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Predseda Senátu Kanady navštívil Slovensko
Na pozvanie predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku vykonal v dňoch
27. júna – 1. júla oficiálnu návštevu Slovenskej republiky predseda
Senátu Kanady Noël A. Kinsella.
Predsedu Senátu, ktorý pochádza
z provincie New Brunswick, sprevádzali
senátori z troch rôznych kanadských
provincií. Okrem prijatia u Pavla Pašku,
kanadská
delegácia
sa
stretla
s prezidentom Ivanom Gašparovičom,
ministrom zahraničných vecí Jánom Kubišom a predsedami
parlamentných výborov NR SR. Predmetom stretnutí bola otázka
vízovej povinnosti, zriadenia plnohodnotného veľvyslanectva Kanady
na Slovensku, spolupráca v transatlantickom priestore v rámci NATO
a OSN, v Afganistane, mobilita mladých, či možnosti rozvíjania
www.sen.parl.gc.ca
ekonomickej spolupráce.

Zvláštne vydanie na tému: cestovanie po Kanade
Kanadské turistické vízum
Pre občanov Slovenskej republiky, ktorí chcú navštíviť Kanadu, platí
povinnosť vybaviť si pred cestou turistické vízum a žiadajú o něj na
Veľvyslanectve Kanady vo Viedni. Žiadosť o vízum spolu
so všetkými potrebnými dokladmi je možné priniesť na
veľvyslanectvo do Viedne osobne od pondelka do piatku od 8.30 do
11.00 a pas si potom vyzdvihnúť už v ten istý deň popoludní, alebo
využiť možnosť zaslať žiadosť poštou. Kompletná žiadosť musí
obsahovať nasledujúce doklady: vyplnený formulár (k dispozícii na
www.canada.cz/am3/files/imm5257B.pdf) spolu so Supplementary
Information Form (k dispozícii na canada.cz/am3/files/priloha2.doc),
platný cestovný pas s voľnou stranou, dve fotografie pasového
formátu, predpokladaný harmonogram cesty vrátane dátumov,
pozývací list (nie je podmienkou) od priateľov alebo príbuzných
(vrátane fotokópie ich pasu či ich štatútu), doklad o dostatočných
finančných prostriedkoch (výpisy z účtu), doklad o zamestnaní
(vrátane zamestnávateľom schválenej dovolenky), obchodná
registrácia v prípade podnikateľov, doklad o štúdiu v prípade
študentov, doklad o zaplatení nevratného poplatku (75 CAD na
jednorazové vízum a 150 CAD na viacnásobné) vloženého v hotovosti
v kanadských dolároch na účet 479695093/0300 v CSOB pred
podaním žiadosti (originál potvrdenia z banky je nutné priložiť
k žiadosti). Neplnoleté deti (mladšie ako 18 rokov) musia predložiť
notársky overený súhlas oboch rodičov pokiaľ s oboma necestujú do
Kanady. Súhlas necestujúceho rodiča/rodičov musí byť v anglickom
alebo francúzskom jazyku a musí byť overený notárom, dieťa ho má
mať so sebou na ceste. A ďalej tiež povolenie školy, pokiaľ dieťa
cestuje v priebehu školského roka. Potvrdenia z úradov, od
zamestnávateľa a od školy, výpisy z banky a podobné doklady môžu
byť v slovenskom jazyku. Jednorazové kanadské vstupné vízum
umožňuje opakovane vstúpiť do Kanady z USA a ostrovov St.Pierre
a Miquelon (vízum do USA však neoprávňuje na vstup do Kanady).
Informácie o turistických vízach nájdete na www.ocanada.sk v časti
„po slovensky“, ďalšie informácie je potom možné získať len vo
Viedni a to na vienn-visa@international.gc.ca. Upozornujeme, že
Kancelária Veľvyslanectva Kanady v Bratislave nie je oprávnená
odpovedať na otázky súvisiace s vízami a imigráciou do Kanady.

Praktické informácie
Pred odchodom do Kanady odporúčame turistom zvážiť niekoľko
praktických informácií. Dovoz alkoholu do Kanady je obmedzený
na 1,5 l vína a 1,14 l tvrdého alkoholu na osobu staršiu ako 18
rokov (v provinciách Alberta, Manitoba a Québec) a 19 rokov v
ostatných provinciách. Celkovo je zakázané dovážať rýchlo sa
kaziace potraviny, zeleninu, ovocie, mäso a mliečne výrobky. Ak
plánujete v Kanade šoférovať alebo si požičať auto, musíte sa
povinne preukázať medzinárodným vodičským preukazom.
Pamätajte na odlišnú rozvodnú elektrickú sieť (110 V, 60 Hz) a iný
typ elektrických zásuviek, na ktoré si budete musieť obstarať
adaptér. Okrem týchto niekoľkých praktických rád nájdete na
oficiálnych stránkach Turismu Kanada súhrnné informácie o
doprave, požičovniach áut, ubytovaní, časových pásmach, počasí,
zdravotníckych zariadeniach, kultúrnych, športových aj
gastronomických udalostiach v jednotlivých provinciách a mestách.
www.explore.canada.travel

Kanál Rideau oslavuje
Kanadský zoznam 14 lokalít, ktoré sa môžu pýšiť zápisom v
zozname UNESCO, obsahuje okrem prírodných krás a parkov, o
ktorých sme už v minulosti veľa napísali, tiež súpis kultúrnych
pamiatok, ktoré by ste počas svojich ciest do Kanady nemali
vynechať. Koncom júna 2007 sa šiestou položkou v tomto
zozname stal Kanál Rideau a to pri príležitosti 175. výročia
otvorenia a nepretržitej prevádzky kanála od roku 1832. Kanál,
ktorý je dlhý 202 kilometrov, spája Ottawu s prístavom Kingston
na jazere Ontário. Bol vybudovaný predovšetkým z vojenských a
strategických dôvodov, ako alternatívna zásobovacia cesta pre
parné lode a ako dômyselný systém opevnenia. Aby sa stavitelia
vyhli rozsiahlym výkopovým prácam, je splavnosť kanála
zabezpečovaná 50 plavebnými komorami.
www.rideau175.org

Head-Smached-In Buffalo Jump
Miesto, ktoré sa v preklade označuje ako „skok, kde si bizóny
lámali väzy“, sa nachádza v juhozápadnej Alberte a do zoznamu
pamiatok UNESCO sa dostalo v roku 1981 kvôli svojej unikátnej
archeologickej, historickej a etnografickej hodnote. Vďaka
pozostatkom kostier amerických bizónov podáva svedectvo
o šesťtisícročnej tradícii spôsobu života a lovu prériových
Indiánov. Vo veľkej priepasti, do ktorej boli lovené zvieratá
zahnané, aby si skokom zlomili väzy, sa nachádza expozícia
pozoruhodných archeologických exponátov ako aj tradičného
duchovného, kultúrneho a spoločenského života indiánskych
komunít, ktorý sa na mieste hojného výskytu potravy čulo
rozvinul. Každú nedeľu si môžu návštevníci pozrieť bábkové
predstavenie prerozprávaných indiánskych legiend, každú stredu
sa môžu stať účastníkmi osláv bubnov a tanca, alebo si vyskúšať
www.head-smashed-in.com
kempovanie v indiánskych típí.

KVÍZ O KANADE
Aký je najväčší kanadský, ale aj svetový ostrov obklopený sladkou
vodou? (Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky).
Odpoveď z minulého čísla: Najpredávanejším hudobným albumom
v Európe je The Bes Damn Thing kanadskej speváčky Avril Lavigne.

