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Informačný bulletin

Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku
Bulletin č. 1 – Január/Február 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: 
diplo@france.sk

Vo februári  začíname aj s jeho slovenskou verziou.  Môžete si ju pozrieť 
aj  na webovej stránke veľvyslanectva a vopred Vám ďakujeme za jej 

propagáciu medzi Vašimi známymi.  Ak si neželáte, aby sme Vám zasielali tento informačný bulletin, 
prosím informujte nás e-mailom na adrese: ambafr.sk@gmail.com  

  NA TITULKE

Slovenský  ľud vyjadruje  solidaritu  po  útokoch  vo  Francúzsku  
(08-17/01/2015)

Na pamiatku obetí  útokov v Paríži  zo 7.,  8.  a  9.  januára,  počas ktorých 
zahynulo  17  ľudí,  sa  konali  pred  Francúzskym  veľvyslanectvom  tri 
spontánne zhromaždenia. 

Po viacerých dňoch smútku,  v pondelok  12. januára,  na výzvu p. Didier 
Lopinot,  veľvyslanca  Francúzska,  sa  uskutočnilo pred  veľvyslanectvom 
zhromaždenie,  aby  sa opäť  vztýčili francúzske  farby  a  aby  sa 
demonštrovala  naša  príslušnosť  k  demokratickým  a  republikánskym 
hodnotám. Zhromaždenie  zahájil príhovorom p. Lopinot a  zúčastnení si 
uctili obete minútou ticha.

V  galérii  Francúzskeho  inštitútu  v  Bratislave  bola  k  dispozícii 
kondolenčná  kniha.  Pán  Miroslav  Lajčák,  minister  zahraničných  vecí  a 
európskych  záležitostí  Slovenskej  republiky,  p.  Peter  Javorčík,  štátny 
tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí  SR, p. 
Juraj  Draxler,  minister  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  SR,  p.  Ivo 
Nesrovnal, primátor Bratislavy, zástupcovia veľvyslanectiev na Slovensku 
ako  aj mnoho slovenských, francúzskych a iných občanov sa zapísalo do 
kondolenčnej knihy. 

Skupina  slovenských  humoristov,  na  podnet  choreografa  Iva 
Ladižinského, zorganizovala v nedeľu  18. januára večer stand up comedy na počesť karikaturistov 
Charlie Hebdo, ktorí boli zavraždení v Paríži 7. januára. Slovenskí umelci sa prvýkrát spolu predviedli 
v Ateliéri Babylon, pred vypredanou 700 miestnou sálou v centre Bratislavy. Partnermi podujatia boli 
dve rozhlasové stanice, pri ktorých začiatkoch stálo Francúzsko, Fun Rádio a Európa 2. Veľvyslanectvo 
sa pripojilo k tejto iniciatíve uverejnením oznamu o konaní podujatia.

mailto:diplo@france.sk
mailto:ambafr.sk@gmail.com
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Viac informácií na: 

• http://www.ambafrance-sk.org/Attentats-en-France-photos-des  

• http://www.ambafrance-sk.org/Les-couleurs-francaises-ont-ete-a  

• http://www.ambafrance-sk.org/Message-de-l-Ambassadeur-de-France  

• https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384?  
ref=stream&fref=nf

ZAOSTRENÉ NA

COP21 / Paríž 2015 

Francúzsko bude  oficiálne  hostiť   v  poradí  21.  konferenciu  o  ochrane 
klímy v roku 2015 (Paríž 2015).

COP21,  ktorá  je  tiež  nazývaná  Paríž  2015, bude  kľúčová,  pretože   jej 
cieľom bude dospieť  k  medzinárodnej dohode o spomalení  globálneho 
otepľovania pod 2°C. 

Bude jednou z najväčších medzinárodných konferencií organizovaných na 
francúzskom území. Francúzsko  preto stojí pred dvojitou výzvou : 

• ako hostiteľská krajina musí počas dvoch týždňov prijať v čo najlepších podmienkach tisícky 
delegátov a pozorovateľov pod záštitou OSN; 

• ako  krajina  zabezpečujúca  predsedníctvo  COP,  musí  rovnako  spĺňať  aj  úlohu  akéhosi 
sprostredkovateľa  pre  ľahšiu  komunikáciu všetkých strán rokovania,  zabezpečiť  atmosféru 
dôvery, zblížiť názory a umožniť prijatie jednomyseľnej dohody.

• Neváhajte sa s nami podeliť o Vaše osobné alebo odborné návrhy na ochranu klímy, ktoré 
môžeme publikovať v budúcich číslach informačného bulletinu. 

Viac informácií (FR, EN, ES) na: http://www.cop21.gouv.fr/fr

Čo bolo zaujímavé v januári

Pracovná cesta p. Justin Vaïsse v Bratislave (22/01/2015)

P. Justin Vaïsse, riaditeľ Centra pre analýzu, prognózy a stratégiu (CAPS) 
pri  Ministerstve  zahraničných  vecí  a  medzinárodného  rozvoja, 
pricestoval dňa 22. januára 2015 do Bratislavy.

P.  Vaïsse  sa  zúčastnil  konzultácií  členských  krajín  V4+Francúzsko,  z 
iniciatívy  slovenského  predsedníctva  Višegrádskej  skupiny.  Stretnutie  umožnilo  súhrnný  prehľad 
hlavných tém aktuálneho medzinárodného diania, od situácie na Ukrajine až po boj s terorizmom,  
vrátane  rokovaní  o  dohode  o  transatlantickom  voľnom  obchode  a  príprave  medzinárodnej 
konferencie o klíme v Paríži (COP21). 

http://www.cop21.gouv.fr/fr
https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384?ref=stream&fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384?ref=stream&fref=nf
http://www.ambafrance-sk.org/Message-de-l-Ambassadeur-de-France
http://www.ambafrance-sk.org/Les-couleurs-francaises-ont-ete-a
http://www.ambafrance-sk.org/Attentats-en-France-photos-des
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Riaditeľ CAPS mal potom prednášku pod názvom « Francúzsko, Európa a islam » na Francúzskom 
veľvyslanectve. Pred publikom, ktoré tvorili najmä diplomati, vedci a novinári, p.  Vaïsse analyzoval 
fenomém radikálneho islamizmu, v súvislosti s tragickými útokmi v Paríži.

Napokon,  riaditeľ  Centra  pre  analýzu,  prognózy  a  stratégiu  poskytol  rozhovory  európskemu 
spravodajskému portálu Euractiv a nepretržitému slovenskému spravodajskému kanálu TA3. Zhováral 
sa tiež s viacerými novinármi  tlačových médií (Projekt N, Pravda).

Rozhovor p. veľvyslanca s novým primátorom Bratislavy p. Ivom 
Nesrovnalom (20/01/2015)

P. Didier Lopinot sa stretol s novým primátorom p. Ivom Nesrovnalom. 
Ich rozhovor  bol  príležitosťou  na  prehodnotenie  viacerých projektov 
spolupráce medzi veľvyslanectvom a magistrátom Bratislavy. 

Predmetom diskusie bola aj spolupráca v oblasti územného plánovania a 
kultúry,  ako aj  významné budúce udalosti,  najmä stretnutie primátorov 
európskych  hlavných  miest  v  Paríži   koncom marca,  ako  príprava 

konferencie o klíme (COP21), ktorá sa uskutoční v decembri vo francúzskom hlavnom meste.

Francúzsko-nemecké priateľstvo

12. Francúzsko-nemecký deň (22/01/2015)

Každoročne  je  22.  január  príležitosťou  osláviť  francúzsko-nemecké 
spojenectvo. Tento symbolický dátum bol určený v r. 2003, počas 40. 
výročia  Elyzejskej  zmluvy  (podpísanej  22.  januára  1963),  ktorá 
spečatila zmierenie medzi Francúzskom a Nemeckom. 

Tento  deň  je  príležitosťou  vyzdvihnúť  úspechy  francúzsko-
nemeckého  partnerstva  na  politickej  úrovni.  Umožňuje  tiež  širšej 
verejnosti lepšie spoznávať kultúru a jazyk partnerskej krajiny 

najmä v školách. S podporou Francúzsko-nemeckej Kancelárie pre mládež (OFAJ) sa plánujú početné 
podujatia na území Francúzska a Nemecka.

Tento rok sa v Bratislave zintenzívni francúzsko-nemecká spolupráca v oblasti súčasného umenia 
v rámci  projektu  Open  Studio,  ktorý  podporil  francúzsko-nemecký  fond  2015.  Projekt,  ktorý  je 
výsledkom spolupráce medzi Vysokou školou výtvarných umení a Slovenskou národnou galériou, má 
za  ambíciu  zorganizovať  sériu  stretnutí  a diskusií  medzi  prestížnymi  umelcami  z Francúzska 
a Nemecka na jednej strane a slovenskými študentmi na stane druhej. Na celý rok sú naplánované 
štyri niekoľkodňové stretnutia, počas ktorých sa budú konať rôzne workshopy a diskusné fóra pre 
študentov ako aj prednášky o súčasnom umení určené pre širšiu verejnosť.

 Viac informácií na: http://www.ambafrance-sk.org/12e-Journee-franco-allemande-le-22

http://www.ambafrance-sk.org/12e-Journee-franco-allemande-le-22


4

Ekonomika

Stretnutie podnikateľov (29/01/2014)

Za  účasti  veľvyslanca  Francúzska  na  Slovensku,  Francúzsko-slovenská 
obchodná komora (CCFS) a  Slovenská sekcia francúzskych zahraničných 
obchodných radcov,  s  podporou obchodného oddelenia  veľvyslanectva, 
firiem  Gefco,  PSA  Peugeot  Citroën  a  Business  France  (ex-UBIFRANCE) 
zorganizovali  dňa 29.  januára  stretnutie  s  podnikateľmi  na  tému 
Medzinárodné dobrovoľníctvo v podnikoch (V.I.E.). 

Podujatia sa zúčastnila štyridsiatka účastníkov, najmä VIE aktívnych na Slovensku, ako aj  riaditelia 
francúzskych dcérskych spoločností so sídlom na Slovensku. Po úvodnom prejave predsedu Komory, 
pána Mickaël Compagnona, p. Bruno Roquier-Vicat, riaditeľ obchodného oddelenia Business France v 
Českej republike,  predstavil koncept VIE a priblížil jeho výhody. P. Ľubomír Kollár, vedúci oddelenia 
ľudských  zdrojov  PSA  Peugeot  Citroën  v  Trnave  sa potom  podelil  o  konkrétne  skúsenosti  v  ich 
podniku. Podujatie zhrnul a ukončil francúzsky veľvyslanec Didier Lopinot. 

Za účelom uľahčenia komunikácie, výmeny skúseností a prijímania nových členov, vznikla myšlienka 
vytvorenia  klubu  VIE,  ktorý  by  bol  priestorom  nielen  pre  súčasných  VIE  dobrovoľníkov,  ale  aj 
bývalých, ktorí sa rozhodli zostať na Slovensku. Veľvyslanectvo bude samozrejme nápomocné tomuto 
projektu.

Kultúra-veda-vzdelávanie-spoločnosť

Medzinárodné sympózium Francúzskej aliancie (26-28/01/2015)

Riaditeľka  Francúzskej  aliancie  Košice,  p.  Dana  Tirpáková,  sa 
zúčastnila  Medzinárodného sympózia  Francúzskej  aliancie  na  tému: 
„Digitálna  budúcnosť  Francúzskych  aliancií“, ktorá  sa  uskutočnila 
26., 27. a 28. januára 2015 v Paríži. Odborníci debatovali s účastníkmi 
pri okrúhlych stoloch a v rámci workshopov. Konferenciu s bohatým a 
zaujímavým  programom otvoril  pán  Laurent  Fabius,  minister 
zahraničných veci  a  medzinárodného rozvoja  a  pán Jérôme Clément, 
prezident  Nadácie  Alliance  francaise.  Minister  Laurent  Fabius  svoj 

príhovor začal slovami: „Pri svojich zahraničných cestách často počujem vetu:  Po francúzsky som sa  
naučil vo Francúzskej aliancii.“

Viac informácií na:  https://www.facebook.com/alliancefrancaise.kosice

Nový priestor vyhradený cestovnému ruchu vo Francúzsku v mediatéke 
Francúzskeho inštitútu.

Môžete si prísť preštudovať a požičať turistických sprievodcov rovnako ako aj 
knihy venované francúzskym regiónom. Na prezeranie záberov z Francúzska a 
pripravovanie vašej plánovanej cesty do Francúzska máte navyše k dispozícii 
tablety. Na obrazovkách televízorov v mediatéke Francúzskeho inštitútu budú 
premietané viaceré dokumentárne filmy o turizme vo Francúzsku. Počas celého 
roka  sa  budú  v  priestoroch  Inštitútu  organizovať  rôzne  tematické  podujatia 
spojené scestovným ruchom. 

https://www.facebook.com/alliancefrancaise.kosice


5

Výstava Marie Curie vo Francúzskom inštitúte

V galérii Francúzskeho inštitútu sa dňa 13. januára 2015 konala vernisáž 
výstavy o Marie Curie Sklodowskej. 
Približne 80 návštevníkov sa oboznámilo so životom tejto výnimočnej ženy 
prostredníctvom chronologicky zoradených veľkoplošných plagátov. Marie 
Curie, fyzička a chemička poľského pôvodu, sa preslávila svojou vedeckou 
prácou v oblasti  výskumu rádia.  Ako jediná získala dve Nobelove ceny v 
dvoch rôznych odboroch a to v horizonte 10 rokov. Francúzsko jej vzdáva 
poctu po smrti uložením jej pozostatkov do Parížskeho panteónu, kde je až 
do dnešného dňa pochovaná ako jediná žena za svoje zásluhy. 

Ide o putovnú výstavu, ktorá sa bude konať okrem Francúzskych aliancií v Košiciach a v Banskej Bystrici  
aj na gymnáziách a vysokých školách. 

Sledujte vo februári 

Pracovné cesty veľvyslanca

Navšteva jadrovej elektrárne Mochovce (06/02/2015)

Francúzsky  veľvyslanec  dňa  6.  februára  navštívi  jadrovú  elektráreň 
Mochovce. Stretne sa s viacerými francúzskymi dodávateľmi tejto stavby 
(stavebné dodávky na výstavbu, digitálnych systémov kontroly,  káblov a 
iné.

Ekonomika

Pracovná návšteva francúzskeho ministra financií (20/02/2015)

Pán  Michel  Sapin,  minister financií  sa  stretne  so  svojím  slovenským 
partnerom,  podpredsedom  vlády,  pánom  Petrom Kažimírom,   dňa  20. 
februára v Bratislave. Obaja ministri sa sústredia predovšetkým na opatrenia 
podpory  rastu  a  zamestnanosti,  realizáciu  tzv.  Junckerovho   plánu  pre 
investície,  ako  aj  na  štrukturálne  reformy,  ktoré  sa  uskutočňujú  v  oboch 
krajinách. Takisto by mohli bzť predmetom rozhovoru aj finančné a rozpočtové 
implikácie  následkov  klimatickej  deregulácie  v  súvislosti  s  nadchádzajúcou 
medzinárodnou konferenciou o klíme  (COP 21 – cf.  www.cop21.gouv.fr),  na 
ktorej sa zúčastní 15 000 delegátov (Paríž, december 2015).

Vyznamenania

Odovzdávanie štátneho vyznamenania Dôstojníka Čestnej légie 
(06/02/2015)

Francúzsky  veľvyslanec  na  Slovensku  slávnostne  odovzdá  v  piatok  6.  februára 
2015 štátne vyznamenanie Čestnej légie pánovi  Jurajovi Alnerovi, bývalému 
generálnemu  tajomníkovi  Paneurópskej  únie  na  Slovensku  (1994  –  2013), 
bývalému novinárovi (komentátorovi  politických udalostí  napr.  pre denník Ľud, 

http://www.cop21.gouv.fr/
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Výber,  Národná obroda,  Mosty  a.i.),  dlhoročnému  generálnemu  tajomníkovi  a  teraz  čestnému 
generálnemu tajomníkovi Asociácie európskych novinárov. J. Alner je držiteľom medaily Louise Weiss 
a tiež Milana Rastislava Štefánika za jeho zásluhy v prístupovom procese Slovenska do Európskej únie. 
Je zároveň autorom desiatky publikácií o Európe, Slovensku, dejinách, ale i poézie.

Odovzdávanie  vyznamenania Rytiera Radu za Umenie a Literatúru 
(10/02/2015)

Pán Didier Lopinot odovzdá v utorok 10. februára 2015 vyznamenanie Rytiera Radu 
za  Umenie  a  Literatúru pani  Viere  Ďuricovej,  zástupkyni  riaditeľa  Slovenského 
filmového ústavu.

Pani Ďuricová sa  rozhodujúcou  mierou  podieľala  na  uvádzaní  francúzskeho  filmu,  ich  prekladu  i 
nahovorení do slovenčiny a tiež na organizácii viacerých festivalov.

Kultúra-veda-vzdelávanie

Deň otvorených dverí vo Francúzskej škole (07/02/2015)

Deň otvorených dverí vo Francúzskej škole bude príležitosťou objaviť 
nové priestory školy v Petržalke, ktorú v súčasnosti navštevuje 200 
žiakov vo veku od 2 rokov. Komentovaná prehliadka priestorov školy 
vám umožní stretnúť sa s vyučujúcimi, oboznámiť sa s francúzskym 
vzdelávacím systémom, s duálnym francúzsko-slovenským učebným 
plánom a so  sieťou  francúzskych  škôl  v  zahraničí  vo  všeobecnosti. 
Učiteľský zbor ochotne odpovie na vaše otázky v príjemnom prostredí 

sobčerstvením. Rodiny, ktoré majú záujem zapísať svoje dieťa do Francúzskej školy,  tak budú môcť 
urobiť priamo na mieste. Tešíme sa na vás!

Francúzska škola v Bratislave, Marie Curie Sklodowskej 1, 85104 Bratislava (vedľa klziska)
sobota 7. február 2015, 9:00-12:00

Kontakt: 0905 944 664, direction.efba@gmail.com

Nová ponuka kurzov 2015 –  francúzština vo  všetkých  formách  a pre 
všetky situácie!

Francúzsky inštitút zostavil novú ponuku kurzov na rok 2015. Budete môcť 
objaviť  francúzske  regióny  a vyskúšať  francúzske  vína,  spoznať  tajomstvá 
francúzskej kuchyne, dozvedieť sa niečo viac o súčasnej francúzskej hudbe a 
francúzskej kinematografii, ponoriť sa po do sveta vedy a nových technológií  
či  pripraviť sa na vašu cestu do Francúzska. Ďalšou novinkou tento rok je 
klub pre najmenších, ktorý sa bude konať pravidelne v sobotu ráno. Väčšie 
deti  si  zas  budú  môcť  rozšíriť  vedomosti  z  francúzštiny  hravou  formou 
využívajúc pri tom digitálne nástroje mediatéky v rámci klubu pre tínedžerov. 

Od januára 2015 budú tiež k dispozícií darčekové poukážky v hodnote 50, 100 a 150 eur, ktoré budete 
môcť  darovať  svojim  blízkym  so  záujmom  o  kurz  francúzštiny.  Darovaná  suma  bude  priamo 
odpočítaná z celkovej ceny kurzu. 

KURZY:  od 9. februára 2015.

mailto:direction.efba@gmail.com
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SKÚŠKY DELF-DALF pre verejnosť: od 2. do 5. februára 2015.

Viac informácií na, 
https://institutfrancais.sk/kurzy-diplomy/kurzy-jar-2015/

Kontakt: cours@institutfrancais.sk, 02/59347762

Kampaň na štipendiá

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku ponúka nasledovné štipendiá: 

· štipendium na úrovni  Master 2 pre študentov štvrtého alebo piateho 
ročníka na univerzite;

· štipendium na  doktorát  pod vedením na Slovensku i  vo Francúzsku 
počas 3 rokov;

    štipendium na výskumný pobyt vo Francúzsku pre doktorandov a vedeckých pracovníkov.

 Žiadosti o štipendium na akademický rok 2015/2016 treba doručiť do 1. marca 2015.

Viac informácií na: 
https://institutfrancais.sk/fr/sciences-univ/bourses-gouvernement-francais/

Univerzita Paris Saclay ponúka 190 štipendií na magisterské štúdium

Univerzita Paris Saclay vyhradila na akademický rok 2015/2016 až 190 štipendií pre zahraničných 
študentov na magisterské štúdium. Zoznam ponúkaných magisterských študijných programov nájdete 
na nasledovnej stránke: http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters.

Viac  informácií  na:  http://universite-paris-saclay.fr/en/university/jobs/call-for-international-
masters-scholarships-for-incoming-mobility-2015-2016

Výstava „Prepojenie“ Jaroslava Jeleneka (5. - 27. februára)

Jaroslav Jelenek je svojrázny výtvarník - inteligentný, jemne ironický, ale 
hlavne zábavný a také sú i  jeho obrazy.  Sú inšpirované životom, majú 
príbeh a podobajú sa aforizmom - z malej iskry dokáže vykresať milé a 
vtipné obrázky. Jeho nadľahčený humor človeka obohacuje, pretože vtip 
a irónia nás očisťujú.

Jaroslav  Jelenek  sa  venuje  maľbe a  kresbe,  vystavoval  v  Prahe,  Brne,  
Mníchove, Paríži a samozrejme na Slovensku.

Od  5.  do  27.  februára  2015  vás  pozývame  do  galérie  Francúzskeho  inštitútu  pozrieť  si  jeho 
optimistické obrazy, v ktorých bizarne prepája francúzske a slovenské reálie.

Galéria Francúzskeho inštitútu, 5. - 27. február 2015.

Duo Montanaro/Cavez koncertuje v Bratislave (19/02/2015)

Baltazar Montanaro,  huslista, karikaturista, francúzsko-maďarský básnik a 
Sophie  Cavez,  akordeonistka  a  basistka-samouk,  budú  koncertovať  v 
Bratislave, v Re-fresh klube (Ventúrska ulica), vo štvrtok 19. februára 2015.

Viac informácií na:  http://www.duomontanarocavez.sitew.com/#Accueil.A 

http://www.duomontanarocavez.sitew.com/#Accueil.A
http://universite-paris-saclay.fr/en/university/jobs/call-for-international-masters-scholarships-for-incoming-mobility-2015-2016
http://universite-paris-saclay.fr/en/university/jobs/call-for-international-masters-scholarships-for-incoming-mobility-2015-2016
http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
https://institutfrancais.sk/fr/sciences-univ/bourses-gouvernement-francais/
mailto:cours@institutfrancais.sk
https://institutfrancais.sk/kurzy-diplomy/kurzy-jar-2015/
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Yann Tiersen koncertuje v Bratislave (23/02/2015)

Autor-skladateľ-interpret, vo  svete  známy  aj  vďaka  svojej  kompozícii 
soundtracku k filmu Jean-Pierre Jeuneta, Báječný osud Amélie Poulain, Yann 
Tiersen bude koncertovať v Bratislave,  Ateliéri Babylon,  v  pondelok  23. 
februára 2015. 

Viac informácií na:  http://www.orepole.sk/yann-tiersen 

Nenechajte si ujsť

Gastronomický zážitok

„Chuť Francúzska“: zúčastní sa 14 slovenských reštaurácií!

Vo  štvrtok  19.  marca  2015  sa  bude  ponúknukať  1500  večerí  v 
reštauráciách a na veľvyslanectvách v 150 krajinách na 5 kontinentoch, 
aby sme oslávili francúzsku gastronómiu a pozvali ľudí na « francúzsku 
večeru ».  V každej  zo  zúčastnených reštaurácií  táto  udalosť  vzdá hold 
živej,  otvorenej  a  inovatívnej  kuchyni,  ktorá  zostáva  verná  svojim 
hodnotám: zdieľanie, radosť, rešpektovanie kvalitnej kuchyne a planéty.

Šéfkuchári  budú  vo  svojich  zariadeniach  ponúkať  menu  «  à  la  française  » s  aperitívom  podľa 
francúzskej tradície, studeným a teplým predjedlom, rybou alebo kôrovcami, mäsom alebo hydinou, 
francúzskym  syrom  (alebo  syrom  podľa  výberu),  čokoládovým  dezertom,  francúzskymi  vínami  a 
digestívom, pričom bude zachovaná možnosť vyzdvihnúť vlastnú tradíciu /kultúru kuchyne.

Kuchyňa  prístupná  všetkým,  od  bistra  až  po  výnimočné  stoly,  s  použitím  čerstvých  sezónnych 
a lokálnych surovín, s menším množstvom tuku, cukru, soli a bielkovín. 

Cena  za  menu  je  na  uvážení  reštaurácie,  pričom  pozývame  prispieť  5%  z  predaja  miestnej 
mimovládnej organizácii zameranej na zachovanie zdravia a životného prostredia. 

Okrem  reštaurácií,  ktoré  sa  zúčastnia,  francúzske  veľvyslanectvá  spoja  svoje  sily  a  19.  marca 
zorganizujú vo svojich priestoroch večeru „Goût de / Good France“. V mnohých krajinách konzulárne a 
kultúrne siete budú propagovať túto jedinečnú udalosť. Vďaka tomuto záväzku budú večere „Goût de / 
Good France“ organizované v ten istý večer v 150 krajinách. 

Vybrané slovenské reštaurácie:

http://restaurateurs.goodfrance.com/en?
field_restaurant_name_value=&field_restaurant_type_value=All&field_country_value=Slovaquie&field_cit
y_value 

Viac informácií na: 

• http://www.ambafrance-sk.org/Gout-de-France-les-quatorze  

• www.goodfrance.com  

• Infographie: les actions du ministère pour la promotion du tourisme en France  

• Événements et actualités liés à la promotion du tourisme  

http://www.ambafrance-sk.org/Gout-de-France-les-quatorze
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-23187/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/
http://www.goodfrance.com/
http://restaurateurs.goodfrance.com/en?field_restaurant_name_value=&field_restaurant_type_value=All&field_country_value=Slovaquie&field_city_value
http://restaurateurs.goodfrance.com/en?field_restaurant_name_value=&field_restaurant_type_value=All&field_country_value=Slovaquie&field_city_value
http://restaurateurs.goodfrance.com/en?field_restaurant_name_value=&field_restaurant_type_value=All&field_country_value=Slovaquie&field_city_value
http://www.orepole.sk/yann-tiersen
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Pohľad späť na...

Aktuality z FabLabu v Bratislave

FabLab  v  Bratislave  bol  slávnostne  otvorený  4.  novembra  z iniciatívy 
Francúzskeho  inštitútu  na  Slovensku,  CVTI,  mesta  Bratislavy,  spoločnosti 
Dassault Systèmes a Fakulty informatiky a informačných technológií STU, v 
ktorej priestoroch sa aj nachádza. FabLab zorganizoval 13. januára verejnú 
prezentáciu konceptu „Fablabu“ vo svete. 

Podujatie  bolo  príležitosťou  priblížiť  multidisciplinárne  prístupy,  ktoré 
FabLab ponúka od vytvorenia prototypu podnikateľmi až po dizajn rôznych 
predmetov či štruktúr, ktorého autormi sú umelci alebo architekti. Študenti,  
ktorí  sa  zúčastnili  tohto  podujatia  sa  mohli  presvedčiť,  že  FabLab  je 
priestorom  otvoreným  pre  každého,  kto  má  záujem  vyrobiť  si  predmety 
vďaka technickému vybaveniu, ktoré je vo FabLabe k dispozícii: tlačiareň 3D, 
laserový vyrezávač a pod. 

Po  prezentácii  nasledovala  neformálna  diskusia.  Zamestnanci  FabLab 
odpovedali  na zvedavé otázky publika,  medzi  inými,  aj  na otázky ohľadom 
organizačnej štruktúry a fungovania FabLabu, či možného otvorenia ďalších 
FabLabov na Slovensku.

Viac informácií na: www.fablab.sk

Projekt a realizácia

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku

http://www.fablab.sk/

	12. Francúzsko-nemecký deň (22/01/2015)
	KURZY: od 9. februára 2015.
	SKÚŠKY DELF-DALF pre verejnosť: od 2. do 5. februára 2015.
	Kampaň na štipendiá
	Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku ponúka nasledovné štipendiá:
	Univerzita Paris Saclay ponúka 190 štipendií na magisterské štúdium



