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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:  COP 21/Paríž Klíma 2015
COP 21 : 195 krajín podpísalo historickú dohodu 
(12/12/2015)

 ≪ Keďže nie sú námietky, vyhlasujem Parížsku dohodu za  
schválenú . ≫
P.  Laurent  Fabius  týmito  slovami  dňa  12.  decembra 
vyhlásil ukončenie dvojtýždňových rokovaní v Bourget. 
195  krajín  sa  dohodlo  na  prijatí  historickej  Parížskej 
dohody,  ktorá  umožní  bojovať  proti  klimatickým 
zmenám. 

Prečo je Parížska dohoda historická a 12. december sa zapíše ako veľký dátum našej Planéty? 

Vedci  sa  zhodli  a  konštatovali  fakt,  že  atmosféra  našej  Planéty  sa  otepľuje  v  dôsledku  emisií  
skleníkových plynov – aktivitou človeka. Parížska konferencia, ktorá sa konala od 30. novembra do 12. 
decembra vo výstavných priestoroch Bourget, mala za cieľ nájsť odpoveď na tento problém. 

Obmedziť globálne zvyšovanie teploty pod 2°C

Dohoda predstavuje významný krok vpred. Potvrdzuje cieľ udržať zvyšovanie teploty pod 2°C. Vedci si 
uvedomujú veľké riziká globálneho otepľovania nad touto teplotnou hranicou. Dohoda po prvýkrát 
určuje hranicu zvýšenia teploty o 1,5°C, čo by malo zabezpečiť záchranu ostrovných štátov, ktoré sú 
najviac ohrozené stúpaním hladiny mora.   

Ako sa úspešne vyhnúť globálnemu otepľovaniu? 

186 krajín (k 12. decembru 2015) v priebehu roka 2015 zverejnilo svoj akčný plán :  každý z týchto 
plánov detailne uvádza spôsob, ktorý daná krajina navrhuje na zníženie emisií skleníkových plynov. 
OSN pre zmenu klímy hodnotila dňa 1. novembra 2015 príspevky krajín. Štúdia ukázala, že napriek 
mobilizácii krajín sa globálne otepľovanie stále pohybuje medzi 2,7 a 3°C, čiže nad hranicou určenou 
vedcami. 
Parížska  dohoda  preto  požaduje  od  každého  štátu  od  r.  2020  každých  5  rokov  revidovať  svoje 
príspevky,  pričom  nebude  možné  upustiť  od  vytýčených  cieľov,  naopak,  bude  sa  požadovať  od 
každého štátu čo najväčšie úsilie. 

mailto:ambafr.sk@gmail.com


V najbližšej dobe bude potrebné dosiahnuť vrchol emisií a krajiny budú mať za cieľ v druhej polovici  
storočia  dosiahnuť  ≪  neutralitu  emisií  ≫ .   Tomuto bude predchádzať  progresívne upustenie  od 
najviac znečisťujúcich fosílnych energií.   

Aké sú ďalšie prostriedky na obmedzenie zvyšovania teploty? 

Podľa dohody by krajiny  od r. 2020 mali využiť sumu 100 miliárd  $ (v pôžičkách a daroch)   na 
financovanie projektov, ktoré umožňujú prispôsobiť sa klimatickým zmenám (stúpanie hladiny mora, 
suchá…) alebo znížiť emisie skleníkových plynov.  
Táto suma by sa podľa dohody mala zvyšovať.  Niektoré rozvojové krajiny sa na dobrovoľnej báze tiež 
môžu stať darcami a pomôcť najchudobnejším krajinám. V r. 2025 je v rámci dohody plánované prvé 
stretnutie ohľadom číselných záväzkov pre najchudobnejšie krajiny. 

Sú všetky krajiny rovnako zodpovedné za klimatické zmeny? 

Jedným z najdôležitejších princípov rokovaní o klimatických zmenách je uvedomenie si, že jednotlivé 
štáty majú voči klíme spoločnú a pritom odlišnú zodpovednosť, najmä čo sa týka úrovne ich bohatstva. 
Dohoda  ukladá  priemyselným  krajinám  povinnosť  finančne  pomáhať  v  boji  proti  klimatickým 
zmenám, zatiaľ čo rozvojové krajiny majú možnosť pomôcť na dobrovoľnej báze. Systém založený na 
báze transparentnosti umožňuje sledovanie záväzkov a flexibilitu rozvojových krajín.  .

Krajiny nie sú osamotené v možnosti pomôcť  chrániť našu klímu…

 Bourget  prvýkrát  privítalo   ≪  akčný  týždeň  ≫,  ktorý  umožnil  miestnym  orgánom,  podnikom  a 
bankám zapojiť sa do boja proti klimatickým zmenám.  Parížska dohoda navrhuje nadviazať na  Akčný 
plán Lima-Paríž a vyzýva na pokračovanie v mobilizácii všetkých aktérov. 
Spomedzi aktérov budú určení dvaja   ≪ víťazi  ≫ z nasledujúcich predsedníctiev COP (Francúzsko a 
Maroko ), ktorí budú povzbudzovať všetkých aktérov k činnosti. 

Kedy dohoda nadobudne účinnosť?

Podpísanie dohody bude otvorené pre jednotlivé štáty dňa 22. apríla v New Yorku. Pre ratifikáciu 
dohody budú potrebné 2 kritériá: 55 krajín / 55% emisií.

Podujatia na Slovensku

Diskusia o výsledkoch COP 21 (16/12/2015)

Na podnet Francúzskeho veľvyslanectva sa dňa 16. decembra v 
Európskom informačnom centre uskutočnila diskusia o 
výsledkoch COP 21.
Diskusiu  zahájil J.E.p.  Didier  Lopinot,  následne  účastníci 
odpovedali  na  otázku:  Dosiahla  Parížska  konferencia  o  klíme,  
ktorá sa konala od 30. novembra do 12. decembra ambicióznu,  
celosvetovú a právne záväznú zmluvu ? 

Účastníci diskusie :

• Beata Jaczewska, riaditeľka Vyšehradského fondu.

• Juraj Mesík, bývalý člen československého parlamentu, predseda Strany zelených 1990 -1991. 
Prednáša na viacerých univerzitách. Pravidelne sa vyjadruje pre médiá.



• Pavol Široký, odborník v oblasti energií a klimatických zmien - Za Matku Zem. člen 
Greenpeace Slovensko do októbra a bývalý riaditeľ « Mother Earth Slovakia ».

• Gabriela Fischerová, Odbor zmeny klímy, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky.

• Livia Vašáková, ekonomická poradkyňa pri Zastúpení Európskej komisie na Slovensku, 
najskôr predstavila európsku politiku v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov.

Album fotografií na: 

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1235940103089702.1073741940.221813384502384&type=3

Zmeny  klímy  sa  týkajú  všetkých  –  Diskusia  a 
premietanie filmu (30/11/2015) 

Pri  príležitosti  otvorenia  konferencie  COP21,  Francúzske 
veľvyslanectvo  a  Francúzsky  inštitút  dňa  30.  novembra 
2015 organizovali v galérii Francúzskeho inštitútu diskusiu 
na tému klimatické zmeny.

Diskusiu  otvoril  veľvyslanec  Francúzska,  J.E.p.  Didier 
Lopinot. Pani Livia Vašáková, ekonomická poradkyňa pri 

Zastúpení Európskej komisie na Slovensku, najskôr predstavila európsku politiku v oblasti zníženia 
emisií  skleníkových  plynov,  následne sa  mohli  zúčastnení  vyjadriť  k  otázke klimatických  zmien a 
cieľov COP21. 

Na diskusii sa zúčastnili:

•  P.  Mikuláš  Huba,  poslanec,  predseda  Parlamentného  výboru  pre  poľnohospodárstvo  a  životné 
prostredie.

•  P. Juraj Mesík,  bývalý člen československého parlamentu, predseda Strany zelených 1990 -1991. 
Riaditeľ neziskovej organizácie 1993 - 2002. Prednáša na viacerých univerzitách na tému globalizácie.  
Pravidelne sa vyjadruje pre médiá.

•  P. Pavol Široký,  odborník v oblasti energií a klimatických zmien, člen Greenpeace Slovensko (do 
októbra) a bývalý riaditeľ « Mother Earth Slovakia ».

•  P. Pavel Šťastný, meteorológ na Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Vedec v oblasti klímy, 
pozorovateľ Európskej agentúry pre životné prostredie.

•  P. Milan Lapin, významný slovenský klimatológ vedúci oddelenia klimatológie a meterorológie na 
Univerzite Komenského v Bratislave.

• P. Dominic Nguyen, ekomonický poradca na veľvyslanectve USA v Bratislave. Má na starosti oblasť 
klímy a energií.

Po diskusii nasledovalo premietanie filmu “Ľad a obloha”. 

Album fotografií na: 

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1227750270575352.1073741939.221813384502384&type=3
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Zhromaždenie pre klímu (28/11/2015)

 Tri dni pred začiatkom konferencie COP 21 v Paríži GreenPeace 
a  Amnesty  International organizovali  v  rámci  festivalu 
„Permakultúra  v meste“,  dve  podujatia  
„pre klímu“ dňa 28. a  29.  novembra vo Vodárenskom múzeu 
v Bratislave.  Na  podujatiach  sa  zúčastnili  zástupcovia 
Francúzskeho veľvyslanectva a inštitútu. 

• 28.  november:  zhromaždenie  Rassemblement  Photo Shooting CLIMAT  za účelom vyjadrenia 
podpory z Bratislavy  pre Konferenciu Paríž Klíma 2015. 

• 29. november: diskusia o klíme s účasťou zástupkyne Veľvyslanectva pre COP21. 

Stredoeurópska energetická konferencia – Panel COP 21 
(22. - 24./11/ 2015)

 22., 23. a 24. novembra sa konal v hoteli  Double Tree Hilton v 
Bratislave  9.  ročník  Stredoeurópskej  energetickej 
konferencie (CEEC).  Prvý  deň  bol venovaný  očakávaniam 
a dôsledkom  21. Konferencie zmluvných strán rámcového 
dohovoru OSN o zmene klímy. 

Minister  Životného  prostredia  p.  Peter  Žiga bol  čestným 
hosťom  tohto  panela.  Dopĺňali ho  zahraniční  odborníci 
z Francúzska,  Nemecka,  USA  a Číny,  ktorí  predstavili 

problematiku a výzvy medzinárodných vyjednávaní o zmene klímy. 

Pán  Thomas  Spencer,  riaditeľ  programu  pre  klímu  na  Ústave  trvalo  udržateľného  rozvoja 
a medzinárodných vzťahov v Paríži (IDDRI) priebežne informoval o stave rokovaní  COP 21. 

Čo bolo zaujímavé v novembri a decembri

Aktivity veľvyslanca

Návšteva  centra  pre sýrskych  utečencov  v  Gabčíkove 
(17/12/2015)

Veľvyslanec  Francúzska,  J.E.p.  Didier  Lopinot,  a 
veľyslanec  Nemecka,  J.E.p.  Thomas  Götz,  dňa  17. 
decembra navštívili centrum pre utečencov v Gabčíkove. 

Veľvyslanci  sa  zhovárali  so  zástupkyňou  Slovenského 
Medzinárodnej  organizácie  pre  migráciu  Slovensko, 
zástupcom  Ministerstva  vnútra  Rakúska  a  vedúcou 
rakúskeho centra, potom navštívili priestory centra, okrem 
iného byt, v ktorom je ubytovaná sýrska rodina. 

Viac informácií na: 

http://www.ambafrance-sk.org/Navsteva-centra-pre-syrskych-utecencov-v-Gabcikove-17-12-2015

http://www.ambafrance-sk.org/Navsteva-centra-pre-syrskych-utecencov-v-Gabcikove-17-12-2015
http://ceec.sk/


Slávnostné  udelenie  radu  Rytiera  Čestnej  légie  pánovi 
Ondrejovi Bubniakovi (27/11/2015) 

Veľvyslanec Francúzska na Slovensku, J.E.p. Didier Lopinot, v 
piatok  27.  novembra  2015  v  mene  Prezidenta  Francúzskej 
republiky slávnostne udelil  rad Rytiera Čestnej légie  pánovi 
Ondrejovi Bubniakovi, za prítomnosti náčelníka ozbrojených 
síl SR, Generála Milana Maxima.

Viac informácií na:
http://www.ambafrance-sk.org/Slavnostne-udelenie-radu-Rytiera-Cestnej-legie-panovi-Ondrejovi-
Bubniakovi

Slávnostné  otvorenie  nových  priestorov  Francúzskej 
Aliancie v Banskej Bystrici (25/11/2015)  

J.E.p.  Didier  Lopinot dňa  25.  novembra  slávnostne  otvoril 
nové  priestory  Francúzskej  Aliancie  v  Banskej  Bystrici  v 
Štátnej vedeckej knižnici (Lazovná 9, Banská Bystrica). 

Predseda  Francúzskej  Aliancie,  p.  Tomáš  Marton,  privítal 
hostí:

J.E.p.  Didier  Lopinot,  hlavného  radcu  banskobystrickej 
kancelárie  prezidenta  SR,  p.  Stanislava  Líšku,  primátora 

mesta,  p.  Jána  Noska,  riaditeľku  ŠVK  v  Banskej  Bystrici,  
p. Evu Laukovú, riaditeľa AF BB, p.Thomas Laurent a ďalších.

J.E.p.  Didier Lopinot sa poďakoval Bystričanom za prejavy solidarity s Francúzskom po nedávnych 
teroristických útokoch v Paríži  a primátorovi mesta Jánovi Noskovi,  ktorý mu odovzdal podpísanú 
kondolenčnú  listinu  vystavenú  na  Radnici.  Priznal  sa,  že  veľmi  rád  chodí  do  Banskej  Bystrice  a 
považuje ju za kultúrne centrum Slovenska. 

Nasledoval kultúrny program, ktorý otvorila Valentína Vlková, víťazka speváckej súťaže „Spievam po 
francúzsky“ do 13 rokov. Finále tejto súťaže sa každoročne koná v Banskej Bystrici  pri  príležitosti 
júnového Sviatku hudby.

P. Lopinot sa stretol aj so zástupcami bilingválnej sekcie Gymnázia J.G. Tajovského v Banskej Bystrici.

J.E. p. Didier Lopinot sa zhováral s p. Ivanom Korčokom 
(23/11/2015) 

J.E.p. Didier Lopinot, veľvyslanec Francúzska na Slovensku, sa 
dňa  23.  novembra  2015  stretol  so  štátnym  tajomníkom 
Ministerstva  zahraničných  vecí  a  európskych  záležitostí,  p. 
Ivanom  Korčokom.  Hlavnou  témou  rozhovoru  bola  reakcia 
medzinárodného  spoločenstva  v  súvislosti  s  teroristickými 
útokmi v Paríži.

P.  Lopinot  a p.  Korčok sa  zhodli  na  potrebe spoločného postupu členských štátov EÚ v boji  proti  
terorizmu.

http://www.ambafrance-sk.org/Slavnostne-udelenie-radu-Rytiera-Cestnej-legie-panovi-Ondrejovi-Bubniakovi
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P.  Korčok ocenil  bilaterálne stretnutia Prezidenta François Hollande a postup Francúzska na pôde 
Bezpečnostnej rady OSN. Potvrdil tiež pripravenosť SR v hľadaní konkrétnej pomoci Francúzsku v boji  
proti terorizmu v súlade s politickým záväzkom prijatým na zasadnutí Rady pre zahraničné veci v 
konfigurácii ministrov obrany 17. novembra 2015.

P.  Didier  Lopinot  ocenil  vysokú  mieru  solidarity,  ktorú  prejavili  predstavitelia  SR  a  slovenská 
spoločnosť v súvislosti s tragickými udalosťami v Paríži.

Ekonomika

Večierok  Francúzsko-slovenskej  obchodnej  komory 
(26/11/2015)

Francúzsko-slovenská  obchodná  komora  organizovala  dňa  26. 
novembra 2015 večierok „v kruhu rodiny “. 

Na podujatí, ktoré zahájil p. Didier Lopinot spolu s predsedom 
Zastúpenia  Európskej  komisie  na  Slovensku  a  predsedom 
Francúzsko-slovenskej  komory,  sa  zúčastnilo  približne  90 
zástupcov tridsiatky podnikov a inštitúcií.

Návšteva  spoločnosti  Veolia Utilities  v Žiari nad  Hronom 
(10/11/2015)

Ekonomická  radkyňa  veľvyslanectva,  p Emmanuelle  Ivanov-
Durand,  dňa 10. novembra navštívila priemyselný park v Žiari 
nad Hronom, pre ktorý zabezpečuje energiu spoločnosť  Veolia  
Utilities.

Francúzska spoločnosť sa stala vlastníkom miestnej spoločnosť 
na výrobu tepla v r. 2008. Ročná výroba tepla dosahuje  312 GW 
a pre elektrinu je to 55 GWh. Veolia zamestnáva 122 osôb a svoje 
služby ponúka 120 klientom.  Spoločnosť nedávno uskutočnila 
veľkú  investíciu  –  náhradu  uhlia  biomasou  ako  palivom,  za 
účelom zníženia emisií CO2. 

Okrem energie pre priemyslený park,  Veolia zabezpečuje výrobu 
a distribúciu tepla pre mesto  Žiar nad Hronom.

Diskusie

Medzinárodná konferencia: "Mesto Bratislava. Status quo 
alebo udržateľný rozvoj?" (26/11/2015 )

V  rámci  cyklu  názorových  diskusií  o  « Inovatívnom 
meste », ktorý  v  roku  2012 iniciovali  Francúzsky inštitút  na 
Slovensku  a Košice  2013,  IFS,  mesto  Bratislava-magistrát 
mesta a IUR organizovali medzinárodnú konferenciu s názvom 
« Mesto  Bratislava.  Status  quo  alebo  udržateľný 
rozvoj? » ktorá sa  konala 26. novembra 2015  v Bratislave. 



Vedeckú  koncepciu  konferencie  zastrešila Alena  Kubova-Gauché,  architektka  a historička 
slovenského pôvodu žijúca vo Francúzsku, ktorá konferenciu zároveň aj moderovala. Na konferencii 
vystúpili aj dvaja francúzski odborníci, ktorí sa už niekoľko rokov podrobne zaoberajú urbanistickými 
výzvami miest: Henry Chabert a Jean-Pierre Charbonneau. 

Zámerom  konferencie je  vytvoriť  priestor  pre  diskusiu  s pozvanými  odborníkmi a poukázať  na 
stratégie premeny mesta, ku ktorým navádza možný rozdiel v ponímaní územného plánu a projektu 
mesta. Smer diskusie určujú viaceré otázky: V čom spočíva dnes význam územného plánu? Aké sú jeho  
hlavné  ciele?  Nakoľko  sa  zmenili  podmienky  realizácie  dlhodobého  plánu rozvoja  mesta?  Je  možné  
zaviesť  do  návrhu  výzvy  trvalo  udržateľného  rozvoja?  Ako  prostredníctvom  územného  plánu  určiť  
nevyhnutný  prechod na obnoviteľné zdroje  energie?  Z čoho vychádzať,  čo  treba preskúmať ak ide  o  
projekt premeny mesta? 

Európa  a  Afrika  -  diplomatické  vzťahy  a  rozvojová 
spolupráca (27/11/ 2015)

Francúzsky  inštitút  na  Slovensku   privítal  pána  Gilles 
DESESQUELLES, bývalého veľvyslanca, šéfa Delegácie Európskej 
únie  v  Čade,  v súčasnosti  veľvyslanca  neziskovej  organizácie 
African  Parks  Network,  ktorý  návštevníkom  priblížil 
diplomatické vzťahy medzi Európskou úniou a Afrikou.

Pán  Desesquelles   sa  vo  svojej  prednáške  zameral  aj  na  rozvojovú  spoluprácu  v oblasti  ochrany 
životného prostredia.

Viac informácií na: https://institutfrancais.sk/aktuality/325/europaaafrika/

Kultúra-veda-vzdelávanie

Výstava „Kesaj Čhavé“ (11/12/2015 - 30/01/2016)

Francúzsky  inštitút  na  Slovensku a  združenie  YEPCE z 
francúzskeho  mesta  Rennes  vás  srdečne  pozývajú  na  jedinečnú 
výstavu  francúzskych  autorov  o  hudobnom  a  tanečnom súbore 
Kesaj Čhavé.

Tento  súbor  združuje  deti  z  rómskych  osád  na  periférii  mesta 
Kežmarok  na  severo-východe Slovenska.  Skupina  pod  vedením 

hudobníka  Ivana  Akimova a  jeho  manželky  a  učiteľky  Heleny  Akimovovej už  vyše  10  rokov 
prezentuje kultúru  slovenských  Rómov  prostredníctvom  svojich  turné  v  zahraničí,  často  vo 
Francúzsku.

Výstava s názvom „KESAJ ČHAVÉ - príbeh detí víly Kesaj“ rozpráva príbeh súboru prostredníctvom 
komiksu od ilustrátora Johanna Le Berre (Tygibus.fr) spoločne s fotografiami a videami od viacerých 
autorov. 
 

Paralelne  k  výstave Kesaj  Čhavé  francúzski  fotografi  Marie-José a  Claude Carret-ovci  predstavia 
výstavu „Naše putovania Cigániou“ - intímne pohľady na život Rómov na Slovensku.

Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava, 11. december 2015 - 30. január 2016 

Viac informácií na: https://institutfrancais.sk/aktuality/345/vystava-kesaj-chave/

https://institutfrancais.sk/aktuality/345/vystava-kesaj-chave/
https://institutfrancais.sk/aktuality/325/europaaafrika/
http://tygibus.fr/


Minister  školstva  SR  navštívil  Francúzsku  školu  
v Bratislave (18/12/1215).

 Minister  školstva,  vedy,  výskunu  a  športu  Slovenskej 
republiky,  p.  Juraj  Draxler,  dňa  19.  decembra  navštívil 
Medzinárodnú francúzsku školu v Bratislave. 

Privítali ho veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Didier Lopinot, a 
riaditeľ školy, p. Yves Caffé. Minister potom navštívil viaceré 
triedy a oboznámil sa s učebným programom. 

Viac informácií na: 
http://www.ambafrance-sk.org/Minister-skolstva-SR-navstivil-Francuzsku-skolu-v-Bratislave-18-12-
1215

Album fotografií na :https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1238701222813590.1073741942.221813384502384&type=3

Udelenie ceny M.R. Štefánika 2015 (14/12/2015)

Špeciálna komisia pre hodnotenie spoločných projektov sa 
tento rok rozhodla oceniť projekt Prof. RNDr., DrSc. Petra 
Moczoa,  s  názvom  "SIMSHA  -  ADVANCED  NUMERICAL  
SIMULATIONS  FOR  DETERMINISTIC  SEISMIC  HAZARD  
ASSESSMENT". 

Projekt  z  oblasti  seizmických  údajov,  prevažne  v  okolí 
jadrových  centier,  bol  uskutočnení  súčasne  na  Fakulte 

matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a v geofyzikálnom internom laboratóriu a 
tektonicko-fyzikálnom laboratóriu na Univerzite v Grenobli.

Víťazný kolektív  si  prevzal ocenenie dňa 14. decembra na Ministerstve školstva SR za prítomnosti 
francúzskeho  veľvyslanca  na  Slovensku  J.  E.  p.  Didier  Lopinot a  Ministra  školstva  SR  p.  Juraja 
Draxlera.

Bilaterálne stretnutia

Návšteva delegácie francúzsko-slovenskej skupiny 
priateľstva pri Národnom zhromaždení (07-11/12/2015)

Skupina  priateľstva  Francúzsko-Slovensko  pri  Národnom 
zhromaždení  Francúzska navštívila  v  dňoch  7.  -  11.  decembra 
Slovensko. 

Delegáciu zastupovali :

P. François ROCHEBLOINE, poslanec regiónu Loire, predseda skupiny Priateľstva;
• P. Catherine QUÉRÉ, poslankyňa regiónu Charente-Maritime  ;
• P. René ROUQUET, poslanec regiónu Val-de-Marne  ;

http://www.ambafrance-sk.org/Minister-skolstva-SR-navstivil-Francuzsku-skolu-v-Bratislave-18-12-1215
http://www.ambafrance-sk.org/Minister-skolstva-SR-navstivil-Francuzsku-skolu-v-Bratislave-18-12-1215
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1238701222813590.1073741942.221813384502384&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1238701222813590.1073741942.221813384502384&type=3


• P. Michel VOISIN, poslanec regiónu Ain  ;
• P. Roland BEAUME, tajomník skupiny priateľstva Francúzsko – Slovensko.

V  Bratislave  sa  delegácia  zúčastnila  okrúhleho  stola,  ktorý  organizovalo  obchodné  oddelenie 
Francúzskeho  veľvyslanectva,  s  účasťou  zástupcov  Francúzsko-slovenskej  obchodnej  komory  a 
francúzskych  spoločností  pôsobiacich  na  Slovensku.  Diskutovalo  sa  o  makroekonomickej  a 
rozpočtovej situácii  na Slovensku,   o  podpore exportu zo strany Francúzsko-slovenskej  obchodnej 
komory a súčasných perspektívach podnikov, ktoré ponúkli vlastný pohľad na slovenský trh. V Trnave 
delegácia navštívila automobilku PSA Peugeot Citroën. 

Zástupcovia  skupiny  priateľstva  navštívili  priestory  Francúzskeho  inštitútu  na  Slovensku  a 
Medzinárodnú francúzsku školu v Bratislave, kde sa zhovárali so zástupcami vedenia školy, učiteľov, 
rodičov a predsedom združenia rodičov.  

Predseda Skupiny priateľstva Slovensko-Francúzsko NR SR, p. Bagačka, pozval účastníkov delegácie na 
večeru a návštevu priestorov Národnej rady Slovenskej republiky. 

Na záver sa delegácia presunula na východ Slovenska, cez Banskú Bystricu, kde navštívila bilingválne 
gymnázium,  Slovenskú Ľupču,  Hriňovú,  Rimavskú Sobotu  do Košíc.   Vedenie  slovenskej  hraničnej 
polície sa sa stretlo s delegáciou stretlo v Sobranciach, blízkosti Ukrajinskej hranice. 

Európska únia
Významný pokrok v zavedení dane z finančných transakcií

10 členských krajín EÚ, medzi nimi aj Francúzsko a Slovensko, sa 
dohodlo na pokračovaní "posilnenej spolupráce" pri  zavádzaní 
dane z finančných transakcií,  pričom sa včera zhodli na určení 
daňového základu tejto dane. 
Francúzsky  minister  financií,  p.  Michel  Sapin,  podčiarkol  na 
margo dohody o parametroch dane z finančných transakcií,  že 
po  „niekoľkých  rokoch  rokovaní  nastal  zásadný  pokrok. 
ozhodujúce je,  že sme stanovili  základ,  čo nám odteraz umožní  

rýchlo napredovať aj pri ostatných aspektoch dane z finančných transakcií “.
Zavedenie dane z finančných transakcií umožní najmä financovanie boja proti klimatickým zmenám.

Projekt a realizácia
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