
 

Posledné dni doma a začiatky v Kanade

Ahoj!

Keďže  čítaš  tento  dokument,  s  najväčšou  pravdepodobnosťou  máš  útrapy  čakania  na  víza  už
úspešne za sebou a konečne Ti môžeme pomaličky POGRATULOVAŤ K VÍZAM :) 

Pripravili  sme si pre teba dokument, kde nájdeš užitočné informácie a rady, na čo nezabudnúť
pred odchodom a tiež ako postupovať po príchode do Kanady.

I keď naše služby sú pre teba bezplatné, samozrejme aj naša agentúra potrebuje z niečoho žiť.

Žijeme  z  provízií  od  partnerských  agentúr  za  sprostredkovanie  práce,  štúdia  či  cestovného
poistenia, leteniek ...

Tieto provízie sú fixnou súčasťou cien, takže vybavovaním cez nás nezaplatíš ani cent navyše, ako
vybavovaním na vlastnú päsť. Naopak, tým, že sme venovali nemálo času prieskumu trhu, našou
pomocou často ešte ušetríš nemalé prostriedky. 

Veríme, že si s našimi službami bol spokojný(á) a budeme radi, ak nás na oplátku podporíš aj ty a
potrebné si zakúpiš práve u nás. ;)
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RADY PRED ODCHODOM DO KANADY

Čo urobiť?

 Odhlás sa z úradu práce
Ak si na ňom registrovaný(á) ako nezamestnaný(á). Ak by k tomu od Teba vyžadovali nejaké 
podklady, neváhaj nás kontaktovať. 

 Odhlás sa zo zdravotnej poisťovne
Predídeš tak nutnosti platiť si počas svojho pobytu i poistenie na Slovensku. Väčšina poisťovní už
akceptuje  potvrdenie  o  dlhodobom  cestovnom  pripoistení  ako  dostatočný  doklad,  na  základe
ktorého ťa zo zdravotnej poisťovne odhlásia. Odporúčame si však túto informáciu potvrdiť priamo
v tvojej poisťovni.  



 

Momentálne je pre  Slovensko najvýhodnejšie cestovné pripoistenie od  AXA,  s  50% zľavou pri
využití  nášho partnerského linku. Poistenie sa dá vybaviť jednoducho online po kliknutí  na náš
zľavový link: https://www.axa-assistance.sk/cestovne-poistenie/?externalpartner=1000023

Spolupracujeme aj s poisťovňou Allianz, ktorá ponúka tiež výhodné poistenie. Cenové porovnanie 
jednotlivých balíčkov poistení u poisťovní Axa a Allianz si môžeš pozrieť na našej stránke:
http://www.pracavkanade.sk/kanada/uzitocne-rady-a-informacie/poistenie-axa-vs-allianz/

Zmluvu pri poisťovni Allianz pre teba radi pripravíme, aby sme sa ubezpečili, že ti bude poskytnutá
naša zľava, stačí nás kontaktovať.

Poistenie v Českej republike ponúka za výhodné ceny AXA a Česká pojišťovna. Poistenie si vybavíš
online cez naše linky, ktoré nájdeš na našej stránke:  
http://www.prace-v-kanade.cz/kanada/uzitecne-rady-a-informace/zdravotni-pojisteni-/

Čoraz  populárnejšie  je  aj  zahraničné  poistenie  True  Traveller, ktoré  ponúka  aj  krytie
dobrovoľníctva či manuálnej práce  a dá sa taktiež ľahko predĺžiť.
 
Náš partnerský link na vybavenie si TT poistenia: 

 TU - True Traveller basic
 TU – TT Backpackers Insurance

V prípade nejasností alebo otázok, nás neváhaj kontaktovať a radi ti pomôžeme.

 Vybav si medzinárodný vodičský preukaz
ak plánuješ v Kanade riadiť auto či iný dopravný prostriedok. Je platný 1 rok od vydania a žiadosť
stojí 6,5 EUR. 
Medzinárodný „vodičák“ si môžeš vybaviť aj na stránke: https://www.international-license.com/

 Priprav si životopis na hľadanie práce
odporúčame jeden jednoduchší  na  nekvalifikované práce.  Ak  si  chceš  hľadať  prácu  vo svojom
obore, tak samozrejme i profesný so všetkými skúsenosťami v danom obore. 
Ak  si  pracoval(a)  v  zahraničí  a  máš  teda  referencie  od  predchádzajúcich  zamestnávateľov  i  v
angličtine, tieto Ti tiež môžu veľmi pomôcť.

https://www.international-license.com/
https://www.truetraveller.com/backpackers-insurance.aspx?tag=4375
https://www.truetraveller.com/?tag=4375
http://www.prace-v-kanade.cz/kanada/uzitecne-rady-a-informace/zdravotni-pojisteni-/
http://www.pracavkanade.sk/kanada/uzitocne-rady-a-informacie/poistenie-axa-vs-allianz/
https://www.axa-assistance.sk/cestovne-poistenie/?externalpartner=1000023


 

 

Tipy ako napísať životopis nájdeš aj na našej stránke:
http://www.pracavkanade.sk/kanada/praca-v-kanade/Zivotopis/ 

 Priprav si všetky dôležité dokumenty na vycestovanie! 
◦ pas
◦ potvrdenie o vízach, pre istotu aj 2x!
◦ doklad o ročnom cestovnom poistení

◦ doklad o preukázaní finančného krytia na pobyt 2500CAD
◦ spiatočnú letenku alebo prostriedky na jej zakúpenie, odporúčame min. 1500CAD
◦ doklad o ubytovaní, ak máš
◦ ak nemáš vo svojom potvrdení o vízach (POE, Correspondence letter...)  udelené  eTA

cestovné povolenie, vybav si ho ešte pred odchodom.

Na našej stránke nájdeš postup i kde o eTA povolenie požiadať:
http://www.pracavkanade.sk/kanada/viza-do-kanady/elektronicke-cestovni-povoleni-eta/

Čo si so sebou vziať? 

 mobilný telefón
 fotoaparát
 adaptér pre elektronické prístroje ( v Kanade je iný tvar elektrickej zásuvky)
 turistickú výstroj (ak fandíš turistike), spacák (podotýkame, že moderný, skladný )
 kvalitné slnečné okuliare
 pracovné oblečenie
 kópie dôležitých dokladov (pasu, Tvojich víz, poistenia, letenky)
 platobnú kartu (ak máš takú, s ktorou sa dá platiť v zahraničí)
 vreckové (na začiatok odporúčame cca 1000 – 2000 CAD. Odporúčame si v banke radšej

doláre objednať dopredu, pretože nie všetky banky držia takúto menu).

Ak sa chceš zavďačiť novým kamarátom, ktorých v Kanade stretneš, určite si ich získaš tým, že
dovezieš  veci,  ktoré  im z  domova chýbajú.  Najvďačnejšími  záležitosťami  sú mimo slovenského
alkoholu a cigariet, slovenské sladkosti ako horálky, čokolády či napolitánky. :)

http://www.pracavkanade.sk/kanada/viza-do-kanady/elektronicke-cestovni-povoleni-eta/
http://www.pracavkanade.sk/kanada/praca-v-kanade/Zivotopis/


 

Batožina do lietadla
Váhový limit batožiny, s ktorou cestujúci môže cestovať sa líši od spoločnosti k spoločnosti, preto
doporučujeme preveriť  si  ho  priamo  so  spoločnosťou,  s  ktorou letíte,  avšak  všeobecne  sa  dá
povedať, že je tento limit pre hlavnú batožinu do 20 kg, príručná batožina do 8 kg. 
Samozrejme môžu  tam  byť  odchýlky,  avšak  len  veľmi  malé,  záleží  to  na  leteckej  spoločnosti.
Neodporúčame prekračovať limit hlavnej batožiny, pretože nadváhu Ti  môžu dať zaplatiť a cena sa
pohybuje od 10 EUR za každý ďalší kilogram. 

Príručná batožina sa väčšinou neváži, takže pokiaľ máš nejaké ťažšie veci, oplatí sa ich dať práve do
tejto batožiny.  Tu je dôležité, aby tvar tejto batožiny zodpovedal stanovenej forme, pretože sa
musí zmestiť do odkladacieho priestoru nad hlavami cestujúcich.

Pozor!  Všetky ostré  predmety ako nožničky,  nôž,  tiež  zapaľovače  a podobne treba nechať  v
hlavnej  batožine,  inak  Ti  ich  colníci  s  veľkou  pravdepodobnosťou  zabavia.  To  tiež  platí  pre
klasický lak na vlasy, alebo dezodorant ktoré majú viac ako 100 ml.

Čo si zbaliť do kufra

Keďže batožina do lietadla ma obmedzenú nosnosť ( väčšinou max. do 30 kg), neodporúčame ju
prekračovať a taktiež je veľakrát zbytočné priplácať si za batožinu navyše, pretože v Kanade si viete
viaceré veci zohnať za pár “loonies” - dolárov.

Prečítaj si vtipný a výstižný článok nášho klienta, ktorý ti poradí, čo si predsa len pribaliť a čo sa
určite oplatí nechať doma. :)
http://www.pracavkanade.sk/kanada/uzitocne-rady-a-informacie/balenie-do-kanady/

Ktoré veci môžeš doviesť do Kanady bez cla? 

 Alkohol
Pasažier  starší  ako  19  rokov  (tento  vek  platí  pre  všetky  provincie  okrem  Quebec,  Alberta  a
Manitoba, kde je povolený vek 18 rokov) môže priniesť so sebou nasledovné množstvo alkoholu:
1,5 litra vína ALEBO
1,14 litra tvrdého alkoholu ALEBO
8,5 litra piva
POZOR! Toto množstvo sa nespočítava, je povolená len jedna z možností.
(odporúčame si to však aktuálne overiť, keďže z času na čas sa tie limity menia)

http://www.pracavkanade.sk/kanada/uzitocne-rady-a-informacie/balenie-do-kanady/


 

 Tabak 
200 cigariet, 50 cigár a 200 gramov tabaku na každého pasažiera staršieho ako 18 rokov

Ak prekročíš uvedené limity , colníci Ti môžu účtovať daň na celý dovoz.
Ak ste rodina, tieto limity musíte dodržať ako celok.

 Na imigračnej kontrole treba nahlásiť

 peňažný obnos nad 10 000 CAD , nezáleží na mene
 ak dovážaš jedlo nad povolený limit
 viac informácii: http://www.beaware.gc.ca/english/brirape.shtml#a2
  samozrejme zákaz dovozu akýchkoľvek drog a zbraní

Čo sa týka LIEKOV, pokiaľ niektoré lieky pravidelne užívaš, nechaj si od svojho ošetrujúceho lekára
vystaviť anglicky písané osvedčenie, inak ti ich môže colný úradník zabaviť.

Bližšie informácie k tomu čo môžeš do Kanady so sebou priviesť nájdeš na:
http://cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/bsf5082-eng.html#s6 

Doporučujeme  colníkom  hovoriť  pravdu  a  nič  nezatajovať.  Sú  naozaj  dôslední,  a  tak  sa  i  z
maličkostí môžu vykonštruovať zbytočné problémy. 

Kurzy angličtiny v Kanade

V kanadských školách sa nielen veľmi rýchlo rozrozprávaš či vyladíš svoju angličtinu, ktorá je tak
dôležitá pri hľadaní práce. Spoznáš aj veľmi veľa nových ľudí z celého sveta, s ktorými nadviažeš
priateľstvá možno i  na celý život.  Taktiež  spoznáš  ľudí,  ktorí  už  v  Kanade chvíľu sú a  môžu ti
odporučiť nejakú prácu … 

Ceny za štúdium angličtiny sa pohybujú od 200 CAD na týždeň, záleží to od konkrétnej školy, dĺžky
a intenzity kurzu., avšak určite je to skúsenosť, ktorá za tie peniaze stojí.

Výhodné ceny ponúkajú školy v mestách ako Vancouver, Victoria, Toronto, Calgary, Montreal a
iné.

http://cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/bsf5082-eng.html#s6
http://www.beaware.gc.ca/english/brirape.shtml#a2


 

Viac informácií:
http://www.pracavkanade.sk/kanada/Studium-v-kanade/anglictina/
ILAC- obľúbená škola na angličtinu
ILAC - jazyková škola 

RADY PO PRÍCHODE DO KANADY

Aby sme Ti mohli zjednodušiť Tvoje začiatky v novej krajine, pripravili sme pre Teba malý návod k
tomu, čo si musíš v prvých dňoch zariadiť a na koho sa obrátiť v prípade nejakých problémov.

Prílet na kanadské letisko 

Ešte pred tým ako po prílete prejdeš vstupnou kontrolou, počas ktorej sa ťa bude imigračný
úradník pýtať na dôvod tvojej  cesty do Kanady a skontroluje ti  dokumenty, absolvuješ ešte
jednu „aktivitu“. 

Nemusíš  sa  báť,  nejde  o  nič  náročné,  no  niektorých  cestovateľov  to  môže  prekvapiť.  Keď
vystúpiš z lietadla a budeš smerovať k imigračnej kontrole, na niektorých letiskách ešte pred
tým sa nachádzajú kiosky (tzv. biele búdky), v ktorých je potrebné nascanovať svoj pas a vyplniť
odpovede na otázky priamo na obrazovke kiosku. Otázky sú zamerané na tvoj zámer príchodu
do Kanady, takže nič, na čo by človek nevedel odpovedať. Treba si dať ale pozor na správne
vyplnenie, slovenský ani český jazyk nie je dostupný.  

Po zodpovedaní všetkých otázok vyjde z kiosku papierik, ktorý si nezabudni vziať so sebou a
odovzdať imigračnému úradnikovi, ku ktorému smeruješ následne. 

Pri kioskoch by sa mali nachádzať aj pracovníci, kt. pomáhajú so správnym vyplnením, ale pokiaľ
je na letisu ľudí viac, nemusí stihnúť obehnúť všetkých. 

Ak si  chceš byť istý správnym vyplnením a zároveň ušetriť čas,  môžeš si  ešte pred odletom
stiahnuť  aplikáciu  eDeclaration, v  ktorej  si  vieš odpovede vopred pripraviť  a  pri  kiosku len
priložiť vygenerovaný QR kód. Používanie tejto aplikácie je rýchle, jednoduché a bezpečné. 

Po stiahnutí  appky si  vytvoríš  profil,  vopred pripravíš odpovede,  na základe ktorých ti  bude
vygenrovaný QR kód.  Po príchode stačí tento QR kód v kiosku nascanovať. Nie je potrebné
vyberať jazyk. Pre ľahké scanovanie stačí postupovať podľa pokynov na obrazovke kiosku. 

https://www.youtube.com/watch?v=tEmEPUkslSg
http://www.pracavkanade.sk/kanada/Studium-v-kanade/anglictina/


 

Letiská, na ktorých vieš použť túto aplikáciu: 

- Calgary International Airport (YYC)
- Winnipeg Richardson International Airport (YWG)
- Billy Bishop Toronto City Airport (YTZ)
- Québec City Jean Lesage International Airport (YQB)
- Montreal-Trudeau International Airport (YUL)
- Halifax Stanfield International Airport (YHZ)
- Edmonton International Airport (YEG)
- Terminal 3 – Toronto Pearson International Airport (YYZ)
- Vancouver International Airport (YVR)
- Ottawa International Airport (YOW)

V prípade doplnenia ďalších letísk, budú automaticky v appke aktualizované. 



 



 

Požiadanie o Social Insurance Number /SIN/

SIN je skratkou pre číslo sociálneho poistenia. Musí ho mať každý kto v Kanade pracuje aj tí, ktorí
majú len dočasné pracovné povolenie.

Asi najjednoduchšia cesta je zájsť hneď po príchode do Service Canada, vyplniť žiadosť na mieste a
odovzdať im ju tam. Najbližší Service Canada k tvojmu bydlisku nájdeš jednoducho na stránke:

http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?app=hme&ln=eng 

Ak však ideš do menšieho mesta a nie si si istý, či tam je Service Canada a či ho budeš vedieť hneď
nájsť, stiahni si žiadosť priamo z webu a pošli ho poštou.

Žiadosť  si môžeš stiahnuť na nasledujúcom linku:

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sin/forms.shtml 

Dokumenty, ktoré budeš potrebovať k žiadosti:
 pas

 pracovné povolenie

 adresu tvojho pobytu v Kanade - môžeš uviesť adresu aj svojho dočasného 
ubytovania a neskôr ju zmeniť

Číslo SIN je 9 mieste unikátne číslo a bude ti vydané zhruba do 5 pracovných dní. Samotná karta
SIN ti bude poslaná asi do 20dní na tvoju adresu.

Výhoda je tá, že môžeš pracovať už od prvého dňa podania o SIN číslo, nemusíš teda čakať, kým ti 
fyzicky príde. SIN číslo budeš tiež potrebovať pri výplate zamestnávateľom, väčšinou býva uvedené
na výplatnom šeku. 

Viac informácii na:  http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/sin/index.shtml

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/sin/index.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sin/forms.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?app=hme&ln=eng


 

Banka a účet

Väčšina zamestnávateľov v Kanade uhrádza svojim zamestnancom mzdu priamo na bankový účet
alebo ti vystavia šek, ktorý si môžeš vymeniť za hotovosť. Aj z tohto dôvodu je dôležité, aby si si
bankový účet založil čo najskôr. 

Na založenie účtu budeš potrebovať:

 doklad totožnosti (pas, pracovné povolenie)

 nejakú hotovosť, ktorú vložíš na účet (napr. $ 100)

 tvoje číslo alebo Acknowledgement of Application Letter

 adresu bydliska v Kanade (adresu môžeš neskôr zmeniť)

Čo sa výberu banky týka, najlepšie je vybrať si  jednu z piatich najväčších kanadských bánk. Ich
bankomaty a pobočky nájdeš takmer kdekoľvek:

 Toronto Dominion (TD Canada Trust):   www.tdcanadatrust.com

 Bank of Nova Scotia (Scotiabank): http://www.scotiabank.com/

 Royal Bank of Canada (RBC):  http://www.scotiabank.com/

 Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC):  http://www.cibc.com/

 Bank of Montreal (BMO): http://www.bmo.com/

Banka ti k účtu poskytne aj bankomatovú kartu. Vďaka nej môžeš platiť v obchodoch a tiež vyberať
hotovosť. V prípade záujmu môžeš požiadať banku aj o vybavenie internet bankingu. Tak ako aj u
nás,  aj  v  kanadskej  banke  budeš  platiť  bankové  poplatky  za  vedenie  účtu  a  rôzne  bankové
operácie. Vždy si tieto sumy dopredu prever, aby si nebol neskôr nemilo prekvapený(á). Tiež treba
počítať s poplatkom  za výber hotovosti z bankomatu inej banky.

Odporúčanie:

 odporúčame otvoriť si cheque account, pretože v Kanade je platba šekom viac používaná 
ako internet banking

 určite si daj vystaviť tzv. blank cheques / prázdne listy / - je to hlavne kvôli mzde od 

http://www.bmo.com/
http://www.cibc.com/
http://www.scotiabank.com/
http://www.scotiabank.com/
http://www.tdcanadatrust.com/


 

zamestnávateľa, pretože tam si on dá svoje údaje a podľa toho ti bude posielať šeky alebo 
platiť na účet

 je výhodné mať účet v rovnakej banke ako tvoj zamestnávateľ – pri vyplácaní mzdy od 
zamestnávateľa, ktorý má účet v inej banke, musí banka najskôr šek preveriť

 na začiatku si vyber čo najnižší plán a neskôr si ho zmeníš

Mobilní operátori

Existuje  viacero  mobilných  operátorov,  ktorí  majú  rôzne  ponuky  dlhodobých  i  krátkodobých
plánov: 
http://www.fido.ca/
http://www.windmobile.ca/
http://www.virginmobile.ca/
http://www.bell.ca/
http://www.telus.com/

Práca

Vyššie uvedené sú najdôležitejšie veci, ktoré by mal každý, kto chce v Kanade študovať a pracovať,
absolvovať čím skôr.  I s hľadaním práce netreba otáľať – čím skôr si prácu začneš hľadať, tým skôr
Ti na Tvoj účet budú prichádzať peniaze a Ty ich budeš môcť využiť na čo budeš potrebovať či už
cestovanie,  ktoré  každému  úprimne  doporučujeme,  alebo  na  pokrývanie  nákladov  s  Tvojím
pobytom spojených. 

Ako prácu hľadať? 
Nezabúdaj,  že znalosť jazyka je základ,  a preto ak by si  potreboval(a)  zdokonaliť,  napíš nám a
navrhneme ti kurz angličtiny podľa tvojich potrieb.

Základom je za ňou „behať“ a nenechať sa odradiť prvými neúspechmi. Ak Ťa na 20-tich miestach
odbijú už vo dverách s tým, že prácu pre Teba nemajú, nemožno mať hlavu v smútku! Možno
práve tie 21-vé sú tie Tvoje! Pri hľadaní si nezabudni so sebou zobrať svoj životopis (CV), ktorý si si
pripravil ešte pred cestou. :)

http://www.telus.com/
http://www.bell.ca/
http://www.virginmobile.ca/
http://www.windmobile.ca/
http://www.fido.ca/


 

Úspešnosť bude závisieť od Tvojej angličtiny, časového rozvrhu a Tvojho vystupovania. Z našich
skúseností môžeme potvrdiť, že kto prácu chce, tak ju skôr či neskôr nájde, a preto opäť, nenechaj
sa odradiť prvými neúspechmi. 

Dobré zdroje pri hľadaní práce sú:
 Noviny 
 Oznamy v škole
 Chodenie po meste s otvorenými očami (oznamy o voľných pozíciách visia i na dverách)
 Cez kamarátov
 Hotely, reštaurácie
 Internetové stránky:

Craigslist.ca - každé mesto má vlastnú stránku, napr.:
https://toronto.craigslist.ca/
https://vancouver.craigslist.ca/
http://www.find-a-job-canada.com/ 
http://www.kijiji.ca/
http://www.jobshark.com/
http://www.wowjobs.ca/ 

Taktiež môžeš využiť služby kanadskej agentúry GO INTERNATIONAL, s ktorou spolupracujeme a
ponúka pre svojich klientov služby súvisiace s prácou a to:

Self  service  -  kde ti  pomôžu s  vybavením bankového účtu,  daňového čísla,  so životopisom,  a
hlavne ti dajú prístup do ich databázy zamestnávateľov a tým ti uľahčia hľadanie práce. 
Podrobné info o programe nájdeš na našej stránke: 
http://pracavkanade.sk/kanada/praca-v-kanade/self-service/

Ubytovanie

Dobré stránky na hľadanie ubytovania:
Craigslist.ca - každé mesto má vlastnú stránku, napr.:

https://toronto.craigslist.ca/
https://vancouver.craigslist.ca/
http://www.kijiji.ca/
www.ca.easyrommate.com

http://www.ca.easyrommate.com/
http://www.kijiji.ca/
https://vancouver.craigslist.ca/
https://toronto.craigslist.ca/
http://pracavkanade.sk/kanada/praca-v-kanade/self-service/
http://www.wowjobs.ca/
http://www.jobshark.com/
http://www.kijiji.ca/
http://www.find-a-job-canada.com/
https://vancouver.craigslist.ca/
https://toronto.craigslist.ca/


 

www.roommates.com
http://www.homes.canada.com/

Bond = zábezpeka

Bond -depozit je bežnou praxou i na Slovensku. Chráni ubytovateľa predtým, ak by nájomca neskôr
neplatil  za  ubytovanie,  prípadne  niečo  zničil.  Výška  bondu sa  ráta  bežne  ako polovica  nájmu.
Vracia sa pri skončení doby nájmu. 
Nezabudnite si skontrolovať, či pri podpisovaní zmluvy o nájme, je v zmluve bond zahrnutý!

Odporúčané hostely:

Vancouver Samesun Backpackers:   http://samesun.com/backpackers-hostels/vancouver/ 
 obľúbený hostel pre skupiny, cena sa pohybuje okolo 36 CAD na osobu v 4-posteľovej izbe

YWCA Vancouver: http://www.ywcahotel.com/ 
-  cena za dvojposteľovú izbu sa pohybuje od 80 CAD na noc, závisí od obdobia

Viac hostelov nájdeš aj na stránke: http://www.hostelworld.com/

Doprava v Kanade

Vancouver: http://www.translink.ca/ 
Toronto: http://www.ttc.ca/
Whistler: http://www.whistler.com/getting-around/transit/
Victoria: http://www.transitbc.com/regions/vic/
Edmonton: http://www.edmonton.ca/edmonton-transit-system-ets.aspx
Calgary: http://www.calgarytransit.com/

Životné náklady

Vo  všeobecnosti  platí,  že  vo  väčších  mestách,  je  život  nákladnejší  v  porovnaní  cien  bývania,
stravovania I dopravy a iných.

Pozri si nasledujúce tabuľky priemerných cien v CAD.

http://www.calgarytransit.com/
http://www.edmonton.ca/edmonton-transit-system-ets.aspx
http://www.transitbc.com/regions/vic/
http://www.whistler.com/getting-around/transit/
http://www.ttc.ca/
http://www.translink.ca/
http://www.hostelworld.com/
http://www.ywcahotel.com/
http://samesun.com/backpackers-hostels/vancouver/
http://www.homes.canada.com/
http://www.roommates.com/


 

Potraviny a nápoje
Pivo domáce 0,5l 5

Pivo z dovozu 0,33l 2 – 5 

Mlieko (1 liter) 1 – 3 

Chlieb 2 – 5 

Vajíčka 12ks 3

Syr 1kg 10

Mozzarella 3 – 5 

Kuracie prsia 1kg 12

Jablká 1kg 3

Banány 1kg 1,5

Paradajky 1kg 2,4

Šalát 1ks 1,6

Voda 1,5

Fľaša vína 12

Cigarety 10

V mestách sa nachádzajú obchodné reťazce, kde ceny i za základné potraviny sú vyššie. Existujú aj
menšie  obchodíky  (Wallmart...),  kde  sa  dá  nakúpiť  za  lacnejšie,  napr.  Obľúbené  sú  obchody
“Peržanov” - majú vždy čerstvé ovocie aj zeleninu.

 Ceny za mliečne výrobky sú v krajine drahšie ako je zvykom.

V mestách  je  najdostupnejšie  stravovanie  vo  fastfoodoch,  v  reštauráciach  je  potrebné  rátať  s
“povinných” sprepitným. Určite, ale zájdi do reštaurácie, kde podávajú tradičné kanadské jedlo –
poutine – hranolky s mäsovou omáčkou zapečené so syrom :) znie to bláznivo, ale je to pochúťka!

Doprava

Jedna cesta 3

Mesačný lístok 80



 

Zvýhodnené ceny lístov pri kúpe viacerých.

Ubytovanie
1 izba v centre 700

1 izba mimo mesta 500

Apartmán ( 3 izby) v centre mesta 1300

Apartmán (3 izby) mimo mesta 1100

Predlžovanie pobytu v Kanade

Ak sa ti v Kanade bude páčiť a budeš si chcieť svoj pobyt predĺžiť, existujú možnosti, ako tak urobiť.

Prvá je predĺženie si  pobytu na  turistické víza,  kedy o víza žiadaš online a poplatok za víza je
100CAD.  Takto  si  vieš  pobyt  predĺžiť  i  o  pár  mesiacov,  a  však  už  bez pracovného  povolenia.
Odporúčame podať žiadosť aspoň 1 mesiac pred vypršaním working holiday víz.

Pri žiadosti o turistické víza ti s celým procesom pomôžeme za poplatok 50€.

Druhá možnosť je predĺžiť si pobyt na študentské víza a získať tak aj oficiálne pracovné povolenie!
Štúdium prebieha na súkromných odborných školách alebo univerzitách. Výber záleží od tvojich
preferencíí a možností. 

Porovnanie možností predĺženia pobytu

Turistické víza Súkromná college Univerzita Young 
Proffesional

Doba pobytu Volí sa dĺžka 
pobytu, väčšinou 
1-6 mesiacov

6/9/12/24 
mesiacov

1,2,3,... roky 1 rok

Pracovné 
povolenie

nie áno áno áno

Podmienky - - 20hod./týždeň - 20hod./týždeň neobmedzene



 

pracovného 
povolenia

- počas prázdnin 
neobmedzene
- 40hod./týždeň – 
počas praxe

- počas prázdnin 
neobmedzene
- 40hod./týždeň – 
počas praxe

Poplatky za víza 100 CAD 150 CAD 150 CAD 150CAD + 230 
CAD hradí 
zamestnávateľ

Školné - Od 3 500CAD na 
polroka

Od 4 000CAD na 
semester

-

Pracovné 
povolenie pre 
rodinu/partnera

nie Záleží od 
konkrétnej úrovne 
školy

áno nie

Postgraduálne víza nie nie áno nie

Podmienky 
získania

Preukázať, že 
žiadateľ nebude 
počas pobytu 
pracovať

- Ukončené aspoň 
stredoškolské 
vzdelanie,            - 
úroveň angličtiny 
aspoň pokročilý

- na väčšinu škôl 
potrebný 
medzinárodný 
certifikát z 
angličtiny (možnosť
dorobiť si pred 
začiatkom školy)

- potrebná 
pracovná 
zmluva/ponuk
a od 
kanadského 
zamestnávateľ
a už pred 
žiadosťou o 
víza!

Štúdium v Kanade je orientované na prax, a preto školy ponúkajú tzv. Co-op programy. 

Prvú polovicu tvojho štúdia chodíš  do školy a  počas  druhej  časti  už  absolvuješ prax/  pracuješ
priamo v kanadských firmách. Nie je to teda len o sedení v škole nad skriptami, ale získaš aj reálnu
prax zo štúdia. 
Pri štúdiu na univerzitách máš možnosť žiadať o postgraduálne víza!

Ponuku škôl, odborov v mestách si môžeš pozrieť na našej stránke: 
http://www.pracavkanade.sk/kanada/Studium-v-kanade/ alebo nás rovno kontaktuj.
Ak zvažuješ štúdium na škole, ktorú na našej stránke nevidíš, nevadí, prihlásime ťa i na inú školu!

http://www.pracavkanade.sk/kanada/Studium-v-kanade/


 

ZÁVER

Poteší nás, ak dáš like našej stránke na Facebooku, kde nájdeš vždy nové a aktuálne informácie a
zaujímavosti: https://www.facebook.com/studiumapraca 
Budeme radi, keď nám občas i ty prihodíš nejakú fotku, či napíšeš ako sa ti darí :)

Ak by si samozrejme potreboval kedykoľvek pomôcť, neváhaj nás kontaktovať. 
Pokiaľ nevieme o Tvojich prípadných problémoch, nemôžeme ich totiž riešiť. 

Tiež budeme radi, ak sa nám občas ozveš, ako sa Ti darí. Informácie priamo od ľudí, ktorí už v
Kanade  sú,  sú  pre  nás  veľmi  dôležitým  zdrojom  poznatkov.  Preto  neváhaj  a  kontaktuj  nás
kedykoľvek!!!

Tak čo dodať? Tešilo nás a prajeme:
Veľa zdaru v KANADE !!! 

Team WSI
Kontakt na Slovensku:            andrea@wsint.sk, tel:  +421 948 956 159

             kosice@wsint.sk, tel:   +421 948 628 240
                                                    info@wsint.sk, tel:       +421 907 360 767

Skype Adka:          wsi_andrea
Skype Stanka:          wsi-online
Skype Katka:            wsia_bratislava

mailto:info@wsint.sk
mailto:kosice@wsia.com.au
mailto:andrea@wsint.sk
https://www.facebook.com/studiumapraca

