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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

Návšteva Prezidenta Francúzskej republiky na Slovensku

Návšteva Prezidenta Francúzskej republiky v Bratislave 
pri  príležitosti  samitu  „  Višegrádska  skupina  
+  Francúzsko “ (19/06/ 2015) 

Prezident  Francúzskej  republiky,  p. François  Hollande, 
navštívil  dňa  19.  júna  Bratislavu.  Zúčastnil  sa  samitu 
Višegrádskej supiny (V4 – Maďarsko,  Poľsko, Česká republika 
a  Slovensko)  a  Francúzska.  Zhováral  sa  s  Prezidentom 
Slovenskej republiky,  p. Andrejom Kiskom,  a  s  premiérom 
Slovenskej republiky, p. Róbertom Ficom. 

Pozrite si album fotografií na : 

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1131917370158643.1073741923.221813384502384&type=3

O udalosti informovali viaceré slovenské médiá:

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/358064-vyznam-summitu-v4-zvyrazni-pritomnost-
hollanda/ 

http://www.sme.sk/c/7869274/uplatnovanie-uteceneckych-kvot-by-nemalo-zmysel-hovori-
hollande.html 

http://www.ta3.com/clanok/1064122/kiska-hostil-hollanda-utecenecke-kvoty-nie-su-riesenim-
zhodli-sa.html 

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/965182-kiska-prijal-hollanda-hovorili-o  -grecku-i-  
migrantoch/ 
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ZAOSTRENÉ NA

Oslávme spolu francúzsky štátny sviatok

14. júl 2015 : oslávme spolu francúzsky štátny sviatok!

Od roku 2011 Francúzske veľvyslanectvo zdieľa oslavy francúzskeho štátneho sviatku s obyvateľmi 
slovenského  hlavného  mesta.  Tieto  oslavy  sa  organizujú  v  spolupráci  s  Francúzsko-slovenskou 
obchodnou  komorou,  Francúzskym  inštitútom  na  Slovensku,  Magistrátom  Bratislavy  a  tiež  vďaka 
podpore francúzskych ekonomických partnerov na Slovensku.

Oslava francúzskeho štátneho sviatku v Bratislave sa bude konať v utorok 14. júla 2015 na Hlavnom 
námestí. Ponúkne pestrý kultúrny program, trh francúzskych výrobkov a pochutín a k dispozícii bude 
aj priestor špeciálne venovaný deťom.



Trh s francúzskymi výrobkami (14.00–20.00) 

Francúzske  spoločnosti  a  značky  môžu  ponúkať  ochutnávku  alebo 
predaj  svojich  produktov  v  stánkoch  po  oboch  stranách  Hlavného 
námestia v Bratislave. 

Priestor určený pre deti (15.30–20.00) 

Deti sa môžu tešiť v ich vlastnom priestore z tradičných francúzskych 
hier, ako napr. triafanie plechoviek,  hry s kockami, hádzanie krúžkov, 
hry s vodnou pištoľou a iné... pod dohľadom dospelých hovoriacich aj 
po francúzsky aj po slovensky.

Zmiešaný francúzsko- slovenský umelecký program
(18.00–22.00) 

Pozývame všetkých na bezplatné hudobné a kultúrne predstavenie na 
Hlavné námestie v Bratislave.

Vstúpia:

• 18:00 – 18:45:  LES GARS D'EN BAS (CZ-FR-SK): hudba tejto kapely je ovplyvnená rôznymi 
žánrami,  či  už  ide  o  balkánsku  hudbu,  jazz,  cigánsky  swing  alebo  šansóny :
(http://lesgarsdenbas.free.fr/index2.php)

• 18:50–19:10:  DREAMDANCERS  Fire  &  Moving  Arts  (SK): show  s  vlajkami  
(http://www.dreamdancers.sk/)

• 19:10  –  20:10:  ROC’HANN  (SK-FR):  od  roku  2004  hrá  táto  francúzsko-slovenská  kapela 
predovšetkým  bretónske  piesne,  ale  venuje  sa  aj  iným  žánrom: 
(https://www.facebook.com/pages/Rochann/112156235647?ref=hl)

• 20:10  –  20:30:  DREAMDANCERS  Fire  &  Moving  Arts  (SK):  show  s  vlajkami  
(http://www.dreamdancers.sk/)

20:30  –  22:00:  LE  SYNDROME  DU  CHAT  (FR)  :  skupina  piatich  muzikantov  Vás  svojou 
energiou pozýva na hudobnú show. Na javisku pri ich vystúpeniach cítiť príjemnú atmosféru, 
chytľavú energickosť a nekonečnú jemnosť: (http://www.lesyndromeduchat.fr/) 

Viac informácií na:  https://www.facebook.com/events/840732539351456/     
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Čo bolo zaujímavé v júni

Politika

Pracovná  návšteva  p.  Elisabeth  Guigou  v  Bratislave  
(18-19/06/2015)

P.  Elisabeth  Guigou,  predsedníčka  Výboru  pre  zahraničné  veci 
Národného  zhromaždenia,  navštívila  v  dňoch  18.  a  19.  júna 
Bratislavu. 

P.  Guigou  sa  dňa  18.  júna  stretla  s  ministrom  zahraničných  vecí 
Slovenskej  republiky,  p.  Miroslavom Lajčákom,  ako aj  so svojím 

kolegom zo slovenského parlamentu, p. Františkom Šebejom. Rozhovory sa týkali najmä situácie na 
Ukrajine. 

P. Guigou sa dňa 19. júna zúčastnila na rozhovoroch s  Prezidentom Francúzskej republiky,  ktorý 
navštívil Slovensko kvôli samitu V4+Francúzsko, s jeho slovenským kolegom, p. Andrejom Kiskom, a 
s  premiérom  Slovenskej  republiky,  p.  Róbertom  Ficom.  Počas  pracovných  raňajok  na  Rezidencii 
Francúzska  sa  stretla  tiež  s  predstaviteľmi  francúzskych  spoločností  na  Slovensku.  P.  Guigou  sa 
napokon zúčastnila na konferencii GLOBSEC, stretla sa na pracovnom obede s novinármi a vypočula 
si príhovor premiéra Veľke Británie.

P. Guigou v rámci svojho oficiálneho programu poskytla exkluzívny rozhovor televízii TA3.

Viac informácií na:
http://www.ambafrance-sk.org/Pracovna-navsteva-p-Elisabeth-Guigou-v-Bratislave-18-19-06-2015

Pracovná cesta p. Hélène Conway-Mouret na Slovensku 
(29/06/2015)

P. Hélène  Conway-Mouret,  senátorka  zastupujúca 
Francúzov,  ktorí  sa  usadili  v  zahraničí, a  predsedníčka 
skupiny Francúzsko-slovenského priateľstva, navštívila dňa 29. 
júna  z  pracovných  dôvodov  Bratislavu.   Sprevádzali  ju 
konzulárni radcovia pani Dominique Dörflinger et pán Louis 
Sarrazin.

Návšteva sa  uskutočnila  v  rámci  budúcej  pracovnej  cesty,  ktorú   skupina Francúzsko-slovenského 
priateľstva Senátu uskutoční na Slovensku. 

Dopoludnia p. Conway-Mouret navštívila Francúzske veľvyslanectvo, potom sa zhovárala s poslancami 
Národnej rady Slovenskej republiky, p. Oľgou Nachtmannovou a p. Mariánom Kérym. 

Popoludní senátorka navštívila Francúzsky inštitút na Slovensku, následne sa stretla s predstaviteľmi 
francúzskej podnikateľskej komunity a svoj pracovný program ukončila návštevou nových priestorov 
Francúzskej  školy  v  Bratislave,  kde  sa  zhovárala  s  predstaviteľmi  vedenia  školy  a  zástupcami 
zamestnancov a rodičov. 

Viac informácií na: 
http://www.ambafrance-sk.org/Pracovna-cesta-p-Helene-Conway-Mouret-na-Slovensku-29-06-2015
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Ekonomika

Slávnostné otvorenie nových priestorov spoločnosti  CCN Group 
(25/06/2015)

Francúzska strojárska spoločnosť CCN Group Slovakia,  ktorá vyrába 
súčiastky pre turbomotory  (ktoré redukujú emisie a zvyšujú výkon 
motorov),  dňa  25.  júna slávnostne  otvorila  svoje  nové  priestory  v 
Beluši v okrese Púchov. Spoločnosť vďaka tejto investícii vytvorila  80 
nových pracovných miest a do roku 2019 by ich mala celkovo vytvoriť 
230. 

CCN Group Slovakia pôsobí na Slovensku od r. 2004 a nová investícia 
pokrýva  zvýšenie  produkcie.  Nové  priestory  slávnostne  otvorili 

generálny riaditeľ skupiny p. Nicolas Trouche  spolu so županom Trenčianskeho kraja p. Jaroslavom 
Baškom,  starostom  Beluše,  p. Jánom Prekopom a zástupcami obchodného oddelenia Francúzskeho 
veľvyslanectva. 

Neformálna schôdza Hospodárskeho a finančného výboru v Bratislave 
(10-12/06/2015)

Riaditeľ Francúzskej Štátnej pokladnice,  p. Bruno Bézard,  v dňoch 10-12. 
júna navštívil Bratislavu pri príležitosti neformálnej schôdze Hospodárskeho 
a finančného výboru (CEF). Na stretnutí sa zúčastnili aj  p. Muriel Lacoue-
Labarthe a p. William Roos, zástupcovia riaditeľa Generálneho riaditeľstva 
štátnej pokladnice (Ministerstvo financií a verejných účtov).

Pripomíname, že Hospodársky a finančný výbor bol vytvorený na základe 
zmlúv Európskej únie. Predstavuje rámec dialógu medzi Európskou radou, 
Európskou  centrálnou  bankou,  národnými  centrálnymi  bankami  a 
Európskou komisiou. Výbor sa zaoberá najmä prípravou práce a rokovaní 

Rady  ECOFIN  (Rada  ministrov  hospodárstva  a  financií  EÚ)  a  zaujíma  stanoviská  v  oblasti 
hospodárskej a menovej únie.

Počas večere,  ktorú organizoval  p.  veľvyslanec na Rezidencii  Francúzska, p.  Bézard diskutoval  s  p. 
Barbier,  predsedom  oddelenia  Radcov  zahraničného  obdchodu  Francúzska  a  p.  Compagnon, 
predsedom Francúzsko-slovenskej obchodnej komory, ako aj s vedúcimi predstaviteľmi francúzskych 
spoločností pôsobiacich na Slovensku (Mortreux & Partners, PSA, Veolia Energie, Vinci Concessions).

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

Štvrtý najväčší výrobca, skupina Weishardt so sídlom v Graulhet vo 
francúzskom  departmente  Tarn,  ponúka  široký  výber  tradičnej 
želatíny, vyrábanej z bravčových, hovädzích a rybích koží. Želatína sa 
vo veľkom využíva vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle 
a má tiež technické využitie.

Dcérska  spoločnosť  GeLiMa so  sídlom  v  Liptovskom  Mikuláši 
oslavovala  20.  výročie  svojho  vzniku  za  prítomnosti  obchodného 

radcu  veľvyslanectva  a  vedúcich  predstaviteľov  spoločnosti,  ktorí  pri  tejto  príležitosti  prišli  z  
Francúzska. Dňa 5. júna udelil predseda Slovenskej obchodnej komory p. Peter Mihók vyznamenanie 
p. Dušanovi Kuchtovi, generálnemu riaditeľovi spoločnosti. Primátor mesta Ing. Ján Blcháč tiež udelil 
predsedovi a generálnemu riaditeľovi p. Pol Joho čestné uznanie za prispenie francúzskeho investora k 
ekonomickej prosperite mesta Liptovský Mikuláš.



COP 21

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

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

Po príchode do Bratislavy,  dňa 3.  júna,  sa p.  Quincy stretla so 
štátnym  tajomníkom  Ministerstva  životného  prostredia,  
p. Vojtechom Ferenczom.

Po  vzájomnom  rozhovore  p.  Quincy  prednášala  na  pôde 
Národnej  rady  Slovenskej  republiky,  v  spolupráci  s 

Parlamentným  výborom  pre  poľnohospodárstvo  a  životné  prostredie.  Prednáška  bola  určená 
poslancom  a  skupine  „priateľov  COP  21“  na  tému  prípravný  proces  a  hlavné  výzvy  COP  21.  Po 
prednáške p. Quincy nasledovala diskusia.

Dňa  4.  júna  sa  zúčastnila  na  konferencii  "Global  Challenges  of  the  European  Union",  ktorú 
organizovala americko-slovenská obchodná komora a zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Na 
konferencii bol prítomný p. Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu. 

Viac informácií na: 
http://www.ambafrance-sk.org/Pracovna-cesta-p-Quincy-v-Bratislave-03-04-06-2015

„Vedecký olovrant“ (23/06/ 2015)

Dňa  23.  júna  sa  viac  ako  80  žiakov  Francúzskej  školy  zúčastnilo 
„vedeckého  olovrantu“,  ktorý  zorganizovalo  Oddelenie  pre 
univerzitnú  a  vedeckú  spoluprácu  Francúzskeho  inštitútu.  Jeho 
cieľom  je  vyvolať  vo  verejnosti  zamyslenie  sa  nad  súčasnými 
otázkami vedy v príjemnom neformálnom prostredí. 

Po krátkej prezentácii klimatických zmien sa žiaci vo veku od 8 do 
13  rokov  zapojili  do  troch  rôznych  pracovných  skupín,  v rámci 
ktorých sa zamýšľali nad globálnym otepľovaním a nad dopadom ich 
vlastného správania na našu planétu. 

„Vedecký  olovrant“  je  súčasťou  podujatí  organizovaných  v rámci 
príprav na 21.  konferenciu OSN o klimatických zmenách,  ktorá sa 
bude  konať  koncom  novembra  a začiatkom  decembra  v Paríži 
(COP21).

Zelený piknik (13. jún 2015) 

Dňa 13. júna 2015 sa konal na Hlavnom námestí v Bratislave Zelený 
piknik, ktorý bol organizovaný v spolupráci s Magistrátom hlavného 
mesta. Približne 150 účastníkov tohto podujatia si mohlo vyskúšať 
základy  jogy,  zahrať  si  petang,  zastaviť  sa  pri 
informačnýchstánkoch,zahrať  si  na  klavíri  a  ochutnať  kulinárske 
špeciality…

http://www.ambafrance-sk.org/Pracovna-cesta-p-Quincy-v-Bratislave-03-04-06-2015


Návštevníci si zároveň mohli pozrieť pedagogicko-náučnú výstavu 
Klimatické zmeny, ČO JE TO ? v Arche neďaleko Magistrátu. 

V predvečer Zeleného pikniku sa konala tlačová beseda, po ktorej 
nasledovala vernisáž výstavy o klimatických zmenách. Veľvyslanci 
Francúzska  a  Nórska,  primátor  hlavného  mesta  a hlavná 
architektka mesta Bratislavy predstavili novinárom výzvy COP 21 
ako  aj  možnosti  adaptácie  v mestskom  prostredí  na  príklade 

Bratislavy. Asi 15 zástupcov rôznych médií sprostredkovalo získané informácie svojim poslucháčom a 
divákom. 

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 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

Frankofónia

Medzinárodné  finále  súťaže  Spievam  po  francúzsky  2015 
(19/06/ 2015)

 Medzinárodné  finále  súťaže  Spievam  po  francúzsky  2015  bolo 
organizované  Francúzskou  alianciou  v  Banskej  Bystrici.  Dňa 
19.06.2015 privítala  Banská Bystrica  13 spevákov zo Slovenska, 
Maďarska,  Českej  republiky  a  Poľska.  Hodnotenie  bolo  náročné 
nielen pre slovenskú speváčku Janu Orlickú,  prezidentku poroty, 
ale aj pre ostatných členov poroty ako Soňa Cutorová (SK), Noémie 
Labrousse (FR), Miroslava Pavlinková (CZ) a Anetą Wojtaszek (PL). 

Súťaž mala veľmi vysokú úroveň. 

Ocenenie v kategóriách získali: 

1. miesto v kategórií do 13 rokov – Valentína VLKOVÁ (SK)
1. miesto v kategórií 14 až 17 rokov – Viktória GRANECOVÁ (SK)
1. miesto v kategórií nad 18 rokov – Miriam PUFFLEROVÁ (SK)
Víťazkou súťaže (všetky kategórie spolu) 1. miesto – Miriam PUFFLEROVÁ (SK), 2. miesto - Viktória EŐRY  

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


(HU).
Všetkým účastníkom súťaže srdečne blahoželáme!

Viac informácii na: 

https://institutfrancais.sk/aktuality/289/spf2015-medzinarodne-finale/

Sledujte v júli

           Ekonomika

Sortie Atonaf (03/07/2015)

Predseda  Asociácie  držiteľov  francúzskeho  národného  radu  -  ATONAF-SK,  
p.  Milan  Kňažko,  bývalý  minister kultúry a významný slovenský herec,  pozval 
členov združenia Atonaf na divadelné predstavenie « Rybárik kráľovský », ktoré sa 
uskutoční dňa 3. júla.

Vzdelávanie

Kurzy francúzštiny - Intenzívne júlové kurzy

V  termíne  6.  -  24.  júla  Vás  pozývame  naučiť  sa  po  francúzsky 
intenzívnym spôsobom novou metódou založenou na video-sekvenciách 
v štýle  seriálu  o živote  dvoch  rodín  z Nantes.  Túto  modernú,  rýchlu 
a efektívnu metódu máte možnosť vyskúšať si jedine vo Francúzskom 
inštitúte.  Záujemcovia  preberú  za  3  týždne  učivo  2  semestrov 
a pripravia  sa  na  diplom  DELF  A1  alebo  A2. (Táto  metóda  bude  
používaná na úrovniach A1 a A2.)

Pre najmenších :  Prázdninová škola francúzštiny od 13. do 17. júla!

Viac informácii na: 

 https://institutfrancais.sk/kurzy-diplomy/kurzy-leto-2014/

Pohľad späť na...

Vernisáž  výstavy  Yanna  Arthusa  Bertranda  a  stretnutie  bývalých 
štipendistov (11/06/2015)

Vernisáž  výstavy  fotografií  Yanna  Arthusa  Bertranda  pod  názvom  Trvalo 
udržateľný  rozvoj  &  Energie sa  konala  vo  štvrtok  11.  júna  v  Galérii 
Francúzskeho inštitútu. Tesne pred ňou sa uskutočnilo priateľské stretnutie s 
bývalými  štipendistami  francúzskej  vlády,  ktorí  si  vypočuli  krátku 
prezentáciu  o  výzvach  21.  konferencie  OSN  o  klimatických  zmenách 

(COP21). 

Výstava pre veľký záujem pokračuje do 30. júla. 

https://institutfrancais.sk/kurzy-diplomy/kurzy-leto-2014/
https://institutfrancais.sk/aktuality/289/spf2015-medzinarodne-finale/


Viac informácií na:

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

Nenechajte si ujsť

Patrouille  de France  sa  predstaví  na leteckých  dňoch na 
Sliači (29-30/08/2015)

Patrouille de France  sa chystá zúčastniť na leteckom podujatí 
SIAF 2015 (Slovak International Air Fest) ktoré sa uskutoční na 
leteckej základni na Sliači  29. a 30. augusta.

Viac informácií o SIAF 2015 (v angličtine) : 

http://www.siaf.sk/en/news/ladies-and-gentlemen-la-
patrouille-de-france-is-arriving.html

Koncerty :

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

Francúzske veľvyslanectvo Vám želá krásne leto.

Informačný bulletin vyjde opäť v septembri.

Projekt a realizácia

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku
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