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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 

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

  NA TITULKE: dva mesiace pred  COP 21/Paríž Klíma 2015
                                             Aktuality

Schválenie mandátu na rokovanie EÚ pre COP 21

Dva  mesiace  pred  začatím  konferencie  COP  21  (30.  november  –  
11. december) sa  zintenzívňujú prípravné práce COP 21, zvlášť po tom čo 
Rada Európskej únie dňa 18. septembra schválila mandát na rokovanie EÚ 
pre COP 21.  Mandát:
 

  stanovuje  ambiciózne  záväzky:  EÚ  podčiarkuje svoj  záväzok  voči 
novým dlhodobým cieľom udržať globálne otepľovanie pod 2°C: zvyšovanie 
emisií skleníkových plynov najneskôr do r. 2020 a zníženie emisií o 50% do 
r.  2050 oproti  r.  1990,  s  cieľom do r.  2100 znížiť  emisie na nulovú alebo 
nižšiu úroveň.  EÚ podstatne prispieva k tomuto cieľu, nakoľko si do r. 2030 

vytýčila  cieľ  znížiť  vlastné emisie  minimálne o 40% a do r.  2050 plánuje  ich zníženie o 80-95%. 
(oproti r. 1990) ;

   očakáva od COP 21 trojitý výsledok: (i) dohodu « ambicióznu, udržateľnú, právne záväznú » ; (ii) 
balík  rozhodnutí  o  uskutočnení  dohody,  najmä v oblasti  prenosu technológií,  posilnenia kapacít  a  
financovania  ; (iii) rozhodnutie  o aktivitách, ktoré sa uskutočnia na medzinárodnej úrovni do r. 2020 
a ktoré podporuje program riešení.  

Únia týmto mandátom získala silnú pozíciu pri vyjednávaní, aby zohrala strategickú úlohu pri 
finalizácii  budúcej  Parížskej  dohody.  Teraz  sa  musí  urýchlene  zapojiť  do  rokovaní  so  svojimi 
hlavnými  medzinárodnými  partnermi,  aby  sa  dosiahol  pokrok  v  myšlienkach,  najmä  v  kľúčových 
bodoch rokovania (financovanie, systém revízie, dlhodobé ciele, právna forma). 

Agenda riešení (Akčný plán Lima-Paríž)

Vzhľadom  na  naliehavosť  zmeny  klímy,  cieľom  francúzskeho 
predsedníctva COP je vytvorenie « Parížskej Aliancie pre klímu 
»,  aby sme pridali na dôveryhodnosti premene k svetu  odolnému 
voči  zmene  klímy,   s  nízkymi  emisiami  skleníkových  plynov,  v 
súlade  s  udržaním  zvyšovania  priemernej  teploty   zemského 
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povrchu pod 1.5 alebo 2°C vzhľadom na jeho preindustriálnu úroveň. Aby sme dosiahli  úspech, je 
potrebné  úsilie  a  angažovanie  všetkých.   Preto  Parížska  Aliancia  upriamuje  pozornosť  na  úlohu 
činnosti  –  Akčný plán Lima-Paris  – ktorý umožní združenie neštátnych aktérov, po boku vlád, v 
aktivite pre klímu. 

Zvlášť  podniky zohrávajú veľkú úlohu pri  transformácii  našej 
spoločnosti  a  preto  musia  prijať  seriózne  záväzky  vo  forme 
zníženia svojich emisií a hľadaním inovatívnych riešení.  Aby boli 
tieto  záväzky  viditeľné  počas  COP  21  a  po  nej,  môžu  byť 
zaznamenané pod platformou NAZCA (Non-State Actor Zone for 
Climate  Action),  na  web stránke  Rámcového dohovoru OSN o 
zmene klímy  (CCNUCC) => http://climateaction.unfccc.int/

Pripravované podujatia na Slovensku

Fórum podniky COP 21 (05/10/2015)

Fórum  na  tému   « Podniky  a  COP  21 »  sa  bude  konať  dňa   5. 
októbra  v  Bratislave.  Organizátorom  podujatia  je  Francúzsko-
slovenská obchodná komora, s podporou veľvyslanectva a účasťou 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Jeho úlohou 
je  oboznámiť  spoločnosti  na  Slovensku  s  cieľmi  ekologickej 
transformácie a vyzdvihnúť osvedčené postupy, aby sme preukázali, 
že rešpektovanie životného prostredia a konkurencieschopnosť sa 
vzájomne nevylučujú, práve naopak. 

Budete  mať  možnosť  stretnúť  predstaviteľov  spoločností  Veolia  Energia  Slovensko,  PSA  Peugeot 
Citroën  Trnava,   Schneider  Electric,  VCES  a  Energy  Centre  Bratislava,  ktorí  Vám  predstavia  svoje 
know-how.

Témy: 

• Nástroje finančnej pomoci Ministerstva životného prostredia SR 
• Energetické inovácie
• Riešenia ochrany životného prostredia v priemysle
• Stavba inteligentných budov

05/10/2015 o 17 .00 hod., Hotel Park Inn, Rybné námestie 1,  Bratislava
Langue : angličtina
Vstup voľný po prihlásení na adrese : registracia@fsok.sk

Náučná  výstava  « Klimatické  zmeny,  ČO  JE  TO?»  
(28/09/-10/10/2015)

Francúzske  veľvyslanectvo   a Francúzsky  inštitút  na  Slovensku 
organizovali vernisáž náučnej výstavy o klimatických zmenách, ktorá 
sa  koná v priestoroch Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky. Iniciátorom výstavy  je francúzske Ministerstvo životného 
prostredia,  trvalo  udržateľného  rozvoja  a  energie.  Do slovenského 
jazyka  ju  dalo  upraviť  Oddelenie  pre  univerzitnú  a vedeckú 
spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva. 

http://climateaction.unfccc.int/
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Výstava umožňuje lepšie pochopenie tohto zložitého javu a uvedomenie si dôsledkov zmeny klímy, 
opierajúc sa o kľúčové štatistické údaje. 

Výstava je v slovenskom a francúzskom jazyku prístupná širokej verejnosti v átriu Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky od 28.9. do 10.10.2015.

Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava

Pohľad späť na...

Francúzsko-slovenský  seminár  « Zoči-voči  klimatickým 
zmenám » (24/09/2015)

Veľvyslanec  Francúzska,  p.  Didier  Lopinot  sa  zúčastnil  na 
seminári  pod  názvom  « Zoči-voči  klimatickým  zmenám  »,  ktorý 
organizovalo  Francúzske  veľvyslanectvo  a  Francúzsky  inštitút  v 
spolupráci so Slovenským Hydrometeorologickým ústavom v rámci 
prípravy  21.  konferencie  dohovoru  OSN  o  smene  klímy,  ktorá  sa 
bude konať začiatkom decembra v Paríži. 

Prednášajúci  z  Francúzska:  p.  Brice  Lalonde,  špeciálny  poradca 
OSN  pre  Trvalo  udržateľný  rozvoj  a bývalý  francúzsky  minister 

životného prostredia, p. Serges Planton zo CNRS Toulouse, p. Jean-Francois Castell z INRA, AgroParis 
Tech, a p. Henri Waisman z IDDRI Paríž.

Viac  informácií  na:  http://www.ambafrance-sk.org/COP-21-Seminar-Zoci-voci-klimatickym-
hrozbam-24-09-2015

Album fotografií na:
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1193947777288935.1073741933.221813384502384&type=3

Okrúhly stôl Energia-klíma (10/09/2015)

Francúzsko-slovenská  obchodná  komora,  v  spolupráci  s 
Francúzskym  veľvyslanectvom,  Ministerstvom  financií, 
Ministerstvom hospodárstva,  Zastúpením Európskej komisie  na 
Slovensku  a  Slovenskou  obchodnou  a  priemyselnou  komorou, 
organizovala okrúhly  stôl  s  podpredsedom  Európskej  Komisie 

pre energeticku úniu p. Marošom Šefčovičom a ministrom hospodárstva, p. Vazilom Hudákom. 

Na  rokovanie  pricestoval  z  Francúzska  aj  bývalý  európsky  demokratický  a  ekologický  poslanec, 
p. Jean-Luc Bennahmias. Diskutovalo sa o viacerých témach ako investičný plán, Energetická únia, 
výskumy a inovácie, podnikateľské prostredie a taktiež aktuálna téma týkajúca sa COP 21. 

Album fotografií na: https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1183631141653932.1073741932.221813384502384&type=3 
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Udialo sa v auguste

71.  výročie  Slovenského  národného  povstania  
(27-29/08/2015)

Pri príležitosti 71. výročia Slovenského národného povstania sa  konali 
pietne akty v Bratislave, na Strečne a v Banskej Bystrici, počas ktorých 
Chargé d'affaires a.i. Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku položil 
veniec v mene Francúzska. 

Viac informácií na: http://www.ambafrance-sk.org/Vyrocie-Slovenskeho-narodneho-povstania-27-
29-08-2015

Pozrite si album fotografií na: https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1177142878969425.1073741928.221813384502384&type=3

La patrouille de France na Medzinárodných leteckých dňoch na Sliači (29-
30/08/2015)

Medzinárodné letecké dni - SIAF 2015 - sa konali 29. a 30. augusta na leteckej 
základni Sliač.  Francúzsko  reprezentovala  prestížna Patrouille  de  France, 
ktorá svojím pozoruhodným vystúpením zavŕšila letecký sviatok.  

Podujatie, ktoré sa koná každý rok na oslavu vzdušných síl, slávnostne otvoril 
minister  obrany  p.  Glváč,  za  prítomnosti Prezidenta  republiky p. Kisku,  a 

premiéra  p. Fica. 

Počas  dvoch  dní  diváci  obdivovali  atrakcie:  predvádzacie  lety,  civilné  a  vojenské  lietadlá,  vetrone, 
vrtuľníky, parašutistické zoskoky a iné. Početné publikum mohlo navštíviť aj prezentácie leteckých a 
pozemných zariadení.

Na tomto medzinárodnom podujatí sa zúčastnili chargé d’affaires a.i.  Francúzskeho veľvyslanectva  
p. Philippe Morel, konzulka p. Marie Belou-Affre, a zástupcovia vojenskej misie.

Pozrite si album fotografií na:

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1178916638792049.1073741929.221813384502384&type=3 

Čo bolo zaujímavé v septembri?

Pracovné cesty veľvyslanca

Francúzsko-slovenský  seminár  o jadrovej  energetike
v Kočovciach  (21/09/2015)

J.Exp.  Didier  Lopinot slávnostne  otvoril  11.  ročník  francúzsko-slovenského 
seminára  o  jadrovej  energetike,  ktorý  sa  konal  21.  -  23.  
v  kaštieli  v  Kočovciach pod  názvom  « Progresívne  materiály  v jadrovej 

ekonomike ».
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Semináre so zameraním na jadrovú energetiku sú organizované od roku 2009. Sú určené študentom 
a doktorandom  STU  s  cieľom  rozšíriť  ich  vedomosti  v  oblasti  rozvoja  jadrovej  energetiky  z 
krátkodobého,  strednodobého  a dlhodobého  hľadiska.  Seminár  je  financovaný  Oddelením  pre 
univerzitnú a vedeckú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva v SR a organizovaný v spolupráci so 
Slovenskou technickou univerzitou a Francúzskym veľvyslanectvom v Prahe.

Pietne podujatia

Pietny akt na pamiatku obetí holokaustu a rasového násilia 
(09/09/2015)

Veľvyslanec Francúzska, J.exp. Didier Lopinot si uctil pamiatku obetí 
holokaustu a rasového násilia a položil  veniec pri  pamätníku obetí   na 
Rybnom námestí v Bratislave. Pietny akt sa uskutočnil za účasti  predsedu 
Národnej  rady  Slovenskej  republiky,  p.  Petra  Pellegriniho,  premiéra 
Slovenskej republiky p. Róberta Fica, ďalších reprezentantov  Slovenskej 
republiky, ako aj veľvyslancov viacerých krajín. 

Na Slovensku patrí 9. september pamiatke obetí holokaustu a rasového 
násilia.  Mladým  generáciám  pripomína  tragédiu  desiatok  tisícov  obetí 
(viac ako 70 000 Židov a iných národnostných menšín),  zabitých počas 

holokaustu na Slovensku.

Viac  informácií  na:  http://www.ambafrance-sk.org/Pietny-akt-na-pamiatku-obeti-holokaustu-a-
rasoveho-nasilia-09-09-2015

Kultúra-veda-vzdelávanie

Francúzsky inštitút na Slovensku oslavuje 25.výročie vzniku

Francúzsky  inštitút   na  Slovensku  bol  založený  v  roku  1990  a  už  o  rok  neskôr  sídlil  v 
Kutscherfeldovom paláci. Odvtedy sa bez prestávky zaoberá francúzskou kultúrou na Slovensku nie 
len v Bratislave ale aj v regiónoch. Inštitút sa ustavične rozvíja a inovuje jeho tím organizuje množstvo 
výstav, konferencií, debát, koncertov, predstavení a iných kultúrnych podujatí. 

Už  od  počiatkov  sa  inštitút  zúčastňoval  ako  partner  na 
početných  festivaloch  hudby,  tanca,  divadla  a  kina 
organizovaných  na  Slovensku  a  určite  bude  aj  naďalej 
pokračovať  v  týchto  aktivitách.  Inštitút  je  dôležitým  centrom 
pre  výučbu  francúzskeho  jazyka.  Každoročne  zavíta  do  jeho 
útrob viac ako tisíc študentov francúzštiny. Hlavným cieľom jeho 
aktivít je teda podpora Frankofónia.

V oblasti  vedeckej  a univerzitnej  spolupráce  prinášal  inštitút 
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svoje  ovocie  počas  25 rokov,  najmä pridelením  štipendií  študentom a výskumníkom.  Príprava  21. 
konferencie  o klimatických  zmenách  (Paríž  2015)  so  sloganom  „Za  univerzálnu  dohodu  v oblasti 
klimatických zmien“, ktorá sa bude konať tento rok v Paríži, je prioritou súčasných aktivít.

Túto inštitúciu navštevujú mnohí verní členovia najmä kvôli galérii, mediatéke, filmovému klubu, či  
čítaniu novín a časopisov a záujmu o všetky francúzske aktivity. Bez pretrvávajúceho nadšenia, dôvery 
a účasti slovenských priaznivcov, predovšetkým tých mladších, by bol Francúzsky inštitút zbytočný. 
Práve  tieto  výsadné  vzťahy,  ktoré  sú  na  kultúrnej  úrovni  medzi  Francúzskom  a Slovenskom  už 
desiatky  rokov,  nás  posúvajú  ďalej  a podporujú  našu  prácu.  Všetky  aktivity  organizované,  alebo 
podporované Francúzskym inštitútom budú v tomto štvrťroku 2015 nosiť logo 25. výročia založenia.

Francúzsky inštitút v Bratislave: https://institutfrancais.sk/

Európsky deň jazykov (23-25/09/2015)

Bratislava a Košice každoročne oslavujú Európsky deň jazykov. 

Francúzsky inštitút na Slovensku ako jeden z hlavných organizátorov, 
dňa 25. septembra na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave pripravil 
bohatý program na pódiu,  v kinosále Mladosť, kde sa premietali krátke 
filmy, a  vo svojom stánku.  Tento ročník bol venovaný aj téme ochrany 
životného prostredia. 

Európsky deň jazykov v Košiciach:
http://ec.europa.eu/slovakia/news/2015/den_jazykov_ke2015_sk.htm
https://www.facebook.com/events/1057828410934391/

Medzinárodná konferencia- Systém poradenstva a vzdelávania 
dospelých vo Francúzsku (16.-17./09/2015)
 

Národný ústav celoživotného vzdelávania usporiadal medzinárodnú 
konferenciu pod záštitou p. Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy, 

výskumu  a športu  Slovenskej  republiky  a za  prítomnosti  J.Exp.Didier  Lopinot,  veľvyslanca 
Francúzskej  republiky  na  Slovensku  pod  názvom:  Systém  poradenstva  a vzdelávania  dospelých  vo  
Francúzsku – výmena skúseností medzi Slovenskom a Francúzskom, ktorá sa uskutočnila  v dňoch 16. – 
17. septembra 2015  v Bratislave.

Na seminári vystúpili slovenskí a francúzski odborníci.

Viac informácií na: http://nuczv.sk/aktualita/5093/

Novinky v mediatéke Francúzskeho Inštitútu

Milí  čitatelia,  na začiatok nového školského roka sme pripravili  opäť 
plno  nových  kníh,  filmov a  hudobných  CD.  Celý  zoznam  nájdete  TU 
alebo v online katalógu. 

http://nuczv.sk/aktualita/5093/
http://institutfrancais.us7.list-manage1.com/track/click?u=44b8059369b266ee508b1a817&id=002145ddf3&e=2b3456aa6b
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Francúzska aliancia Košice a Francúzska aliancia Banská Bystrica
sa sťahujú!

Od septembra 2015 Vás Francúzska aliancia  Košice srdečne privíta vo 
svojich nových priestoroch: Hlavná 68 (trakt B, 2. posch.)

Tím  Francúzskej  aliancie  Banská  Bystrica  vás  od  septembra  privíta 
v nových  priestoroch:  Lazovná  9   (v  priestoroch Štátnej  vedeckej  
knižnice).

Sledujte v októbri

Kultúra-veda-vzdelávanie

Výstava  „  Momenty  šťastia“  Nataše  Floreanovej  
(17/09/-08/10/2015)

Francúzsky  Inštitút  na  Slovensku  vás  pozýva  na  výstavu  vynikajúcej 
austrálsko-slovenskej  maliarky  a  grafičky  Nataše  Floreanovej, ktorá 
potvrdila svoj talent úspešnými výstavami na štyroch kontinentoch.

Výtvarníčka, ktorá žije a tvorí striedavo medzi Sydney a Bratislavou, v 
Galérii  Francúzskeho  inštitútu  predstaví  výber  z  olejov  na  papieri  a 
sieťotlačí,  ktoré  vytvorila počas  svojho  študijného  pobytu  v  ateliéri  v 

Cité Internationale des Arts v Paríži.  Kurátorom výstavy je pán Ivan Jančár,  riaditeľ Galérie mesta 
Bratislavy. (Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava, 17. september - 8. október  
2015)

Viac informácií na: https://institutfrancais.sk/aktuality/295/vystava-natasa-floreanova/

Be2Can II: Veľké filmové festivalové echo

Be2Can  je  filmový  festival,  ktorý  si  kladie  za  cieľ  prezentovať  výber  filmov 
ocenených na 3 najslávnejších európskych filmových festivaloch - v Berlíne, v 
Benátkach a v Cannes. Jeho druhý ročník sa uskutoční  v Kine Film Europe v 
Bratislava v termíne od 7. do 14. októbra 2015 a do podujatia sa v priebehu 
októbra zapojí aj 20 ďalších kín na celom Slovensku.

Viac informácií  na:  http://www.be2can.eu/news/pozname-prve-filmy-ktore-uvidite-pocas-be2can-
v-oktobri-2015/47

http://www.be2can.eu/news/pozname-prve-filmy-ktore-uvidite-pocas-be2can-v-oktobri-2015/47
http://www.be2can.eu/news/pozname-prve-filmy-ktore-uvidite-pocas-be2can-v-oktobri-2015/47
https://institutfrancais.sk/aktuality/295/vystava-natasa-floreanova/


Pohľad späť na...

Oslavy francúzskeho štátneho sviatku

14. júl 2015 

Francúzske  veľvyslanectvo  v  Bratislave  spolu  s 
francúzskymi krajanmi a slovenskými priateľmi aj tento 
rok oslávilo svoj štátny sviatok.  

Nadväzujúc  na  úspešnosť  podujatia  za  posledné  štyri 
roky, oslavy sa konali na Hlavnom námestí v Bratislave a 
návštevníci si mohli vychutnať pestrý kultúrny program, 
tradičným  trhom  francúzskych  výrobkov  a  delikates  a 
deti sa mohli zabaviť v detskom kútiku.  

Na javisku sa vystriedali vynikajúci slovenskí a francúzski 
hudobní interpreti, v prestávkach medzi vystúpeniami mohli diváci obdivovať šou s vlajkami. Oslavy 
boli  organizované  v  spolupráci  s  Francúzsko-slovenskou  obchodnou  komorou,  Francúzskym 
inštitútom  na  Slovensku,  mestom  Bratislava  a  tiež  vďaka  podpore  francúzskych  ekonomických 
partnerov na Slovensku.  

Viac  informácií  na:  http://www.ambafrance-sk.org/14-jul-2015-oslavme-spolu-la-fete-nationale-
francaise 

Pozrite si album fotografií na: https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1146784125338634.1073741925.221813384502384&type=3 

Miriam  Pufflerová  víťazkou  medzinárodného  festivalu  frankofónnej 
piesne

Hlavná víťazka národného finále speváckej súťaže Spievam po francúzsky 
2015  Miriam  Pufflerová  z  Banskej  Bystrice sa  stala  aj  víťazkou 
medzinárodného  finále  -  12.  ročníka  medzinárodného  festivalu 
frankofónnej  piesne  „Clef  d'or“  v  bulharskom  meste  Plovdiv.  Srdečne 
gratulujeme! 

Projekt a realizácia

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1146784125338634.1073741925.221813384502384&type=3
http://www.ambafrance-sk.org/14-jul-2015-oslavme-spolu-la-fete-nationale-francaise
http://www.ambafrance-sk.org/14-jul-2015-oslavme-spolu-la-fete-nationale-francaise
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1146784125338634.1073741925.221813384502384&type=3
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