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Škrty vo federálnom rozpočte Kanady
Kanadský minister financií Jim Flaherty znížil federálne
výdavky o 5,2 miliardy dolárov a zvýšil vekovú hranicu nároku
na sociálny príspevok k dôchodku od štátu z 65 na 67 rokov.
Pozitívnou správou je, že deficit rozpočtu, ktorý bol pred piatimi
mesiacmi odhadovaný na 31 miliárd dolárov, dosiahol 24,9
miliardy. Ohlásené rozpočtové škrty sa viditeľne dotknú
pracovných pozícií predovšetkým vo verejnej správe, kde sa
plánuje zrušenie 19 200 pracovných miest v období od tohto
roku do roku 2015, z čoho približne 8 000 bude rušených
v súvislosti s odchodom jednotlivcov do dôchodku či
prirodzeným úbytkom zamestnancov, ako povedal minister Jim
Flaherty. Škrty budú prebiehať v rámci všetkých kanadských
ministerstiev, napríklad rozpočet Ministerstva obrany bude do
roku 2014 znížený o vyše 1,1 miliardy dolárov vrátane vyše
tisícky pracovných miest. Z rozpočtu na tento rok bolo napríklad
pridelených 500 miliónov dolárov vládnych dotácií na rizikový
kapitál, 1,1 miliardy dolárov na rozvoj a výskum a 205 miliónov
dolárov na podporu malých firiem.
www.fin.gc.ca

Otvorenie tohtoročného kola EU - Canada Study Tour
Do 30. apríla majú študenti európskych univerzít možnosť
podať prihlášku do tretieho ročníka programu Thinking
Canada. Táto študijná cesta do Kanady a program stáží pre
európskych študentov je spoločnou iniciatívou Európskej
siete
kanadských
štúdií (ENCS) a
Európskej komisie.
Štvortýždňová
študijná
cesta
európskych študentov do Kanady sa uskutoční od 2. do 30.
septembra 2012 a pre časť študentov na tento program
nadviaže dvojmesačná stáž. Samotnej ceste do Kanady bude
predchádzať trojdňový informačný brífing v Bruseli na tému
EU a vzťahy medzi EU a Kanadou. Cieľom tejto iniciatívy je
ponúknuť účastníkom jedinečnú osobnú skúsenosť s Kanadou
prostredníctvom intenzívneho programu návštev významných
súkromných a verejných inštitúcií, vládnych úradov, think
tankov a neziskových organizácií. Cesta sa začne v Bruseli,
potom bude
nasledovať návšteva Ottawy, Québecu,
Montrealu, Toronta, Vancouveru a Victorie. Cesta je
zameraná na niekoľko tém, predovšetkým na kultúrnu
rozmanitosť (vrátane vzťahu medzi anglicky a francúzsky
hovoriacimi Kanaďanmi, problematiku Prvých národov a
multikulturalizmu),
politické
otázky
(federalizmus,
regionalizmus, úlohu vlády), životné prostredie (vrátane
arktických otázok), problematiku miest a ekonomické otázky
(podnikanie, financie a obchod). Okrem samotnej cesty bude
mať 9 účastníkov možnosť absolvovať stáž v prestížnych
kanadských
inštitúciách,
ktorá
bude
bezprostredne
nadväzovať na študijnú cestu. Bližšie informácie o študijnej
ceste, jej programe, stážach, nákladoch a detailoch žiadosti
nájdete na webových stránkach www.thinking-canada.eu.

Postgraduálne štipendium Cadieux-Léger
Do 30. apríla je možné zasielať on-line prihlášky na kanadské
štipendium Cadieux-Léger, ktoré je určené doktorandom
špecializujúcim sa na kanadskú zahraničnú politiku.

Po udelení štipendia vo výške až 48 000 dolárov bude
vybraný doktorand od septembra 2012 do júna 2013 pracovať
v Ottawe. Bližšie informácie o štipendiu, ktoré je určené
predovšetkým kanadským občanom, ale môžu sa prihlásiť aj
doktorandi bez kanadského občianstva, nájdete na webových
stránkach www.international.gc.ca.

Svetový kongres technických škôl v Kanade
V dňoch 26. – 29. mája sa bude v kanadskom prístavnom meste
Halifax v provincii Nové Škótsko konať Svetový kongres
vysokých technických škôl. Organizátori očakávajú účasť
mnohých medzinárodných delegácií z celého sveta. Vzdelávacie
inštitúcie v technických oblastiach môžu tiež zvážiť členstvo
v medzinárodnej sieti vyšších a vysokých technických škôl,
ktorá slúži ako platforma na výmenu vzdelávacích stratégií a
zlepšenie zamestnanosti vo svete v technických oblastiach.
Bližšie informácie vrátane pripravovaného programu kongresu
nájdete na webových stránkach www.wfcp.org alebo posielajte
prípadné otázky na email Paoly Ortiz portiz@accc.ca.

ESET otvára technologické centrum v Kanade
Firma ESET,
najväčší slovenský
nezávislý
softvérový
producent,
rozširuje svoju sieť centier pre výskum a
vývoj a nedávno otvorila svoje technologické stredisko v
Montreale, priamo v areáli prestížnej univerzity École
Polytechnique.
ESET so svojimi zastúpeniami a 800
zamestnancami vo svete obchodne pokrýva viac ako 180 krajín,
patrí
medzi
päť
svetovo
najväčších
firiem
produkujúcich inovatívne bezpečnostné riešenia zamerané na
trvalú a aktívnu detekciu počítačových hrozieb a ochranu proti
kyberzločinu. V Montreale pracuje zatiaľ sedem ľudí, ale v
krátkej dobe sa očakáva otvorenie viacerých špičkových
technologických pracovných pozícií tak, aby tam ESET do troch
rokov zvýšil počet výskumných pracovníkov. Okrem toho chce
firma ponúknuť výskumné pozície študentom École
Polytechnique. “Naše pracoviská a výskumné centrá sa
nachádzajú vo viacerých časových zónach, takže slnko nad
ESETom nikdy nezapadne. ESET Kanada bude dôležitým
doplnením výskumných činností spoločnosti, ktoré prebiehajú 24
hodín denne,” dodáva Pierre-Marc Bureau, manažér nového
centra. Spolu s novým centrom sa bude technologický výskum a
výskum škodlivého kódu sústreďovať v deviatich strediskách,
ktoré sa nachádzajú v Európe, severnej a južnej Amerike a v
Ázii a Tichomorí.
www.eset.sk
KVÍZ O KANADĚ
Aký kanadský vynález, ktorý býva chybne pripisovaný
Thomasovi Edisonovi, bol vynájdený Kanaďanmi Henrym
Woodwardom a Matthew Evansom v roku 1874?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Kanadská expedičná armáda mala na
začiatku 1. svetovej vojny 3 110 profesionálnych a 74 213
poloprofesionálnych vojakov. Na konci vojny mala Kanada v zbrani
619 636 členov, a to vrátane 3 000 zdravotných sestier. Malá
predvojnová armáda sa počas štyroch rokov rozrástla takmer
desaťnásobne a bola to najväčšia armáda, akú vytvorila krajina
s počtom obyvateľov menším než 8 miliónov.

