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Karpatská nadácia  
vyhlasuje 

 

Štipendium Karpatskej nadácie 
 

 

VÝZVA PRE UCHÁDZAČOV 2020 
 

 

Angličtina je dnes bránou do sveta informácií, kvalitných študijných materiálov, atraktívnych 

zamestnaní ale aj príležitosťou vzdelávať sa či pracovať v zahraničí. Karpatská nadácia preto ponúka 

štipendium pre študentov a mladých ľudí zamerané na skvalitňovanie úrovne znalosti anglického 

jazyka.  

Program poskytne finančnú podporu na štúdium anglického jazyka niektorou z existujúcich foriem.  

 

Štipendium v roku 2019 finančne podporil Palo Richvalský - umelec, pedagóg, predavač a jeden 

z prvých štipendistov Karpatskej nadácie.  

 

Karpatská nadácia v rámci tejto výzvy prerozdelí celkovo 1.100 EUR. 

 

Cieľom programu je:  

 

Zvýšiť potenciál, uplatnenie a konkurencieschopnosť študentov/študentiek a mladých ľudí 

z východného Slovenska na trhu práce. 

 

Program poskytne:  

 

 Finančnú podporu – do výšky 550 EUR pre jedného uchádzača/uchádzačku, podľa 

požiadavky žiadateľa/ky v závislosti od formy a charakteru kurzu/študijného pobytu. 

 

Program podporí: 
 

Študentov/študentky a mladých ľudí, ktorí/é budú mať, v rokoch 2019-2020:  

 

 Trvalý pobyt na území košického alebo prešovského kraja. 

 Vek do 30 rokov. 

 

Pre získanie štipendia je potrebné: 

 

1. Vyplniť žiadosť o štipendium - online formulár na - www.granty.karpatskanadacia.sk.  

 

2. Doložiť krátky motivačný list (maximálne 3500  znakov vrátane medzier). List by mal okrem 

iného obsahovať informáciu: 

 Kto si a odkiaľ pochádzaš? 

 Aké sú tvoje plány do budúcnosti, tvoja vízia osobného a profesionálneho rastu? 

 Aká je tvoja sociálna situácia a prečo štipendium potrebuješ? 

 Na čo konkrétne štipendium použiješ (typ jazykového kurzu, študijného pobytu)? 

 Prečo by malo byť štipendium udelené práve tebe? 

 

3. Predložiť doklad dokazujúci denné/diaľkové štúdium na strednej/vysokej škole (relevantné 

iba pre študentov) 

http://www.granty.karpatskanadacia.sk/
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4. Predložiť súhlas rodiča/rodičov (v prípade neplnoletých uchádzačov) 

 

Všetky dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku. V prípade, že sú dokumenty 

k dispozícii v inom ako slovenskom jazyku, je nutné doložiť overený preklad do slovenského jazyka.  

 

Na čo môže byť štipendium použité:  

 

 Jazykový kurz na štátnej/súkromnej jazykovej škole 

 Jjazykový kurz u súkromného lektora/lektorky 

 On-line jazykový kurz 

 Jazykový pobyt v zahraničí 

 

Úspešní/é uchádzači/ky budú musieť počas trvania štipendia nadácii dokladovať, že ho využívajú na 

stanovený účel (doklad o štúdiu jazyka, potvrdenie o návšteve kurzu a pod.). 

 

Od štipendistov/štipendistiek sa očakáva, že štipendium vyčerpajú do 31. 12. 2020 a po jeho využití 

napíšu krátku správu/príbeh, v ktorej opíšu priebeh štúdia a ako im to pomohlo/zmenilo situáciu. 

Správu doložia dokladom o absolvovaní štúdia a fotografiami prípadne iným grafickým materiálom.  

 

Dôležité termíny: 

 

 Uzávierka prijímania žiadostí o štipendium –  15. januára 2020 

 Zverejnenie výsledkov výberového procesu – január 2020 

 Podpísanie zmluvy s úspešnými uchádzačmi/kami – do 31.januára 2020 

 

Výberový proces: 

 

O pridelení štipendia rozhoduje správna rada nadácie na základe odporúčania odbornej komisie 

vytvorenej pre tento účel.  

 

O výsledku výberového procesu budú uchádzači informovaní e-mailom na adrese, ktorú uvedú 

v kontaktných údajoch v prihláške.  

 

Spôsob poskytnutia štipendia: 

 

Štipendium bude štipendistovi vyplatené v dvoch splátkach: 

 

1. 90% udeleného štipendia vo februári 2020: 

 po predložení dokladu o zápise na štúdium (vysoká škola) alebo predložení potvrdenia 

o návšteve školy (stredná škola) - v relevantných prípadoch,  

 po podpísaní Zmluvy o poskytnutí štipendia. 

 

2. 10% po zaslaní a schválení správy o využití štipendia. 

 

Žiadosť musí byť spracovaná a podaná spolu s prílohami najneskôr do 15. januára  2020. 

 

Bližšie informácie a pomoc Vám poskytne   

 

 Mgr. Tomáš Török 

e-mail:  tomas.torok@karpatskanadacia.sk , tel. č. : 055 / 622 11 52 .  

 

Upozornenie 

Karpatská nadácia poskytuje konzultácie k programu najneskôr do 15. januára 2020 do 16:00 hod.  

 

mailto:tomas.torok@karpatskanadacia.sk
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Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 25 rokov a počas svojej existencie podporila viac ako  tisíc projektov 
sumou takmer 2,5 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, 
región a budúcnosť. Od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a 
neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia tiež podporuje a prináša 
inovatívne programy neformálneho vzdelávania, aby umožnila ľudom na východnom Slovensku viesť úspešný a 
plnohodnotný život. Viac informácií na www.karpatskanadacia.sk  

 

http://www.karpatskanadacia.sk/

