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Kanada ruší vízovú povinnosť pre SR
Ministerka občianstva a prisťahovalectva Kanady Diane Finley
1. marca oznámila, že občania Slovenskej republiky, Poľska, Litvy a
Maďarska už pre návštevu Kanady nepotrebujú návštevnícke víza.
Bezvízový styk pre turistický pobyt s maximálnou dĺžkou šesť
mesiacov sa pre tieto krajiny zavádza s okamžitou platnosťou.
„Kanada má veľmi silné väzby s týmito krajinami a zrušenie vízovej
povinnosti pomôže tieto väzby ďalej prehlbovať v prospech
kanadských občanov i občanov Slovenska, Poľska, Litvy
a Maďarska,“ uviedla ministerka Diane Finley. Ministerstvo
občianstva a prisťahovalectva bude naďalej pokračovať v spolupráci so
zvyšnými dvoma členskými krajinami EÚ (Rumunsko, Bulharsko),
pre ktoré vízová povinnosť trvá, s cieľom dosiahnuť bezvízové
www.cic.gc.ca
cestovanie pre všetkých občanov EÚ.

Federálny rozpočet 2008
Kanadský minister financií Jim Flaherty predložil parlamentu v
utorok 26. februára tretí rozpočet konzervatívnej vlády s celkovými
výdajmi 208 miliárd dolárov. Prioritami vlády je zníženie štátneho
dlhu a daní a podpora národného hospodárstva. Vláda chce
ekonomiku stimulovať 21 miliardami dolárov a zameria sa
predovšetkým na sektory, ktoré v poslednom čase zápasia s
problémami (napríklad automobilový priemysel). V porovnaní s
veľkosťou ekonomiky ide dokonca o väčšiu čiastku na podporu
ekonomiky, aká je v USA. Vláda sa zaviazala pokračovať v
znižovaní štátneho dlhu, čo sa opäť prejaví na znížení daní občanov.
Novinkou je zavedenie takzvaného Sporiaceho nezdaniteľného účtu
(v rámci RRSP, Registered Retirement Savings Plan), ktorý umožní
kanadským občanom sporiť predovšetkým (ale nielen) na dôchodok
a mať o svojich úsporách (vrátane príjmov z úrokov, dividend či
kapitálových ziskov), ktoré sa nezdaňujú, prehľad. Vláda chce ďalej
venovať 400 miliónov na zvýšenie bezpečnosti produktov pre
spotrebiteľov, predovšetkým v oblasti zdravotníctva a potravín.
Menšinová konzervatívna vláda teraz čaká na schválenie rozpočtu
parlamentom, kde má väčšinu opozícia. Liberálna strana,
najpočetnejšia opozičná strana, sa už vyjadrila, že rozpočet podporí.
www.budget.gc.ca/2008

Rekordný zisk kanadských firiem v roku 2007
Podľa údajov Kanadského štatistického ústavu prekročil zisk
kanadských spoločností v roku 2007 hodnotu 262 miliárd kanadských
dolárov. Je to zvýšenie o 7,8 % oproti predchádzajúcemu roku. Podľa
správy k takémuto zvýšeniu prispeli predovšetkým banky, maloobchod,
veľkoobchod a ropný priemysel. V roku 2006 sa zisky zvýšili o 8,8 %,
www.statcan.ca
celkovo teda za posledné tri roky vzrástli o 10 %.

Satelitné obrázky severu
Kanada nafotila v rámci
Medzinárodného
polárneho
roka
satelitnú fotografiu oblasti okolo
severného pólu (81 miliónov km2). Na
zmapovanie Arktídy bola použitá
kanadská technológia, ktorá denne
monitoruje povrch oceánov a množstvo
ľadu a snehu. Tieto údaje potom
hodnotia vplyv klimatických zmien na
spomínanú oblasť a slúžia okrem iného
aj ako zdroj informácií na ochranu životného prostredia. Mapu

vytvorilo Kanadské centrum pre vzdialené snímanie využitím
systému Modis, ktorý je súčasťou satelitov NASA. Technológia
systému
by mala archivovať sériu snímok mapujúcich zmeny na Arktíde
počas desaťročného obdobia 2000 – 2009.
www.space.gc.ca

Inovatívna technológia na „skladovanie“ elektriny
Širšiemu uplatneniu veternej a solárnej energie ako obnoviteľných
zdrojov energie bráni to, že energiu poskytujú v závislosti od
poveternostných podmienok a nie podľa požadovaného výkonu
odberaného sieťou, meniaceho sa počas dňa. Je preto nutné
doplniť tieto zdroje o technológie, ktoré dokážu uskladniť elektrinu
vyrábanú v nadbytku počas menšieho odberu sieťou a potom ju
uvoľňovať do siete počas hodín najväčšieho odberu. Takúto veľmi
ekonomickú a inovatívnu veľkokapacitnú batériovú technológiu
založenú na kvapalnom elektrolyte so zlúčeninami vanádu
predstavila nedávno v Bratislave kanadská firma VRB Power
Systems Inc. Na stredoeurópskych trhoch ich zastupuje ich partner
VRB East Europe z Komárna.
www.vrbeasteurope.sk
www.vrbpower.com

Ako vidia Kanaďania sami seba
Podľa nedávneho výskumu spoločnosti Environics vidia Kanaďania
svoju krajinu vo veľmi pozitívnom svetle. Dve tretiny obyvateľov
krajiny javorového listu si myslia, že úloha Kanady vo svete je ďaleko
väčšia oproti tomu, ako tomu bolo pred dvadsiatimi rokmi, a takmer
deväť z desiatich obyvateľov verí, že vplyv Kanady na medzinárodné
záležitosti ešte zosilnie. Z výskumu ďalej vyplýva, že celé tri štvrtiny
Kanaďanov už cestovali do zahraničia niekam inam ako do Spojených
štátov a jedna štvrtina sa vydala do cudziny desaťkrát v priebehu
posledných piatich rokov. Sedem z desiatich Kanaďanov by dokonca
chcelo vyskúšať žiť dlhšiu dobu v inej krajine a spoznať novú kultúru.
Bývalý námestník ministra zahraničných vecí Gordon Smith považuje
tieto výsledky za veľmi príjemné prekvapenie, ktoré sa podľa neho
odlišuje od názorov, s ktorými sa stretáva na seminároch a
www.environics.ca
konferenciách.

Štipendiá na štúdium québeckej literatúry v Montreale
Stredisko medziuniverzitného výskumu québeckej literatúry a
kultúry (CRILCQ) každoročne vypisuje spoločne s Université de
Montréal dve štipendiá pre nequébeckých študentov, ktorí sa venujú
québeckej literatúre. Štipendium Jean-Cléa Godina v hodnote 7 000
dolárov umožňuje študentovi alebo študentke magisterského alebo
doktorandského štúdia stráviť minimálne tri mesiace na Université
de Montréal. Postdoktorandské štipendium CRILCQ ponúka 20 000
dolárov doktorandovi, ktorý už predložil svoju doktorandskú prácu
na obhajobu. Umožňuje mu výskumnú prácu na tému z québeckej
kultúry a literatúry priamo na pôde univerzity v Montreale. U
obidvoch štipendií je termín podania žiadostí 31. máj 2008. Bližšie
informácie nájdu záujemcovia na adrese www.crilcq.org/bourses.

KVÍZ O KANADE
Ktoré dve kanadské provincie vznikli v rovnakom čase?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Najpredávanejšou kanadskou knihou
od počiatku 20. storočia je Anne of Green Gables autorky Lucy
Maud Montgomery, ktorá prvýkrát vyšla v roku 1908 a od tej
doby bola preložená do viac než 15 jazykov. Kniha rozpráva
príbeh o sirote Anne, ktorá sa ocitne v novej rodine.

