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Informačný bulletin

Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku
Bulletin č. 2 – 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: 
diplo@france.sk

Vo  februári  sme  začali  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

Pracovná  návšteva  ministra  financií  M.  Sapin  na  Slovensku 
(26/02/2015)

P.  Michel  Sapin,  minister  financií  Francúzska,  sa  dňa  26.  2. 
V Bratislave  stretol  so  svojím  slovenským  kolegom,  p.  Petrom 
Kažimírom. 

Hlavnou  témou  ich  dlhého  a srdečného  rozhovoru  bola 
najmä podpora  rastu  ekonomiky  a zamestnanosti  a zavedenie 
Junckerovho investičného plánu pre Európu,  ako aj štrukturálne 

reformy,  ktoré  sa  uplatňujú  v oboch  krajinách.  Hovorili  aj  o boji  proti  daňovej  optimalizácii 
a financovaní terorizmu, ako aj o dani z finančných transakcií a prioritách slovenského predsedníctva 
EÚ v druhom semestri 2016.

Po ukončení rozhovorov sa uskutočnila tlačová beseda s oboma ministrami.  Odpovedali  na mnohé 
otázky slovenských novinárov a novinárov zahraničnej tlače, rozhlasu, TV a tlačových agentúr.

Viac informácií na:
http://www.ambafrance-sk.org/Visite-a-Bratislava-de-Michel

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/346971-sapin-obhajoval-vynimku-pre-pariz-kazimir-ho-
podporil/

http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/francuzsko-zostruje-boj-s-danovymi-unikmi-
chce-ziskat-az-dve-miliardy-672282

Album fotografií na fb Francúzskeho veľvyslanectva:
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1060541873962860.1073741904.221813384502384&type=1

mailto:diplo@france.sk
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1060541873962860.1073741904.221813384502384&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1060541873962860.1073741904.221813384502384&type=1
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/francuzsko-zostruje-boj-s-danovymi-unikmi-chce-ziskat-az-dve-miliardy-672282
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/francuzsko-zostruje-boj-s-danovymi-unikmi-chce-ziskat-az-dve-miliardy-672282
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/346971-sapin-obhajoval-vynimku-pre-pariz-kazimir-ho-podporil/
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/346971-sapin-obhajoval-vynimku-pre-pariz-kazimir-ho-podporil/
http://www.ambafrance-sk.org/Visite-a-Bratislava-de-Michel
mailto:ambafr.sk@gmail.com
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ZAOSTRENÉ NA

Chuť Francúzska

„Chuť Francúzska“: 15 slovenských reštaurácií Vám ponúkne     
                                          « francúzsku večeru »!

Vo  štvrtok  19.  marca  2015  sa  bude  podávať  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:  podeliť  sa  o  nápady,  radosť, 
rešpektovanie kvalitnej kuchyne a planéty.

Pozrite si informácie o slovenských reštauráciách a výnimočné menu, ktoré vám ponúknu:

http://www.ambafrance-sk.org/Vecerajte-dna-19-marca-po

Šéfkuchári  budú  vo  svojich  reštauráciách  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. V Bratislave veľvyslanec Francúzska,  
p. Didier Lopinot, pozve osobnosti slovenského politického a kultúrneho života na prestížnu večeru,  
ktorú pripraví p. Damien Thuriès, renomovaný francúzsky šéfkuchár, a ktorý kvôli tejto výnimočnej 
udalosti pricestuje z Francúzska.  P. Thuriès je na Slovensku známy ako inštruktor kurzov varenia v 
Thuriès  Academy – Škole varenia pre gurmánov vo Svätom Jure, ktorú otvoril jeho nemenej známy 
otec Yves Thuriès v roku 2004. 

Pozrite si rozhovory so šéfkuchármi:

https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384

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 Franc  e  

                Événements et actualités liés à la promotion du tourisme

•

https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384
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.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/
http://www.goodfrance.com/
http://www.ambafrance-sk.org/Gout-de-France-les-quatorze
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Mesiac frankofónie

Mesiac frankofónie na Slovensku - 2015

Mesiac marec je  venovaný Frankofónii  na Slovensku, ako aj všade na svete. 
Francúzsky  inštitút  na  Slovensku  a  Francúzske  aliancie  v Banskej  Bystrici 
a v Košiciach  pripravili na tohtoročný Mesiac frankofónie na Slovensku bohatý 
program.  Podujatia  ako  filmový  týždeň  Crème  de  la  crème  II,  súťaž 
frankofónnej  piesne Spievam po  francúzsky  alebo  koncert  Merlota  sa  budú 
konať vo viacerých mestách Slovenska. Tieto hlavné podujatia budú doplnené 
viacerými premietaniami v rámci frankofónneho filmového klubu, výstavami 
ale  aj  divadelným  predstavením,  prednáškami,  degustáciami,  trhom 
a súťažami. Prídite sa pozrieť, vypočuť, ochutnať, zabaviť sa! 

Program Mesiaca frankofónie: 

Bratislava: 
https://institutfrancais.sk/media/d5/cb/2f8338456db2406bf836aa766d7c/Francophonie_Bratislava_P
rogram_electronic2.pdf 

Banská Bystrica:
https://institutfrancais.sk/media/cc/80/27addf2da5c8f48a00acd3cd653a/Francophonie_Banska_Prog
ram_electronic2.pdf

Košice: 
https://institutfrancais.sk/media/59/ef/a3295880aa1b1c6498a196c3d463/Francophonie_Kosice_Prog
ram_electronic2.pdf

Viac informácií na: https://institutfrancais.sk/aktuality/240/mesiac-  frankofonie/  

Najdôležitejšie kultúrne podujatia v rámci Mesiaca frankofónie:

Koncerty Merlot ( 06-07/03/2015)

Známy  už  z  reggae  skupiny  Baobab,  Merlot  sa  vracia  s  Business  classe,  
vtipným,  zábavným  a  inteligentným  albumom  s  chytľavými  melódiami.  
Vďaka  koncertu,  ktorý  otvorí  Mesiac  frankofónie  na  Slovensku,  objavíte 
netypického umelca s originálnymi melódiami a inšpiratívnymi textami.

 Nenechajte si ujsť! Vstup voľný. 

Záhrada (Námestie SNP 16, Banská Bystrica), 6. marec 2015, 20:00
V-klub (Námestie SNP 12, Bratislava), 7. marec 2015, 19:30

Viac informácií na:
https://institutfrancais.sk/aktuality/237/koncert-merlot/

https://institutfrancais.sk/aktuality/237/koncert-merlot/
https://institutfrancais.sk/aktuality/240/mesiac-frankofonie/
https://institutfrancais.sk/aktuality/240/mesiac-
https://institutfrancais.sk/media/59/ef/a3295880aa1b1c6498a196c3d463/Francophonie_Kosice_Program_electronic2.pdf
https://institutfrancais.sk/media/59/ef/a3295880aa1b1c6498a196c3d463/Francophonie_Kosice_Program_electronic2.pdf
https://institutfrancais.sk/media/cc/80/27addf2da5c8f48a00acd3cd653a/Francophonie_Banska_Program_electronic2.pdf
https://institutfrancais.sk/media/cc/80/27addf2da5c8f48a00acd3cd653a/Francophonie_Banska_Program_electronic2.pdf
https://institutfrancais.sk/media/d5/cb/2f8338456db2406bf836aa766d7c/Francophonie_Bratislava_Program_electronic2.pdf
https://institutfrancais.sk/media/d5/cb/2f8338456db2406bf836aa766d7c/Francophonie_Bratislava_Program_electronic2.pdf
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Týždeň Francúzskeho Filmu « Crème de ma crème  » (12-31/03/2015)

Francúzsky Inštitút na Slovensku v spolupráci s Film Europe Media Company 
organizuje už po druhýkrát 12. - 18. marca Týždeň francúzskeho filmu « Crème 
de la  crème ».  Milovníci  francúzskeho filmu budú mať opäť možnosť vidieť 
atraktívnu kolekciu nových filmov  z tohto teritória – mnohé z nich sú ovenče-
né  významnými cenami,  ktoré získali  na prestížnych festivaloch.  Prehliadka 
bude  prebiehať  v 15  kinách  na  Slovensku:  v Bratislave  v Kine  Film  Europe 
a Mladosť,  v  Košiciach  v Kasárňach/Kulturparku,  v Banskej  Bystrici  v Centre 
Záhrada,  v Nitre v Kinoklube Tatra,  ako aj  v Liptovskom Mikuláši,  v Martine, 
v Trenčíne, v Prešove, v Modre, v Seredi, v Trnave, v Spišskej Novej Vsi, v Žiline 
a v Poprade.

Kino Film Europe (Štefánikova 25, Bratislava), od 12. do 18. marca 2015. 
Podujatie v ďalších mestách od 12. do 31. marca 2015.

  https://institutfrancais.sk/aktuality/238/creme-de-la-creme-2/

Frankofónny trh (21/03/2015)

Počas  tradičného  sobotného  trhu  v  Starej  tržnici  bude  jedna  časť 
rezervovaná  Frankofónii  s  informačnými  stánkami  členských  krajín 
Medzinárodnej  organizácie  frankofónie,  ale  aj  predajnými  stánkami 
frankofónnych  produktov  a animáciami.  Miesto  vhodné  na  oddych 
a priateľské stretnutia !

Stará tržnica (Námestie SNP 25, Bratislava), 21. marec 2015, 10:00-15:00 

Viac informácií na:

                                                https://institutfrancais.sk/aktuality/242/frankofonny-trh/

Prednáška a predstavenie o humore (24/03/2015)

Prednášku  na tému  Humor  bude viesť pán Hervé Guillermet. Prednášku 
oživia skeče  slovenských  hercov  (Ivo  Ladižinský  a  iní)  v  slovenčine  a 
francúzštine.

24. marec  o 19.00 hod., átrium Francúzskej školy v Bratislave (Marie Curie  
Sklodowskej 1, Bratislava).

https://institutfrancais.sk/aktuality/242/frankofonny-trh/
https://institutfrancais.sk/aktuality/238/creme-de-la-creme-2/
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Konferencia o ekonomickej dimenzii Frankofónie (26/03/2015) 

Cieľom tejto konferencie je umožniť stretnutie osobností v oblasti ekonómie 
s  ostatnými  frankofónnymi  odborníkmi  na  Slovensku,  predstaviť  výzvy 
Frankofónie  v  ekonomickej  oblasti  ako  aj  jej  perspektívy  rozvoja. 
Konferenciu  zaháji  a  bude  viesť  pán  Peter  Mihók,  predseda  Slovenskej 
obchodnej  a  priemyselnej  komory.  Ďalšími  prednášajúcimi  budú vplyvné 
frankofónne  osobnosti,  ktorí  sa  prídu  podeliť  so  svojimi  vlastnými 
skúsenosťami o tom, ako im frankofónia pomohla v ich kariérnom raste.

Budova  Ekonomickej  univerzity  (Dolnozemská  cesta  1,  Bratislava),  
26. marec 2015, 9h00-13h00.

Súťaž Spievam po francúzsky  (20/03-10/04/2015)

Návrat súťaže "Spievam po francúzsky" s novým katalógom piesní! Súťaž pre 
všetky  vekové  skupiny  a  všetky  hudobné  žánre  sľubuje  dobrú  zábavu  a 
objavenie nových talentov.

Stanica Žilina-Záriečie (Závodská cesta 3/2844, Žilina), 20. marec 2015, 11:00
KC Dunaj (Nedbalova 3, Bratislava), 23. marec 2015, 11:00
Kasárne/Kulturpark (Kukučínova 2, Košice), 10. apríl 2015, 14:00

Viac informácií na: https://institutfrancais.sk/francuzstina/sutaze/

Čo bolo zaujímavé vo februári

COP 21 

Začiatok príprav na konferenciu « COP 21 »  / Paríž 2015 

Zasadnutie Durbanskej platformy v dňoch 8.-13.2.  v Ženeve 
prinieslo návrh textu, ktorý poslúži za základ rokovaní počas 
Konferencie zmluvných strán na konci  roka.  Text  si  môžete 
prečítať na:

http://unfccc.int/resource/docs/2015/adp2/eng/01.pdf

Pri  tejto  príležitosti   bol  znovu  potvrdený  cieľ  zapojiť  všetky  krajiny  do  boja  proti  globálnemu 
otepľovaniu. 

Počas oficiálnej návštevy Filipín, francúzsky prezident François Hollande spolu so svojím filipínskym 
kolegom vyzvali všetkých, aby sa zapojili do príprav a prispeli tak k úspechu COP21.  Text tejto výzvy, 
ktorú predniesla herečka Marion Cotillard, si môžete prečítať na webovej stránke veľvyslanectva:

http://www.ambafrance-sk.org/COP-21-appel-de-Manille-a-l-action.

Francúzske veľvyslanectvo pripravuje pri  príležitosti  konferencie COP21 mnohé podujatia,  ktorých 
predmetom sú klimatické zmeny, ako napr. vedecké kaviarne prístupné pre všetkých, seminár, ktorý 
združí francúzskych a slovenských odborníkov v oblasti vodného hospodárstva a iné.

Všetko o CO21 na: http://www.ambafrance-sk.org/-COP-21- 

https://institutfrancais.sk/francuzstina/sutaze/
http://www.ambafrance-sk.org/-COP-21-
http://www.ambafrance-sk.org/COP-21-appel-de-Manille-a-l-action
http://unfccc.int/resource/docs/2015/adp2/eng/01.pdf
http://www.stanica.sk/
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Vedecká  kaviareň pod názvom „Klimatické zmeny“ (26/03/2015)

Francúzsky inštitút na Slovensku vás pozýva na ďalšie vydanie « Vedeckej 
kaviarne »  pod názvom „Klimatické zmeny“.

Podujatie nám umožní porozprávať sa o problematike, ktorá bude hlavnou 
témou medzinárodnej konferencie o klimatických zmenách COP21, ktorá sa 
bude konať od 30. novembra do 11. decembra 2015 v Paríži. 

Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, pridajte sa k nám a zapojte sa do 
diskusie  o zodpovednosti  a o  možnostiach  angažovať  sa,  či  už  ako 

jednotlivec alebo v rámci rodiny...

Ako sa ma dotýkajú klimatické zmeny? Čo môžem urobiť?

Hosťka vedeckej kaviarne: Natacha Berlin

Inžinierka agronómie, absolventka Ecole nationale supérieure d’agronomie v Rennes a odborníčka na 
environmentálne inžinierstvo. 

Vedecká kaviareň bude simultánne tlmočená do slovenčiny. Vstup voľný.

Štvrtok, 26. marca o     17,30 hod. v galérii Francúzskeho inštitútu na Slovensku    (Sedlárska 7, Bratislava) 

Viac informácií na:

https://institutfrancais.sk/aktuality/245/vedecka-kaviaren-klimaticke-zmeny/ 

Ekonomika - energetika

Pracovná cesta veľvyslanca – atómová elektráreň Mochovce 
(06/02/2015)

Spoločnosť ENEL pozvala veľvyslanca Francúzska dňa  6.  februára na 
návštevu  jadrovej  elektrárne  v  Mochovciach  3&4.  Sprevádzal  ho 
obchodný radca, atašé pre kultúrnu, univerzitnú a technickú spoluprácu 
a regionálny zástupca poradcu pre jadrovú energetiku.

M. Aquilanti, vedúci projektu Mochovce 3&4, a p. Šarišský, vedúci pre 
organizačné  záležitosti  spoločnosti  Slovenské  elektrárne,  priblížili 

súčasnú situáciu spoločnosti Enel vo svete a Slovenských elektrární na Slovensku, ako aj postupujúce  
stavebné práce. M. Mandalov, riaditeľ blokov 1&2, sa tiež stretol s delegáciou. 

Delegácia francúzskeho veľvyslanectva navštívila miesto, pričom sa zamerala na práce, ktoré vykonali 
francúzske  spoločnosti  (inžinierske  stavby  zabezpečila  Colas  –  Inžinierske  stavby  Košice,  náter  
Prezioso,  kontrolné  systémy Areva,  elektrické  práce  Schneider  Electric  atď.).   Delegácia  navštívila 
najmä tretí  blok,  na ktorom práce najviac pokročili  (hala turbín,  reaktorová hala,  kontrolná hala).
 P. Holly, vedúci pre komunikáciu, napokon predstavil nové centrum pre komunikáciu a informatiku
« Energoland » (http://energoland.seas.sk/), otvorené pre návštevníkov. 

http://energoland.seas.sk/
https://institutfrancais.sk/aktuality/245/vedecka-kaviaren-klimaticke-zmeny/
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Vyznamenania

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

Francúzsky veľvyslanec na Slovensku slávnostne odovzdal 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,  Výber,  Národná obroda,  Mosty  a.i.),  dlhoročnému 

generálnemu  tajomníkovi  a  teraz  čestnému  generálnemu  tajomníkovi  Asociácie  európskych 
novinárov. 

Pozrite si záznam Slovenského rozhlasu na:

 http:slovensko.rtvs.sk/clanky/ludia/73669/juraj-alner-ziskal-prestizne-ocenenie

Pozrite si fotografie a príhovor zo slávnosti na: 

http://www.ambafrance-sk.org/Remise-des-insignes-d-Officier-de-3223 

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

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

Pozrite si fotografie a príhovor zo slávnosti na: 

http://www.ambafrance-sk.org/Remise-des-insignes-de-Chevalier-3224

Sledujte v marci

Pracovné cesty veľvyslanca

25. výročie Francúzskej aliancie Košice (13/03/2015)

P. Didier Lopinot navštívi Francúzsku alianciu v Košicich pri príležitosti 
25. výročia jej založenia.  

Viac informácií na: http://www.afsk.sk/index.php?lang=fr     

http://www.afsk.sk/index.php?lang=fr
http://www.ambafrance-sk.org/Remise-des-insignes-de-Chevalier-3224
http://www.ambafrance-sk.org/Remise-des-insignes-d-Officier-de-3223
http://slovensko.rtvs.sk/clanky/ludia/73669/juraj-alner-ziskal-prestizne-ocenenie
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Návšteva Plastic Omnium (18/03/2015)

Veľvyslanec Francúzska bude hosťom  spoločnosti  Plastic  Omnium dňa  
18.  marca  a  navštívi  fabriku  a  rozvojové  centrum  v  Lozorne.  Bude  ho 
sprevádzať obchodný radca veľvyslanectva. 

Viac informácií na: http://www.plasticomnium.com/fr/

Politika

Stretnutie veľvyslancov Francúzska z krajín Višegrádskej skupiny
(05-06/03/2015)

Pri  príležitosti  slovenského  predsedníctva  (júl  2014-jún  2015) 
Višegrádskej  skupiny  (V4),  veľvyslanec  Francúzska,  p.  Didier  Lopinot, 
prijme dňa 5.  a  6.  marca veľvyslancov Francúzska,  ktorí  sú na misii  v 
krajinách  V4  (Poľsko,  Maďarsko,  Česká  republika).  Veľvyslancov  budú 
sprevádzať ich spolupracovníci (obchodní radcovia a pridelenci obrany), 
ako  aj  riaditeľ  Európskej  únie  na  ministerstve  zahraničných  vecí  a 

medzinárodného rozvoja, p. Pierre Lévy. 

Stretnutie  umožní  predovšetkým  výmenu  názorovv  oblasti  aktuálnych  otázok  krajín  V4,  ako  aj 
perspektívy  spolupráce  medzi  Francúzskom  a  Višegrádskou  skupinou.   Zúčastnení  sa  stretnú  s 
ministrom   zahraničných  vecí  a  európskych  záležitostí  p.  Miroslavom  Lajčákom  a  s  p.  Petrom 
Javorčíkom,  štátnym  tajomníkom   pre  európske  záležitosti.   Budú  diskutovať  aj  s  predstaviteľmi 
slovenských think tanks a riaditeľkou Medzinárodného Višegrádskeho Fondu.

Kultúra-veda-vzdelávanie

Výstava Catherine Bernis/Flavia Bigi (04-27/03/2015)

V mesiaci marec vás  Galéria Francúzskeho inštitútu v Bratislave pozýva 
na spoločnú na výstavu obrazov francúzskej umelkyne Catherine Bernis a 
talianskej  umelkyne  Flavie  Bigi,  ktoré  žijú  a  tvoria  v  Ríme,  Paríži  a 
Bratislave. 

Viac informácií na:

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/236/exposition-catherine-bernis-
flavia-bigi/ 

Výstava « Exoplanéty » Jána Zoričáka (12/02/-19/04/2015)

Východoslovenké  múzeum  v  Košiciach vystavuje  pod  názvom 
Exoplanéty  2015 diela  sklára  Jána  Zoričáka.  Vernisáž  sa  konala  
12.  februára  a  záštitu  nad  výstavou  prevzal  p.  Michel  Pouchepadass, 
radca pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho veľvyslanectva na 
Slovensku  a riaditeľ  Francúzskeho  inštitútu  na  Slovensku,  ktorý  ju  aj 
osobne  otvoril  za     prítomnosti  MUDr.  Renáty  Lenártovej,  PhD., 
námestníčky primátora mesta Košice.   

Výstava potrvá do 19. apríla. Francúzska aliancia Košice zorganizuje  
14. apríla tvorivé stretnutie autora so študentmi a verejnosťou   v rámci 

Dní frankofónnej kultúry 2015. 

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/236/exposition-catherine-bernis-flavia-bigi/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/236/exposition-catherine-bernis-flavia-bigi/
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Súťaž « Moja dizertačná práca za 180 sekúnd »

Ste doktorand/ka a hovoríte po francúzsky? Prihláste sa do súťaže « Moja 
dizertačná práca za 180 sekúnd » a vyhrajte víkendový pobyt v Paríži pre 
dve osoby!

Francúzsky  inštitút  na  Slovensku  organizuje  prvé  slovenské  vydanie 
medzinárodnej súťaže « Moja dizertačná práca za 180 sekúnd ». Cieľ je 
jednoduchý: predstaviť Vašu dizertačnú prácu za 3 minúty so stopkami v 
ruke jednoduchou a hravou formou nezainteresovanému publiku. 

Ak ste doktorandom/kou a hovoríte po francúzsky,príďte skúsiť šťastie, nech je oblasť Vášho štúdia 
akákoľvek! Doktorand, ktorý bude mať najlepšiu prezentáciu, vyhrá víkendový pobyt v Paríži pre dve 
osoby. 

Pred súťažou Vám zdarma zabezpečíme prípravný kurz, ktorý Vás naučí hovoriť pred publikom jasne,  
účinne, ako nenudiť poslucháčov a to všetko s cieľom zviditeľniť Vašu vedeckú prácu. 

Ak vás súťaž zaujala, napíšte do 31. marca  na adresu marie-flore.michel@diplomatie.gouv.fr

Viac informácií na: http://mt180.fr/les-videos-de-la-finale-internationale-a-montreal

Projekt a realizácia

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku

http://mt180.fr/les-videos-de-la-finale-internationale-a-montreal
mailto:marie-flore.michel@diplomatie.gouv.fr

