
Kanada 
 
Cestovanie 
 

• Objav Kanadu 
Všetko o miestach, ktoré sa oplatí navštíviť, rôznych aktivitách a podujatiach, praktické 
informácie, a oveľa viac …taktiež tu nájdete info o cestách a diaľniciach, mestských 
dopravných systémoch. 
http://www.explore.canada.travel/ctc/ke/homepage.jsp?localeId=12   
 

• Kanadský turistický výbor 
Oficiálna webová stránka poskytujúca informácie pre turistov v rozličných jazykoch.  
http://www.canada.travel/selectCountry.html  
 

• Turizmus v Kanade 
Na stránke nájdete prehľad množstva kanadských hotelov, ubytovní a turistických destinácií.   
http://www.canadatourism.ca    
 

• Národné parky 
Oficiálna stránka, na ktorej nájdete všetky potrebné informácie o národných parkoch v 
Kanade. Táto stránka je dostupná aj vo francúzštine.  
http://www.pc.gc.ca/index_e.asp  

 
Ubytovanie 
 

• Ubytovanie pre študentov v Kanade 
Homes4Students je oficiálnou databázou ubytovacích zariadení pre študentov v Kanade. 
http://www.homes4students.ca/  

 
• Bed & Breakfast v Kanade 

Táto webová stránka je súhrnným sprievodcom ubytovní a hotelov B&B v Kanade; ponúka 
taktiež užitočné informácie pre cestovateľov a turistov (prehľad aktivít, atrakcií, atď., …). 
http://www.canadianbandbguide.ca/   

 
• Hostely v Kanade 

Sprievodca hostelmi v Kanade; ponúka zaujímavý prehľad o možnostiach cestovania a práce 
v Kanade. 
http://www.hihostels.ca/en/home.aspx  

 
• Sprievodca hotelmi 

Vyhľadajte si hotel podľa oblasti alebo väčšieho mesta. 
http://www.canadianhotelguide.com 

 
• Canada Select 

Stránka národného hodnotiaceho programu obsahujúca informácie o kvalite služieb 
poskytovaných v rozličných hoteloch, ubytovniach, hosteloch, penziónoch, 
loveckých/rybárskych chatách, atď. 
http://www.canadaselect.com/  
 
 
Práca 
 

• Workopolis 
Vyhľadávajte si prácu prostredníctvom kľúčového slova, sídla alebo oblasti záujmu. Pod 
“Career Resources” nádete praktické informácie ako napísať životopis, absolvovať interview, 
dohodnúť san a ponuke, atď… 
http://www.workopolis.com/index.html    
 

• Letná práca v Kanade 
Databáza ponukajúca vyhľadávanie letných sezónnych prác podľa oblasti alebo typu práce. 
http://www.find-a-job-canada.com/student-jobs.html  



 
• Jobshark 

Webová stránka obsahujúca aktuálne pracovné pozície. 
http://www.jobshark.ca  

 
• Canadian Jobs  

Vyhľadávajte si miestne pracovné ponuky podľa lokality, kategórie, vo väčších mestách alebo 
prostredníctvom obľúbeného vyhľadávania.   
http://www.canadianjobs.com/my.job/  
 
Praktické informácie 
 

• Service Canada 
Táto stránka je časťou všeobecnej stránky Service Canada a ponúka praktické informácie pre 
ľudí prichádzajúcich do Kanady. 
http://www.servicecanada.gc.ca/en/audiences/newcomers/immigrate.shtml    

 
• Going to Canada 

Stránka ponúka odkazy na informácie a služby užitočné pri plánovaní krátkodobej návšetvy 
alebo dlhodobého pobytu v Kanade. 
http://www.goingtocanada.gc.ca/index.aspx    

 
• Citizenship and Immigration Canada (CIC) 

Praktické informácií pre všetkých, ktorí plánujú žiť v Kanade. 
http://www.cic.gc.ca/english/index.asp    

 
Štúdium 

 
• Štipendiá pre cudzincov 

Stránka ponúka zoznam štipendií určených pre záujemcov o štúdium alebo realizovanie 
výskumu v Kanade. 
http://www.scholarships.gc.ca/noncanadians-en.html  
 

• Štúdium v Kanade 
Oficiálna stránka kanadskej vlády pre medzinárodných študentov poskytujúca praktické 
informácie pre študentov, ktorí chcú študovať v Kanade: vzdelávací systém, programy, 
informácie o vízach, jazykové kurzy, atď. … 
http://www.edu-canada.gc.ca/   

 
• Kanadské informačné centrum pre medzinárodné listiny a oficiálne 
      dokumenty  

Informácie o uznávaní diplomov a kvalifikácií potrebných pre štúdium a prácu v Kanade, 
taktiež zoznam univerzít a ostatných škôl. 
http://www.cicic.ca/  

 
• Kanadská webová stránka venovaná vzdelávaniu pre medzinárodných 
       študentov  

Informácie o vzdelávacom systéme v Kanade a praktické informácie o vízach a zdravotnom 
poistení, medzinárodná databáza škôl a univerzít. Dostupná v angličtine, francúzštine a 
španielčine.   
http://www.studycanada.ca/english/index.htm  
 

 


