FAC aj k otázkam strategickej komunikácie, vzťahom EÚ s Afrikou a spolupráci v oblasti obrany


Projekt na podporu spolupráce
slovenských a indických
inovatívnych firiem SLOVAKIA HUB
úspešne odštartoval prvým
podujatím 9. – 11. novembra
v Mumbaji. Hlavnými organizátormi
a sponzormi podujatia boli Indická
obchodná komora v Slovenskej
republike (INDCHAM), firma ESET,
Slovenská aliancia na podporu
inovatívnej ekonomiky (SAPIE) a
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
v Dillí. Okrem sprievodných
rokovaní medzi slovenskými a
indickými firmami z oblasti fintech, Bezpečnostná a obranná agenda rok od Bratislavského samitu naberá novú dynamiku

smart energy solutions
a e-commerce, odštartovala na
podujatí aj činnosť pobočky
INDCHAM v Mumbaji a začali sa
prípravy na vybudovanie
startupového centra SLOVAKIA
HUB v Bangalúre. ESET a
INDCHAM sa budú finančne
podieľať na prevádzkovaní tohto
centra.
•••
Rozprávková krajina - Nemecké
centrum pre kultúru rozprávok
organizovalo v dňoch
6. – 26. novembra v poradí už
28. ročník festivalu voľného čítania
rozprávok v Berlíne. Pod názvom
Radostná správa – rozprávky zo
I. Korčok na 13. stretnutí ASEM: Rozvoj, bezpečnosť a mier idú ruka v ruke
Slovenska, pripravili Veľvyslanectvo
SR a Slovenský inštitút v Berlíne

14. novembra čítanie rozprávky
Braček jelenček od Pavla
Dobšinského. Čítala a diskusiu
viedla Jana Wache zo slovenského
veľvyslanectva. Podujatie podporilo
Literárne informačné centrum,
ktoré dalo rozprávku preložiť do
nemčiny.
•••
Stály predstaviteľ SR pri OSN,
Michal Mlynár otvoril 13. novembra
na pôde OSN v New Yorku výstavu
pod názvom MAMAS – naše mamy
nepotrebujú humanitárnu pomoc
dokumentujúcu projekt
Občianskeho združenia Dvojfarebný
svet osobitne zameraný na
Pracovné rokovania štátneho tajomníka MZVaEZ SR L. Parízka v OBSE vo Viedni
zvyšovanie zamestnanosti a

vzdelania kenských slobodných
matiek. Projekt je jedným z
projektov podporených v rámci
slovenskej oficiálnej rozvojovej
pomoci SlovakAid, ktorý pozitívne
mení životy ľudí v rozvojových
krajinách. Ide aj o súčasť
implementácie Agendy 2030 pre
udržateľný rozvoj prostredníctvom
rozvojovej spolupráce.
•••
Bývalý prezident George Vassiliou
na stretnutí s veľvyslancom SR v
Cyperskej republike Jánom Škodom
14. novembra vyjadril obdiv k
I. Korčok s juhokórejským viceministrom: „Naším cieľom musí ostať denuklearizácia Kórejského polostrova”
výsledkom, ktoré dosiahla SR od

roku 1993. V diskusii o riešení
cyperského problému Vassiliou
povedal, že po dosiahnutí politickej
dohody medzi grécko-cyperskou a
turecko-cyperskou komunitou o
znovuzjednotení ostrova na
federálnom princípe bude potrebné
sa sústrediť na opatrenia na
posilnenie dôvery medzi oboma
komunitami. Súčasne ocenil úsilie
slovenského veľvyslanectva v
Nikózii pri organizovaní bikomunitného dialógu medzi gréckocyperskými a turecko-cyperskými
politickými stranami v Ledra Palace.
•••
Veľvyslanec SR v Bulharskej
republike Manuel Korček odovzdal
13. novembra poverovacie listiny
prezidentovi Bulharskej republiky
Rumenovi Radevovi. V rozhovore
bola potvrdená dobrá úroveň
vzájomnej spolupráce, blízkosť
priorít a záujmov SR a Bulharska,
ako v rámci politík EÚ, tak aj na
úrovni medzinárodných organizácií a
svetovej politiky.
•••
Veľvyslanectvo SR v Sofii aj tento
rok v spolupráci s bulharským
Červeným krížom a Národným
transfúznym centrom pripravilo
darovanie krvi pod názvom
Najcennejšia kvapka. Medzi darcami
I. Korčok otvoril Vianočný charitatívny bazár v Starej tržnici
boli diplomati, pracovníci

veľvyslanectiev, ich rodinní
príslušníci, kolegovia z bulharského
ministerstva zahraničných vecí,
študenti, naši krajania a priatelia
Slovenska.
•••
Vo Vietname sa konalo niekoľko
mimoriadne úspešných slovenských
kultúrnych podujatí. Slovenská indie
popová hudobná skupina Lavagance
vystúpila 11. novembra na Monsoon
Music Festival, ktorý patrí medzi
najväčšie medzinárodné hudobné
festivaly vo Vietname. Festival sa
konal v Hanoji v historickej cisárskej
citadele z roku 1010, ktorá je
kultúrnym dedičstvom UNESCO.
Išlo v poradí o štvrtý koncert kapely
vo Vietname po minuloročných
úspešných koncertoch na
Európskom hudobnom festivale a
klubovom vystúpení.
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