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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

Pracovné cesty veľvyslanca

Pracovná  cesta  veľvyslanca  do  Kežmarku  a  Košíc 
28/05/2015)

P.  Didier  Lopinot  pricestoval dňa  28. mája do  Kežmarku, kde 
udelil  francúzske  štátne  vyznamenanie  Radu  za  zásluhy  p. 
Ivanovi Akimovovi.

P. Ivan Akimov má veľké zásluhy za prácu s mladými ľuďmi, 
zvlášť  s  tými,  ktorí  pochádzajú  zo  znevýhodneného 
prostredia.  Vytvorením skupiny tanečníkov a spevákov Kesaj  
Tchavé  podporuje  integráciu  mladých  Rómov  z  okolia 
Kežmarku do slovenskej spoločnosti bez straty prepojenia 

na ich kultúru a pôvodnú komunitu. 

Ich  predstavenia  sú  plné  emócií  a  energie  týchto  mladých  ľudí  a  podporujú  zmiešané  kultúry  a 
toleranciu. Súbor má od r. 2003 za sebou početné medzinárodné turné a v októbri 2014 vystúpil v 
Parížskej Olympii. Reportáž o tomto vystúpení odvysielala francúzska televízia Arte a TV5.

O udalosti informovali viaceré slovenské médiá:

http://poprad.korzar.sme.sk/c/7830272/francuzsky-velvyslanec-udelil-vyznamenanie-
kezmarcanovi.html

http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/30336_televizne-noviny/ 
(zivel     s balalajkou)

http://www.ta3.com/clanok/1062739/rytiera-spod-tatier-ocenuju-vo-svete-na-slovensku-o-nom-
vie-malokto.html

mailto:diplo@france.sk
http://www.ta3.com/clanok/1062739/rytiera-spod-tatier-ocenuju-vo-svete-na-slovensku-o-nom-vie-malokto.html
http://www.ta3.com/clanok/1062739/rytiera-spod-tatier-ocenuju-vo-svete-na-slovensku-o-nom-vie-malokto.html
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/30336_televizne-noviny/zivel
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/30336_televizne-noviny/
http://poprad.korzar.sme.sk/c/7830272/francuzsky-velvyslanec-udelil-vyznamenanie-kezmarcanovi.html
http://poprad.korzar.sme.sk/c/7830272/francuzsky-velvyslanec-udelil-vyznamenanie-kezmarcanovi.html


Pán veľvyslanec potom navštívil Strednú umeleckú školu na Slavkovskej ulici v Kežmarku. 

P.  Lopinot  sa dňa 28. mája v Košiciach tiež zúčastnil  na prednáške pod názvom  «Rendez-vous de 
Košice», ktorú organizovala Slovenská Aliancia personálnych agentúr na tému (APAS) « Changes from 
March 2015 in temporary work legislation. Actual best practices in Europersonal & Fabrika ».

Napokon dňa 29. mája p. Lopinot spolu s primátorom Košíc p. Rašim uviedli medzinárodnú prednášku 
« Udržateľný rozvoj miest a nový Územný plán pre Košice ».   Prednáška bola súčasťou  cyklu diskusií 
o inovatívnom meste, ktorý v r. 2012 uviedol Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s Útvarom 
hlavného architekta mesta Košice a neziskovou organizáciou Košice 2013. 

Vedeckú  koncepciu  konferencie  zastrešila  p.  Alena  Kubova-Gauché,  architektka  a historička 
slovenského pôvodu žijúca vo Francúzsku. Na konferencii vystúpili 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. 

Čo bolo zaujímavé v máji

Výročia - oslavy

Deň Európy (07/05/ 2015)

Vo  štvrtok 7.  mája 2015 sa  Hlavné  námestie  v  Bratislave  oblieklo  do 
európskych farieb: 20 členských štátov Európskej únie sa predstavilo vo 
svojich  stánkoch  a  pre  verejnosť  bol  určený  aj  kultúrny  program  (o.i. 
Francúzsko-slovenská  skupina  Roc'hann).   Na  podujatí  sa  zúčastnili aj 
Francúzske  veľvyslanectvo,  Francúzsky  inštitút  a  Francúzska  škola  v 
Bratislave.

Pozrite si album fotografií: https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1106198632730517.1073741917.221813384502384&type=1

96. výročie úmrtia Generála M.R. Štefánika (03-05/05/2015)

P.  Hélène  Roos,  chargée d’affaires  a.i  a  plk.  Christine  Chaulieu, 
pridelenkyňa obrany Francúzskeho veľvyslanectva,  dňa 3. mája  položili 
veniec  počas  spomienkovej  slávnosti  pri  pamätníku slovensko-
francúzskeho hrdinu,  Generála M. R. Štefánika na Košariskách a Bradle. 

P.  Roos tiež predniesla príhovor pri príležitosti spomienkovej slávnosti 
dňa 4. mája pri soche M. R. Štefánika v Bratislave. 

Napokon sa konala   spomienková slávnosť dňa 5. mája  v blízkosti obce Ivanka pri Dunaji.  P. Adelin 
Royer,  Prvý tajomník Francúzskeho veľvyslanectva na  Slovensku,  položil  veniec  pri  pamätníku na 
mieste úmrtia Milana Rastislava Štefánika. 

Viac informácií na:
http://www.ambafrance-sk.org/96-vyrocie-umrtia-Generala-M-R-3320
http://www.ambafrance-sk.org/96-vyrocie-umrtia-Generala-M-R
https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1106198632730517.1073741917.221813384502384&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1106198632730517.1073741917.221813384502384&type=1
http://www.ambafrance-sk.org/96-vyrocie-umrtia-Generala-M-R
http://www.ambafrance-sk.org/96-vyrocie-umrtia-Generala-M-R-3320


70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny (08-09/05/2015)

Pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, p. Hélène Roos, charchée 
d'affaires  a.i.  položila veniec  v  mene  Francúzskej  republiky  počas 
spomienkových slávností  8. mája v Liptovskom Mikuláši a 9. mája na Slavíne v 
Bratislave.

Ekonomika

Slávnostné otvorenie « Zeleného Átria » v Trnave (13/05/2015). 

Za  prítomnosti  J.E.p.  Didier  Lopinot,  veľvyslanca  Francúzska  na 
Slovensku,  a  obchodného radcu p.  Patrice  Dautel,  bol  dňa  13.  mája  v 
Trnave  slávnostne  zahájený  inovatívny  projekt  trvalo  udržateľného 
rozvoja. « Zelené Átrium », energeticky pasívny polyfunkčný bytový dom, 
je  výsledkom  spolupráce  slovenského  architekta  Miroslava  Marka  a 
slovenských dcérskych spoločností skupiny Saint-Gobain, ktorá tento rok 
oslavuje  350  rokov  existencie.  Skupina  Saint-Gobain  na  realizáciu 
projektu použila najnovšie stavebné a prevádzkové technológie,  vďaka 
ktorým  je  prvý  svojho  druhu  na  Slovensku  a  je  názornou  budovou 
stavebníctva a architektúry budúcnosti.  

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

Seminár  na  tému  « Podniky»  so štátnymi  tajomníkmi 
(04/05/2015)

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

P.  Rastislav  Chovanec,  štátny  tajomník  Ministerstva  hospodárstva, 
hovoril  o  zmenách  zákona  o  investičnej  pomoci.  P.  Štefan  Adamec, 
poradca  štátneho  tajomníka  na  Ministerstve  financií,  priblížil  svoj 

pohľad na daňové úľavy pre spoločnosti, ktoré investujú v oblasti rozvoja a výskumu. Podujatie otvoril  
p.  Rémi Girardon,  generálny riaditeľ  PSA Peugeot  Citroën Slovakia  a  sprevádzali  ním p.  Martina 
Maláková, riaditeľka spoločnosti Electrik a p. Peter Švec z PSA Peugeot Citroën. Slovakia.

Kultúra-veda-vzdelávanie

 1. ročník Fóra povolaní vo Francúzskej škole v Bratislave 
(29/05/2015)

Francúzska škola v Bratislave dňa 29. mája organizovala prvé Fórum 
povolaní  s  cieľom  poskytnúť  svojim  žiakom  poradenstvo
a informácie o vzdelávaní a výbere povolania.  

Mnohí odborníci a zástupcovia širokej škály pracovných odvetví prijali 
pozvanie školy a odpovedali na početné otázky žiakov. 

Viac informácií na:  https://sites.google.com/site/efbratislava/ 

http://www.ambafrance-sk.org/Slavnostne-otvorenie-Zeleneho
https://sites.google.com/site/efbratislava/


Výstava  diplomových  prác  študentov  katedry  dizajnu  VŠVU 
(22/05/-08/06/2015)
 
Galéria  Francúzskeho  inštitútu  sa  na  prelome  mája  a  júna  stane 
výstavným priestorom pre diplomové práce študentov záverečného 
ročníka  Katedry  dizajnu  Vysokej  školy  výtvarných  umení  v 
Bratislave  (VŠVU)  ako  i  miestom  ich  obhajôb  pred  komisiou 
pedagógov. Príďte si prezrieť pestrú paletu modelov a vizualizácií a 
najnovšie  kreácie  mladých  talentov  študujúcich  v  ateliéroch 
Industrial dizajn, Art dizajn a Transport dizajn.

 
Galéria Francúzskeho inštitútu, 22. máj - 8. jún 2015, vernisáž v stredu 3. júna o 19.00,  vstup 
voľný

Viac informácií  na:  https://institutfrancais.sk/aktuality/267/vystava-studentov-katedry-dizajnu-
vsmu/

Sledujte v júni

Politika

GLOBSEC 2015 (19-21/06/2015)

10. ročník Medzinárodného bezpečnostného fóra sa uskutoční 19. - 21. 
júna v Bratislave.  Organizátorom fóra je  Slovenská atlantická komisia 
(SAC).  Na tomto významnom podujatí  sa zúčastnia viacerí  francúzski 
odborníci.  Okrem  toho  by  sa  mal  uskutočniť  samit členských  štátov 
Višegrádskej skupiny (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko) 
a Francúzska. 

Viac informácii na:  http://www.globsec.org/globsec2015/ 

COP 21

Pracovná cesta p. Quincy v Bratislave (03-04/06/2015)

P. Bérangère Quincy, veľvyslankyňa poverená prípravou konferencie Paris Climat 
2015 (COP 21),  uskutoční pracovnú cestu v Bratislave v dňoch 3. a 4. júna.

V  stredu 3. júna bude p.  Quincy prednášať  na pôde Národnej rady Slovenskej 
republiky,  v  spolupráci  s  Parlamentným výborom pre  poľnohospodárstvo  a 
životné prostredie. Prednáška bude určená poslancom a skupine „priateľov COP 
21“  na tému  prípravný proces a hlavné výzvy COP 21.  Po prednáške  p.  Quincy 
bude nasledovať diskusia.  

 
Dňa 4. júna sa zúčastní na konferencii  "Global Challenges of the European Union",  ktorú organizuje 
americko-slovenská obchodná komora a zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

https://institutfrancais.sk/aktuality/267/vystava-studentov-katedry-dizajnu-vsmu/
https://institutfrancais.sk/aktuality/267/vystava-studentov-katedry-dizajnu-vsmu/
http://www.globsec.org/globsec2015/


Zelený  piknik  na  bratislavskom  Hlavnom  námestí 
(13/06/2015)

V sobotu 13. júna sa bude konať na Hlavnom námestí v Bratislave 
Zelený  piknik  v  čase  od  11.30  do  14.30  hod.  Bude  to  taktiež 
príležitosť  stretnúť  hlavných  zástupcov  trvalo  udržateľného 
rozvoja vo vašom meste (z asociácií, podnikov a mestského úradu). 
Pri tejto príležitosti bude na námestí rozložený obrovský trávnik! 
A pre  účastníkov,  ktorí  prídu  v zelenom  oblečení,  je  pripravené 

malé prekvapenie.

Počas  pikniku si  budete  môcť pozrieť  vystúpenia  rôznych  umelcov,  navštíviť  stánky,  zúčastniť  sa 
rôznych hier a vypočuť si dobrú hudbu. Klaviristi, malí i veľkí, si budú môcť zahrať na pripravenom 
prenosnom klavíri. Francúzsky inštitút pripravil pri tejto príležitosti aj náučno-vzdelávaciu výstavu 
Klimatické zmeny, ČO JE TO?, ktorá bude prístupná verejnosti počas celého víkendu od 12-14. júna vo 
výstavných priestoroch ARCHA (Uršulínska 6) mesta Bratislava. 

Toto podujatie je výsledkom spolupráce medzi Francúzskym inštitútom na Slovensku, Francúzskym  
veľvyslanectvom a Hlavným mestom SR Bratislavou. Je organizované v rámci príprav 21. konferencie 
OSN o klimatických zmenách (COP 21) a Víkendu otvorených záhrad a parkov.

Hlavné námestie, Bratislava, sobota 13. jún 2015, 11:30-14:30

Viac informácií na: https://institutfrancais.sk/aktuality/276/zeleny-piknik-bratislava/     

Výstava fotografií Yanna Arthusa Bertranda (11-30/06/2015)
 
Vernisáž  výstavy  fotografií  Yanna  Arthusa  Bertranda  pod 
názvom Trvalo udržateľný rozvoj & Energie sa bude konať 11. júna 2015 
o 17:30.

Yann Arthus Bertrand je známy francúzsky fotograf, reportér a ekológ. 
Je  autorom  knihy  La  Terre  vue  du  ciel (Zem  z vtáčej  perspektívy) 
a režisér  úspešného  filmu  Home. Založil  nadáciu  GoodPlanet,  ktorej 

poslaním  je  dosiahnuť  pozitívnu  zmenu  v  správaní  verejnosti  voči  našej  planéte,  jej  prírodným 
zdrojom  i  obyvateľom.  Táto  výstava  sa  koná  v rámci  príprav  21.  konferencie  OSN  o klimatických 
zmenách (COP 21). 

 Galéria Francúzskeho inštitútu, výstava od 11. do 30. júna 2015, vernisáž štvrtok 11. jún 2015,  
17:30

 Viac  informácií  na: https://institutfrancais.sk/aktuality/275/vystava-fotografii-yann-arthus-
bertrand/

Rozhovory 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.  P.  Paul  Lucchese,  expert  Komisariátu  pre  atómovú 

https://institutfrancais.sk/aktuality/275/vystava-fotografii-yann-arthus-bertrand/
https://institutfrancais.sk/aktuality/275/vystava-fotografii-yann-arthus-bertrand/
https://institutfrancais.sk/aktuality/276/zeleny-piknik-bratislava/


energiu a alternatívne zdroje energie (CEA), predstavuje ekologický vodík ako nosič čistej energie a 
potenciál  viacúčelového využitia pre automobilový a iný priemysel, ako aj domácu spotrebu.

Pozrite si rozhovory :

https://www.youtube.com/watch?v=Rjft5YDHo3M
https://www.youtube.com/watch?v=EBoAJKIapTc
http://www.ambafrance-sk.org/COP-21-Interview-de-M-Paul

Ekonomika

20. výročie založenia spoločnosti GeLiMa (05/06/2015)

Výrobca  potravinovej  želatíny,  spoločnosť  GeLiMa,  dcérska  spoločnosť 
Weishardt  so sídlom v Liptovskom Mikuláši, bude dňa  5.  júna oslavovať  
20.  výročie  svojho  založenia.  Na  podujatí  sa  zúčastnia  francúzski  vedúci 
predstavitelia podniku. 

Viac informácií o spokočnosti GeLiMa na :  http://gelima_a_s.sk-firma.com/

Kultúra-veda-vzdelávanie

Zápisy na školský rok 2015/2016 – Francúzska škola v Bratislave

Možnosť zápisu vašich detí na budúci školský rok. Ostáva už len pár 
miest!  

Francúzska škola prijíma deti od 2 rokov a ponúka dvojitý francúzsko-
slovenský  výchovno-vzdelávací  program.  Zariadenie  je  totiž 
akreditované  slovenskou  aj  francúzskou  vládou.  V centre  výchovno-
vzdelávacieho projektu na Francúzskej škole je výučba cudzích jazykov. 

S výučbou angličtiny začínajú žiaci od 4 rokov, pričom v 11 rokoch sa k angličtine pridáva  nemčina 
a španielčina.  Žiaci  si  môžu  spraviť  skúšky  na  získanie  oficiálnych  diplomov  potvrdzujúcich  ich 
úroveň francúzštiny (Francúzsky inštitút na Slovensku), angličtiny (British Council), nemčiny (Inštitút  
Goethe) a španielčiny (Cervantesov inštitút).

Príďte nás navštíviť do našich nových priestorov v Petržalke, radi Vás tam privítame!

Francúzska škola v Bratislave, Marie Curie Sklodowskej 1

Kontakt: secretariat.efba@gmail.com  alebo 0905 944 664

Medzinárodné finále súťaže vo frankofónnej piesni (19/06/2015)

Alliance Française Banská Bystrica Vás pozýva na Medzinárodné finále vo 
frankofónnej  piesni,  ktoré  sa  bude  konať  19.  júna  2015  od  16:00 
v Cikkerovej  sieni  v budove  Radnice.  Súťažiaci  z  Poľska,  Maďarska, 
Slovenska  a  Čiech  budú  prezentovať  francúzske  piesne  v  troch 
kategóriách  (-13  rokov;  14-17  rokov;  18+  rokov).  O  18:00,  pred 
vyhlásením  výsledkov,  zaspieva  speváčka  Janais  (cca 50  min.).  Ste 
srdečne vítaní!

Cikkerova sieň –  Radnica (Námestie SNP 1), Banská Bystrica, piatok  
19. jún 2015, 16:00

http://gelima_a_s.sk-firma.com/
mailto:secretariat.efba@gmail.com
http://www.ambafrance-sk.org/COP-21-Interview-de-M-Paul
https://www.youtube.com/watch?v=EBoAJKIapTc
https://www.youtube.com/watch?v=Rjft5YDHo3M


Prednáška "Móric Beňovský a jeho skutočný príbeh" (24/06/2015)

Gróf Móric Beňovský  sa stal príliš módnym námetom, čo viedlo k celej 
palete verzií, písomných, filmových, alebo divadelných, niekedy ďaleko od 
skutočnosti. Miroslav Musil je autorom prvého komplexného diela o tejto 
slávnej  osobnosti  v slovenskej  literatúre.  Zámerom  tohto  prezentačného 
medailónika o obdivuhodnom generálovi, svetobežníkovi, autorovi jedného 
z prvých svetových bestsellerov,  diplomatovi,  podnikateľovi,  humanistovi, 
kozmopolitovi, no stále v spojení s jeho rodným Slovenskom, je ponúknuť 
zainteresovanému publiku čašu nápoja pravdy. Na vaše zdravie!

Galéria  Francúzskeho inštitútu,  streda  24.  jún  2015,  18:00,  v  
slovenčine, vstup voľný

Viac informácií na: https://institutfrancais.sk/aktuality/274/prednaska-moric-benovsky/  

Spolufinancované štipendiá MAEDI-COLAS

Francúzske  ministerstvo  zahraničných  vecí  a spoločnosť  COLAS 
Slovensko  ponúkajú  ročné  štipendium  na  získanie  francúzskeho 
diplomu  Master2  v odbore  stavebné  inžinierstvo  slovenským 
študentom štvrtého alebo piateho ročníka vysokoškolského štúdia 
v tomto odbore.  

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

Pohľad späť na...

Známy francúzsky architekt Dominique Perrault v Bratislave
(18/05/2015)

Dňa  18.mája  2015  sa  v  Zrkadlovej  sieni  Primaciálneho  paláca 
v Bratislave  konala  pod  koncepčným  vedením  francúzskej 
architektonickej  kancelárie  Dominique  Perrault  architecture  
a slovenskej  architektonickej  kancelárie  Bogar  Kralik  Urban 
s podporou Francúzskeho inštitútu na Slovensku a za prítomnosti 
primátora  Hlavného  mesta  SR  Bratislavy  Iva  Nesrovnala,  ako 
aj mnohých  architektov,  urbanistov  a špecialistov  územného 
plánovania,  prezentácia  kolektívnej  publikácie  „Bratislava 
Metropolis“. 

Pán Dominique Perrault pri tejto príležitosti vystúpil pred plnou 
sálou  s prednáškou,  v rámci  ktorej  ponúkol  jeho  pohľad  na 
budúcnosť  metropolitného  bratislavského  regiónu.  S cieľom 
konkretizovať  spoluprácu  medzi  architektonickou  kanceláriou 
Dominique  Perrault  architecture  a  mestom  Bratislava  sa 
v budúcnosti plánujú aj ďalšie stretnutia. 

https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/
https://institutfrancais.sk/aktuality/274/prednaska-moric-benovsky/


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

Koncerty :

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

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

Francúzsky deň

Nadväzujúc na úspechy z posledných 4 rokov, oslava francúzskeho štátneho sviatku v Bratislave sa 
bude konať 14. júla 2015. Ponúkne pestrý kultúrny program, trh francúzskych výrobkov a pochutín a 
k dispozícii bude aj priestor špeciálne venovaný deťom. 

Projekt a realizácia

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku

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