
Ze dnes bolia Informačný bulletin

Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku
Bulletin č. 9 – Január– Február – Marec 2015

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:  2. ročník Goût de France/Good France 

Druhý ročník „Goût de France/Good France“ (21. marec 2016): 

Zúčastní sa 14 slovenských reštaurácií !

Nadväzujúc  na  úspech  prvého  ročníka  v  r.  2015,  medzinárodné  podujatie  Goût  de 
France/Good France dňa 21. marca 2016 opäť spojí šéfkuchárov z celého sveta, aby oslávili 
francúzsku gastronómiu.  Podujatie  je  organizované  na  podnet  Francúzskeho  ministerstva 
zahraničných vecí a známeho šéfkuchára Alaina Ducassa. 

Šéfkuchári  sa  pri  príprave večerného  menu  Goût  de  France/Good  France  2016  budú 
inšpirovať   receptami francúzskych majstrov. 

Menu      «     Goût de France / Good France     »   : 
• Aperitív
• Predjedlo
• Jeden alebo 2 hlavné chody
• Výber  syrov  (ak  nie  je  možný  výber  kvalitných  francúzskych  syrov,  môže  byť 

nahradený 2. dezertom)
• Dezert
•  Francúzske vína alebo šampanské 

mailto:ambafr.sk@gmail.com


 V pondelok 21. marca večer  bude 1500 šéfkuchárov z celého sveta  a 14 na Slovensku 
podávať delikátne francúzske menu. 

Francúzi  i  Slováci  sú  srdečne  vítaní  zúčastniť  sa  na  tejto  jedinečnej  oslave  francúzskej 
gastronómie. 

Zoznam reštaurácií na Slovensku, ktoré sa zúčastnia Goût de France/Good France 2016 :

http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/restaurants-participants?
field_restaurant_name_value=&field_restaurant_type_value=All&field_country_value=Slovaqui
e&field_city_value=&field_region_value_i18n=All

Viac informácií na:
- http://www.ambafrance-sk.org/Gout-de-France-Good-France-2016-3452
- www.goodfrance.com

Podujatia v januári

Aktivity veľvyslanca

Slávnostné  otvorenie  Múzea  Holokaustu  v  Seredi 
(26/01/2016)

J.E.p.  Didier  Lopinot sa  zúčastnil  na  slávnostnom 
otvorení  Múzea  Holokaustu v  Seredi.  Podujatie  sa 
uskutočnilo  dňa  26.  januára  pri  príležitosti 
Medzinárodného  dňa  pamiatky  obetí  Holokaustu (27. 
január), za prítomnosti najvyšších štátnych predstaviteľov 
Slovenskej  republiky,  premiéra  Českej  republiky 
Bohuslava Sobotku a delegácie izraelského Knesetu. 

V Seredi sa nachádzal tábor nútených prác, neskôr od r. 1944 koncentračný tábor, približne 
18  000  deportovaných,  zväčša  Židov,  bolo  následne  deportovaných  do  Terezína  (Česká 
republika)  a Auschwitzu  alebo  Buchenwaldu.  Dva  z  piatich  barakov  boli  prestavané  na 
múzeum a informačné centrum, zvyšné tri budú postupne upravené;  projekt bol zahájený 
pred 10 rokmi a je financovaný z európskych fondov. 

Na  území  Slovenska  sa  v  predvečer  vojny  nachádzalo  90  000  židov,  70  000  bolo 
deportovaných, len 5000 z nich prežilo.

Rozhovor veľvyslanca Francúzska pre HN Televíziu

J.E.p.  Didier  Lopinot poskytol  rozhovor  pre  on-line 
Televíziu  Hospodárske  Noviny.  Veľvyslanec  Francúzska 
počas približne 25 minútového rozhovoru odpovedá na 
otázky týkajúce sa bezpečnostnej situácie vo Francúzsku, 
migračnej  krízy,  integrácie  utečencov  a  klimatickej 
konferencie v Paríži. 

http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/restaurants-participants?field_restaurant_name_value=&field_restaurant_type_value=All&field_country_value=Slovaquie&field_city_value=&field_region_value_i18n=All
http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/restaurants-participants?field_restaurant_name_value=&field_restaurant_type_value=All&field_country_value=Slovaquie&field_city_value=&field_region_value_i18n=All
http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/restaurants-participants?field_restaurant_name_value=&field_restaurant_type_value=All&field_country_value=Slovaquie&field_city_value=&field_region_value_i18n=All
http://www.goodfrance.com/
http://www.ambafrance-sk.org/Gout-de-France-Good-France-2016-3452


Rozhovor je vo francúzštine so slovenskými titulkami. 
https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-221813384502384/?
fref=nf

Ekonomika

Diskusia  s  podpredsedom  vlády  a  ministrom 
financií p. Petrom Kažimírom (25/02/2016)

Pri  príležitosti  prvej  diskusie  v  rámci  série 
predvolebných  diskusií,  zástupcovia  Francúzsko-
slovenskej  obchodnej  komory  prijali  dňa  25. 
januára  podpredsedu  vlády  a  ministra  financií 
Slovenskej republiky, p. Petra Kažimíra.

Na  panelovej  diskusii  s  ministrom  sa  zúčastnili: 
predsedníčka  Francúzsko-slovenskej  obchodnej 
komory,  p. Martina  Maláková (Electrik),  Rémi 

Girardon  a Peter  Švec  (PSA  Peugeot  Citroën  Slovakia),  Miroslav  Kot  (Veolia  Energia)  a 
Philippe Corbel (Colas Slovakia). 

Témam rozhovorov dominovali ekonomické perspektívy Slovenskej republiky, fiškálne otázky 
ako harmonizácia  daňových základov v Európe,  boj  proti   daňovým únikom a podvodom, 
pozemková  daň,  správa  aktív  štátu  v  spoločnostiach  spravovaných  štátom,  alebo 
reštrukturalizácia spoločností v ťažkostiach.

Minister  bol  veľmi  spokojný  s  priebehom  diskusie  a  vyzdvihol  kvalitu  spolupráce  s 
Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou.

Športové podujatie

Európsky  šampionát  v  krasokorčuľovaní   v 
Bratislave –  Gabriella  Papadakis  a Guillaume 
Cizeron európskymi víťazmi v kategórii tanec. 

(Zdroj : Eurosport)

Papadakis  a Cizeron  sa  opäť  stali  kráľmi  Európy. 
Francúzsky  pár  dňa  30.  januára  v  Bratislave  obhájil 
svoj  titul  európskych  šampiónov  v  kategórii  tanec  - 
voľný štýl.

Po krátkej prezentácii, kde skončili na 2. mieste ( 70,74 bodov), Francúzi predviedli takmer 
dokonalý voľný štýl  (111,97 bodov),  ktorý im zaistil  európske  víťazstvo.  Je  to v  už druhý 
francúzsky pár, ktorý v tanci obhájil svoj európsky titul (po víťazstve páru Nathalie Péchalat-
Fabian Bourzat v r. 2011 a 2012).

https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-221813384502384/?fref=nf
https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-221813384502384/?fref=nf


Sledujte vo februári

Politické  diskusie  na  témy  „podnikateľské 
prostredie“  

Francúzsko-slovenská  obchodná  komora  organizuje 
sériu  politických  diskusií  s  vedúcimi  predstaviteľmi 
hlavných  politických  strán  na  témy  týkajúce  sa 

podnikateľkého  prostredia.  Diskusie  prebiehajú  v  čase  pred  parlamentnými voľbami  5. 
marca. 

Kalendár diskusií a link na zápis: 
http://www.fsok.sk/

Kultúrne podujatia

Výstava  «  PHENOgraphies  »  Francisa Teyniera 
(2 - 27/02/2016)

Francúzsky  inštitút  na  Slovensku  ponúka  výstavu  fotografií 
Francisa Teyniera  pod  názvom «  PHENOgraphies  » 
(Phénomènes Photographiques)

 2. - 27. fébruára 2016

Galéria IFS, Sedlárska 7, Bratislava

Viac informácií na: 
https://institutfrancais.sk/aktuality/356/francis-teynier-phenographies/

Profil Claire Simon v A4/ Kino inak (14 - 22/02/2016)

Filmový  klub  Kino  inak/A4 v  spolupráci  s  Francúzskym 
inštitútom na Slovensku si pripomenú francúzsku filmárku 
Claire  Simon,  známu  svojimi  dokumentami,  ktoré  získali 
ocenenia na viacerých festivaloch. 

Prehliadka ponúkne filmy :  Recréations (14.2.), Coûte  que  
coûte (15.2.),  Les bureaux de Dieu (21.2.) et Gare du Nord 
(22.2.)

Kino inak A4, Karpatská 2, Bratislava

Viac informácií na: 
https://institutfrancais.sk/aktuality/358/profil-claire-simon/

https://institutfrancais.sk/aktuality/358/profil-claire-simon/
https://institutfrancais.sk/aktuality/356/francis-teynier-phenographies/
http://www.fsok.sk/


Filmový klub mediatéky : « Spomienky » (22/02/ 2016)

Francúzsky  inštitút  na  Slovensku  pozýva  na  premietanie 
filmu  Jeana-Paula Rouve,  « Spomienky  »  dňa 22. 
féebruára 2016 o 18.30  v Galérii inštitútu.

Komédia, dráma  s  Michel  Blanc,  Annie  Cordy,  Mathieu 
Spinosi. 

Réžia: Jean-Paul Rouve, 2015

V pôvodnom znení s anglickými titulkami. 
Vstup voľný. 

Viac informácií na: 
https://institutfrancais.sk/aktuality/357/filmovy-klub-mediateky-spomienky/

« Bláznivý Petríček » v Kine Lumière (23/02/2016)

Kino Lumière v spolupráci s Francúzskym inštitútom budú dňa 23. februára 
premietať francúzsky film  « Bláznivý Petríček ».

Réžia: Jean-Luc Godard,  Francúzsko/Taliansko, 1965,  70  min,  dráma,  v  
pôvodnom znení s anglickými titulkami.

Hrajú:Jean-Paul  Belmondo,  Anna  Karina,  Graziella  Galvani,  Dirk  Sanders,  
Samuel Fuller

23. február 2016 o 20.15

Kino Lumière, Špitálska 4, 811 08, Bratislava

Viac informácií na: 
https://institutfrancais.sk/aktuality/359/blaznivy-petricek/

Kultúrne podujatia v marci

Mesiac Frankofónie

Mesiac Frankofónie začína 27. februára 2016.  Ako býva zvykom, mesiac marec 
bude bohatý na kultúrne podujatia v Bratislave, ako aj iných regiónoch.  

Najdôležitejšie podujatia Mesiaca Frankofónie:

• Frankofónny trh (27. február, Bratislava)

• Týždeň francúzskeho filmu « Crème de la Crème III » - 10. - 16. marec 
v Bratislave a dvadsiatke ďalších miest (rôzne dátumy)

• Koncert švajčiarskej kapely « Carrousel » (18. marec vo Vklube v Bratislave)

https://institutfrancais.sk/aktuality/359/blaznivy-petricek/
https://institutfrancais.sk/aktuality/357/filmovy-klub-mediateky-spomienky/


Podrobný program bude zverejnený na:
 https://institutfrancais.sk/

Frankofónny trh v Starej tržnici (27/02/2016)

Frankofónny trh odštartuje dňa 27. februára v Bratislave 
Mesiac Frankofónie 2016.   Tak ako minulý rok,  aj  tento 
rok  Vás  rôzni  vystavovatelia  (obchodníci,  organizácie, 
školské  zariadenia,  veľvyslanectvá)  zavedú  nachvíľu  do 
sveta Frankofónie. 

 Stará tržnica, sobota 27. február 2016 10.00 – 15.00

Jazykové stretnutie FLEM (29/02/2016 )

Frankofóni a frankofili rôznych národností sa každý pondelok 
stretávajú v kaviarňach a debatujú po francúzsky na FLEM-e 
(French  Language  Exchange  Meeting).  Dňa  29.  februára  sa 
stretnutie bude konať v galérii Francúzskeho inštitútu. 

Gléria Francúzskeho inštitútu, 29 .február 2016 o 18. 30

Vstup voľný

Koncert

Koncert kapely Voilà (17/02/2016)

Koncert  skupiny  Voilà  so  slovenskou  speváčkou Zdenkou 
Trvalcovou sa  uskutoční  17.  februára 2016  o  19.00 v 
Stredisku kultúry BA Nové Mesto.

Swing,  twist,  chanson,  jazz  ale  aj  hip-hop  a reggae,  to  sú 
prvky, ktoré charakterizujú túto Pražskú kapelu. 

Voilà vám  predstaví  skladby  zo  svojho  prvého  albumu 
Décollage, ako aj piesne z druhého albumu. 

Vypočujete si slávnu skladbu « Flip Flops », ktorá bodovala vo viacerých hitparádach. 

 

Voilà : http://www.voila-music.com/ 

Prvú časť koncertu odohrá skupina      Horehigh  .  
 
Vstup: 4 € v predpredaji v sieti Ticketportal (bit.ly/1S1O3oE)
5€ na mieste
Miesto: Stredisko kultúry, Vajnorská 21, Bratislava-Nové Mesto 

http://www.voila-music.com/
https://institutfrancais.sk/
http://institutfrancais.us7.list-manage1.com/track/click?u=44b8059369b266ee508b1a817&id=628e8cf4f6&e=fb808e48da
http://institutfrancais.us7.list-manage.com/track/click?u=44b8059369b266ee508b1a817&id=93da452e1f&e=fb808e48da


Pohľad späť na...

Prednáška  „Keltská  spojka  medzi  Francúzskom  
a Slovenskom“ (27/01/2016)

Prednáška  PhDr.  Margaréty  Musilovej z Mestského 
ústavu  ochrany  pamiatok  v Bratislave  prilákala  do 
galérie  Francúzskeho  inštitútu  viac  ako  30 
návštevníkov. 

Doktorka  Musilová  sa  zaoberala  porovnávaním 
a vzťahmi dvoch veľkých laténskych opevnených sídlisk 
v 1.  storočí  pred  Kristom,  Bibracte  (Burgundsko, 
Francúzsko) a Bratislavy s Rímskou ríšou. 

Spomenula Bratislavský hrad, kde boli v rokoch 2008 – 2014 objavené architektúry vykazujúce rímske 
stavebné techniky spolu s hnuteľnými nálezmi rímskeho charakteru,  napr.  vínnymi amforami,  nám 
archeologička porozprávala zaujímavosti  o bratislavskom oppide,  načrtla itinerár,  keltskú trasu,  po 
ktorej sa môžete na potulkách Bratislavou vybrať. 

Projekt a realizácia
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