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Kanada schválila pomoc obetiam cyklónu v Barme
Minister zahraničných vecí Maxime Bernier a ministerka pre
medzinárodnú spoluprácu Beverly J. Oda 5. mája oznámili, že
Kanada venovala 2 milióny dolárov na akútnu pomoc barmským
obetiam ničivého tropického cyklónu Nargis. Maxime Bernier
vyjadril v mene kanadských občanov sústrasť obetiam prírodnej
katastrofy a vyzval barmské úrady, aby „umožnili humanitárnym
organizáciám plný a neobmedzený prístup“, ktorý je nutný na to,
aby sa mohli podieľať na záchranných prácach. V ten istý deň, 5.
mája, odovzdal minister zahraničných vecí do rúk bratrancovi
vodkyne barmskej opozície Aun Su Ťij Sein Winovi osvedčenie o
čestnom kanadskom občianstve, ktoré barmskej nositeľke
Nobelovej ceny za mier udelil kanadský parlament v roku 2007
(pozri Mozaika 26/2007). Su Ťij drží barmská diktatúra naďalej v
www.international.gc.ca
domácom väzení.

Vláda obmedzuje byrokratickú záťaž podnikateľov
Štátna tajomníčka pre malé podnikanie a turizmus Diane
Ablonczy 1. mája oznámila, že vláde sa darí plniť harmonogram
znižovania byrokratickej záťaže podnikateľov. Federálna vláda sa
v roku 2006 v rámci programu Advantage Canada zaviazala, že
do novembra 2008 zníži objem administratívnych povinností,
ktorým čelia firmy, o 20 %. V súčasnej dobe pripravujú
jednotlivé úrady konkrétne opatrenia, ktoré umožnia toto plošné
zníženie. Väčšinou ide o zjednodušenie úradných formalít,
zníženie frekvencie podávania dokladov či zrušenie duplikátnych
výkazov. Vláda tieto kroky konzultuje so súkromným sektorom,
ktorý považuje túto iniciatívu za veľmi prospešnú pre celú
ekonomiku. Plnenie byrokratických povinností je finančne aj
personálne nákladné predovšetkým pre menšie firmy. Kanadská
federácia nezávislých firiem (CFIB) odhaduje, že celkové
náklady kanadských firiem na plnenie administratívnych
povinností dosahujú až 33 miliárd dolárov ročne. www.ic.gc.ca

Emisné limity pre prchavé organické látky
Kanadský minister životného prostredia John Baird 26. apríla
oznámil, že vláda stanovuje emisné limity a ďalšie podmienky
používania prchavých organických látok znečisťujúcich ovzdušie,
ktoré začnú platiť v roku 2010. Prchavé organické zlúčeniny
(VOC, Volatile Organic Compounds) sú druhým najčastejším
zdrojom smogu v Kanade (po emisiách dopravných prostriedkov)
a prispievajú k tvorbe prízemného ozónu. Limity sa budú dotýkať
troch oblastí: spotrebiteľské produkty (deodoranty, odlakovače
nechtov apod.), stavebné nátery a produkty na čistenie
automobilov. Minulý týždeň vláda oznámila kroky na
obmedzenie nebezpečného bisfenolu-A a navrhla zákon o
bezpečnosti potravín a ďalších produktov.
www.ec.gc.ca/nopp/voc

Porozumieť Kanade (2):
Fondy na strategické inovačné projekty
Ďalším z nových programov kanadských štúdií, o ktorých sme
začali písať v minulom čísle Kanadskej mozaiky, je program
Fondy na strategické inovačné projekty. Jeho účelom je podpora
organizácie diskusných stolov, seminárov alebo konferencií, kde
je hlavnou témou Kanada alebo problematika pre Kanadu
dôležitá. V rámci tohto programu sa prijímajú žiadosti zo
všetkých oblastí okrem exaktných a prírodných vied. Prednosť
má tematika prioritná pre kanadskú zahraničnú politiku alebo

aktuálne témy. O granty môžu požiadať slovenské univerzity
alebo výskumné organizácie. Maximálna výška príspevku je
8 000 dolárov, ktoré sú určené na priame náklady spojené s
organizáciou akcií (doprava, organizácia, tlač publikácií a pod.)
Žiadosti je nutné zaslať na Veľvyslanectvo Kanady (Magdalena
Fiřtová, e-mail: magdalena.firtova@international.gc.ca)
www.cdnstudies.ca
najneskôr do 1. júla 2008.

Medzinárodný strojársky veľtrh: pozvanie do
kanadského stánku
35-40 % z
celkového
objemu
exportu
Kanady
na
Slovensko predstavujú mechanické a elektrické výrobné zariadenia,
stroje, nástroje a prístroje. Na zachovanie tohto trendu bude mať
Obchodná sekcia Kanadského veľvyslanectva stánok na 15.
Medzinárodnom strojárskom veľtrhu, ktorý sa uskutoční 20.- 23. 5.
na výstavisku Agrokomplex v Nitre (stánok č.2, pavilón B). Cieľom
je propagácia tohto výrazne inovatívneho kanadského sektora a
vyhľadávanie kanadských dodávateľov pre slovenské firmy, ktoré
plánujú nakupovať suroviny, tovary a najmä výrobné zariadenia a
prístroje. Predstavíme aj produkty firmy Petro-Canada, najväčšieho
kanadského výrobcu olejov, mazív a prevádzkových kvapalín.
Vďaka uplatneniu najprogresívnejšieho procesu rafinácie ropných
frakcií sú finálne produkty charakteristické svojimi dokonalými
vlastnosťami. Z 350 produktov je časť určená pre motorové
vozidlá, ostatné sú vyvinuté pre špecializované priemyselné
aplikácie vo väčšine sektorov. Celosvetovo známe sú aj ich
vysokokvalitné oleje a mazivá pre zariadenia v potravinárskom
http://lubricants.petro-canada.ca
priemysle.
www.agrokomplex.sk www.variant-sk.com

Výstava Thomasa Laxa v Banskej Bystrici
V dňoch 16. mája-3. júna bude v priestoroch Štátnej vedeckej
knižnice (Galéria v podkroví, Lazovná 9) v Banskej Bystrici
vystavovať kanadský umelec
Thomas Lax. Výstava pod
názvom Voda zo série Images &
Reflections približuje maľby
a gr af ik y, pro s tredn íctvo m
ktorých skúma a zobrazuje rôzne
formy a procesy v prírode, ktoré
sa nám javia ako vysoko
org an izov ané g eo me tr ic ké
štruktúry. Snaha uviesť do súladu
prísne
vedecký
systém
kvantifikovateľných dát a romantický, intuitívny a inštinktívny
umelecký prístup je hnacou silou jeho práce. Tento český rodák
má za sebou množstvo výstav v Kanade aj v zahraničí, je
držiteľom mnohých umeleckých a akademických ocenení, v r.
1999 bol zvolený do Kráľovskej kanadskej akadémie umenia.
www.svkbb.sk art-history.concordia.ca/eea/artists/lax.html

KVÍZ O KANADE
Ako sa predtým nazývala kanadská polícia, dnes Royal Canadian
Mounted Police / Gendarmerie royale du Canada?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Najvýchodnejší bod Kanady Cape
Spear sa nachádza v provincii Newfoundland.

