V Libanone začal 9. novembra svoju
činnosť Honorárny konzulát SR so
sídlom v Bejrúte. Jeho úlohou je
podporiť aktivity slovenského
veľvyslanectva v Bejrúte smerom
ku krajanskej komunite, ako aj
k podnikateľskej sfére v Libanone
i v SR a tiež v oblasti kultúrnej a
spoločenskej spolupráce. V prípade
potreby je pripravený poskytovať aj
konzulárnu asistenciu slovenským
občanom, ktorí v krajine žijú,
pracujú, študujú alebo ju navštívia
ako turisti. Honorárnym konzulom
sa stal vplyvný libanonský podnikateľ
Samir Doumet, ktorý vyštudoval
Slovenskú technickú univerzitu
v Bratislave a so Slovenskom ho aj
naďalej spájajú mnohé osobné aj
podnikateľské väzby.
•••
Pod záštitou veľvyslanectva SR
v Tokiu sa v Jokohame 3. novembra
uskutočnil 36. ročník Yokohama
International Piano Concert, na
ktorom vystúpil talentovaný
slovenský klavirista Jakub
Čižmarovič. Okrem sólového
recitálu sa predviedol aj vo
vzájomnej súhre s japonským
pianistom Kotaro Naganom.
•••
Na pôde slovenského veľvyslanectva
vo Washington sa 4. novembra
uskutočnil tradičný Vianočný bazár,
ktorý predstavil slovenské tradície
a slovenských výrobcov. Podujatie
navštívilo takmer 1500 záujemcov.
Veľvyslanectvo prezentovalo
slovenskú kuchyňu kapustnicou
a vareným vínom. Deti z American
Sokol Washington zaspievali
slovenské vianočné koledy. Finančný
výťažok bude odovzdaný českej
a slovenskej škole, ktorá funguje
v rámci American Sokol
Washington - Friends of Slovakia.
•••
Milan Paštéka: Tajomstvo kresby – to
je názov výstavy, ktorú
7. novembra slávnostne otvoril
veľvyslanec Peter Lizák v
reprezentačných priestoroch
Veľvyslanectva SR v Berlíne. Zo
súkromnej zbierky umeleckého
a kultúrneho mecéna Jána Kukala
a Galérie mesta Bratislavy ju
pripravila kurátorka Danica
Lovišková a Slovenský inštitút v
Berlíne. Výstava potrvá do 28.
februára 2018.
•••
Veľvyslanec SR v Kazašskej
republike Peter Juza položil
7. novembra spomienkovú kyticu
k pamätníku Slovákov v komplexe
v Spasskom, neďaleko Karagandy,
kde je podľa dobovej evidencie
pochovaných celkom
42 slovenských, resp.
československých obetí stalinizmu.
Počas pracovnej návštevy odovzdala
manželka veľvyslanca Lucia Juzová
predvianočný charitatívny dar hračky, detské oblečenie a detskú
kozmetiku pre deti zo sociálne
slabších rodín v Karagande a okolí zástupcom Karagandijskej katolíckej
diecézy v Karagande. Veľvyslanec sa
tiež stretol s rádovými sestrami a
kňazmi zo Slovenska, ktorí pôsobia
v tejto diecéze.
•••
Veľvyslanec SR v Indii Žigmund
Bertók sa 6. novembra zúčastnil ako
čestný hosť na slávnostnej akadémii,
ktorú pripravili učitelia a študenti zo
St. Mark‘ s School v Dillí pri
príležitosti návštevy slovenských
študentov a ich učiteľov z
partnerskej Spojenej školy v Ivanke
pri Dunaji. Jej študenti na
slávnostnej akadémii s kultúrnym
programom prezentovali aj svoju
septembrovú návštevu Slovenska
a slovenskí študenti zase spracovali
aktuálne zážitky z pobytu v Indii.
•••
Veľvyslanectvo SR v Sofii pripravilo
v spolupráci s bulharským
Červeným krížom a Národným
transfúznym centrom humanitárnu
iniciatívu pod názvom Najcennejšia
kvapka – darovanie krvi. Uskutoční
sa 14. novembra od 09:30 do 13:00
hod. v priestoroch veľvyslanectva.
•••
V Slovenskom inštitúte vo Varšave
sa 7. novembra uskutočnilo
diskusné stretnutie venované
aktuálnym poľským prekladom
tvorby slovenských autorov.
Preklady slovenských diel a tvorbu
slovenských spisovateľov predstavili
študentom umeleckých odborov
Varšavskej univerzity redaktorka
časopisu Svetová literatúra Anna
Górecka , publicista a prekladateľ
Andrzej Jagodzinski a riaditeľka
vroclavského vydavateľstva
Ksiazkowe klimaty Kamila Buchalska.
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I. Korčok slávnostne otvoril „Národný konvent o Európskej únii v Macedónsku“


Otvorená a úprimná diskusia je v kontexte budúcnosti EÚ našim najdôležitejším nástrojom








I. Korčok na podujatiach SOPK a Café Európa o brexite a budúcnosti EÚ


