/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1117308414951852.1073741832.850481518301211&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1117308414951852.1073741832.850481518301211&type=1
http://hlava22.sk/events/voila-slovenske-turne/


Budúce podujatia

Medzinárodný deň životného prostredia (05/06/2015)

Dňa 5. júna sa z iniciatívy OSN bude konať svetový deň životného prostredia,  
tento  rok  na  počesť  malých  rozvojových  ostrovných  štátov  (PEID),  ktoré 
čelia klimatickým zmenám. 

Viac informácií na:

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

GLOBSEC 2015 (19-21/06/2015)

10. ročník Medzinárodného bezpečnostného fóra v Bratislave sa uskutoční 
od 19. do 21. júna 2015. 

Viac informácii na: 

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

Koncerty :

- Lara Fabian – 3. jún v Bratislave , Aegon arena (predaj vstupeniek cez Ticketportal) ;

- Manu Chao na festivale « Pohoda » v Trenčíne (09. – 11. júl 2015)

Projekt a realizácia

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku

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