Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“
Poslání Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ (dále jen Nadání)
V souladu s nadační listinou ze dne 29.10.1911 a platným statutem Nadání ze dne
14.12.1998 bylo stanoveno, že posláním Nadání je podporovat vědecké, literární a umělecké
snahy českého národa, přispívat k uspokojování jeho kulturních potřeb a podporovat potřebné
a nadané studující na českých vysokých školách pražských v souladu s vůlí zakladatele
Nadání. Dále je posláním Nadání podporovat zejména prostřednictvím Národohospodářského
ústavu Josefa Hlávky úsilí, které směřuje k tomu, aby šířením a získáváním odborných
vědomostí a znalostí mohl český národ obstát v ekonomické soutěži evropských národů.
Nadání současně plní přání svého zakladatele o nadačních příspěvcích, vyjádřené v § 2 závěti
Josefa Hlávky ze dne 25.1.1904. Správní rada Nadání při rozhodování o přiznání nadačních
příspěvků respektuje odkaz Josefa Hlávky a přihlíží k sociální situaci žadatele. Nadání
zásadně neposkytuje nadační příspěvky pro obchodní, politické nebo církevní účely či poslání
s nimi související. Finanční zdroje pro nadační činnost získává nadace především
ekonomickým využíváním svého nadačního jmění, o jehož majetkovou podstatu musí proto
v souladu se statutem náležitě pečovat a zvelebovat jej. Zdrojem pro nadační činnost mohou
být také finanční dary, dědictví a jiné příspěvky dárců. Prostředky k plnění svého poslání
čerpá Nadání též z výnosů finančních prostředků získaných Nadáním z Nadačního
investičního fondu (NIF)

Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost
Cílová skupina:
Účel:
Věková hranice:
Doba trvání:
Termíny pro podávání žádostí:
Výše stipendia:

jednotlivci z veřejných vysokých škol a dalších institucí
v působnosti MŠMT a AV
Podpora sociálně potřebných, talentovaných a schopných
jednotlivců, kteří prokazují předpoklady k dosažení
výjimečných studijních, vědeckých nebo uměleckých cílů.
do 33 let
Dle druhu stipendia
17. února, 28. dubna, 16. června, 1. září, 20. října, 15. prosince
2014
Dle žádosti o nadační příspěvek

Podle uvedených zásad se nadační příspěvky nadace též uděluje studentům, mladým
vědeckým pracovníkům a umělcům, kteří se v zahraničí připravují na realizaci vědeckého či
uměleckého projektu.
1. Cestovní stipendium je určeno:
-

studentům a mladým vědeckým pracovníkům do věku 33 let při dlouhodobých
odborných pobytech v zahraničí či aktivní účasti na vědeckých konferencích,

-

studentům a mladým umělcům do věku 33 let při účasti na významných soutěžích
a dlouhodobých tvůrčích pobytech,

- žádost o cestovní stipendium musí být podána před odjezdem do zahraničí.
2. Vědecké a umělecké stipendium je určeno pro přípravu realizace významného vědeckého
nebo uměleckého záměru, především pro výrazně talentované a tvůrčí invencí disponované
studenty a mladé začínající vědecké pracovníky a umělce (do pěti let po absolvování
vysoké školy, maximálně do věku 33 let).
3. Ve výjimečných případech může správní rada Nadání, na žádost rektora vysoké školy,
poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně
talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého
výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni. Žádost musí obsahovat prohlášení, že
student neprovádí podnikatelskou činnost a není v zaměstnaneckém poměru.
4. K uctění památky Josefa Hlávky, projektanta a stavitele Zemské porodnice v Praze, může
správní rada Nadání, na návrh přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy, přiznat třem mladým nadějným lékařům Hlávkovo stipendium
pro doktorandy.
5. V souladu s posláním Nadání může správní rada v odůvodněných případech poskytnout
vynikajícím vysokoškolským studentům sociální studijní stipendium.
Více informací na webu nadace:
http://www.hlavkovanadace.cz
Kontaktní údaje:
Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“
Vodičkova 17, Praha 1, 110 00
tel.: 224947691, 224948752, fax: 224947690
e-mail: josefhlavka@volny.cz

