ZAPISNIK
sa 5. redovite sjednice Zavoda za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu održane u SRIJEDA, 24. veljače 2016. godine (akad. god. 2015./16.) s početkom u
11.00 sati u Vijećnici Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.
Prisutni:
dr.sc. Ljubomir Antekolović, dr.sc. Vesna Babić, dr.sc. Petar Barbaros Tudor, dr.sc. Valentin
Barišić, dr.sc. Tomislav Đurković, dr.sc. Gordana Furjan-Mandić, dr.sc. Igor Gruić, dr.sc. Maja
Horvatin-Fučkar, dr.sc. Željko Hraski, dr.sc. Damir Knjaz, dr.sc. Tomislav Krističević, dr.sc.
Goran Leko, dr.sc. Nenad Marelić, dr.sc. Dragan Milanović, Marijo Možnik, mag.cin, dr.sc.
Josipa Nakić, dr.sc. Goran Oreb, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Nikola Prlenda, dr.sc. Tomica
Rešetar, dr.sc. Ivan Segedi, dr.sc. Hrvoje Sertić, dr.sc. Jadranka Vlašić, dr.sc. Saša Vuk, dr.sc.
Dinko Vuleta, dr.sc. Kamenka Živčić Marković
Odsutni:
dr.sc. Mario Baić (opr.), Marijo Baković, mag.cin. (opr.), Dario Bašić, mag.cin., dr.sc. Daniel
Bok, dr.sc. Asim Bradić, dr.sc. Vjekoslav Cigrovski (opr.), mr.sc. Čedomir Cvetković (opr.),
dr.sc. Ivica Franjko (opr.), dr.sc. Nada Grčić-Zubčević, dr.sc. Cvita Gregov, dr.sc. Dražen
Harasin (opr.), dr.sc. Igor Jukić, dr.sc. Dajana Karaula, dr.sc. Goran Marković, dr.sc. Bojan
Matković (opr.), dr.sc. Luka Milanović, dr.sc. Katarina Ohnjec (opr.), dr.sc. Josipa Radaš
(opr.), dr.sc. Tomislav Rupčić (opr.), dr.sc. Vlatko Vučetić (opr.),
Sjednicu otvara predstojnice Zavoda, dr.sc. Kamenka Živčić Marković pozdravljajući prisutne,
prijedlogom
Dnevnog reda:
1. Usvajanje zapisnika s 04. redovite sjednice Zavoda održane 26. siječnja 2016.
godine;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 25.
veljače 2016. godine;
3. Razno.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Zapisnik sa 4. sjednice Zavoda održane 26. siječnja 2016. godine prihvaćen je bez primjedbi.
Ad.2.
Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 25. veljače
2016. godine;
Ad.2./4. Dr. sc. DAMIR KNJAZ-prijedlog Zavoda za kineziologiju sporta u svezi s
pokretanjem postupka i raspisivanjem natječaja za izbor imenovanog nastavnika u
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znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto REDOVITI PROFESOR u području društvenih
znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta za predmet
KOŠARKA na sveučilišnom studiju kineziologije;
Zavod predlaže da se za članove Stručnog povjerenstva izaberu: prof. dr. sc. Bojan
Matković, predsjednik, prof. dr. sc. Nenad Marelić, član i prof. dr. sc. Ivan Prskalo vanjski
član sa Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Zavod jednoglasno prihvaća dati prijedlog.
Ad.2./5. Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u svezi s ispunjavanjem uvjeta
pristupnika za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto DOCENT u
području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana
kineziologija sporta za predmet RUKOMET na sveučilišnom studiju kineziologije;
Predstojnica zavoda Kamenka Živčić Marković upoznaje članove Zavoda s opsežnim
Izvješćem Stručnog povjerenstva koji su potpisali: predsjednik povjerenstva prof. dr. sc.
Dinko Vuleta, redoviti profesor u trajnom zvanju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu; član prof. dr. sc. Dragan Milanović, redoviti profesor u trajnom zvanju
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; i vanjski član izv. prof. dr. sc. Marko Šibila,
izvanredni profesor Fakultete za špor Sveučilišta u Ljubljani.
Dr.sc. Igor Gruić napominje da u Izvješću nisu uvršteni svi dokumenti i argumenti koji su
između ostaloga i uvjeti Rektorskog zbora, te stoga upućuje zamolbu da se ova točka
skine s dnevnog reda Fakultetskog vijeća.
Predstojnica Zavoda napominje kako ova primjedba službeno nije stigla na vrijeme, prije
početka Zavoda i kako Zavod nije nadležan u procjenjivanju valjanosti Izvješća Stručnog
povjerenstva izabranog od strane Fakultetskog vijeća, te stoga ne može uvjetovati
skidanje ove točke s dnevnoga reda Fakultetskog vijeće. Članovi Fakultetskog vijeća će
nakon očekivane diskusije glasovati prema svojoj savjesti.
U kratkoj diskusiji sudjelovao je predmetni nastavnik, prof. dr. sc. Dinko Vuleta koji je
naglasio kako su oba kandidata ispunili uvjete za izbor u zvanje docenta, no
Povjerenstvo se odlučilo za kolegicu dr.sc. Katarinu Ohnjec, što je u opširnom Izvješću i
argumentirano. Ovo Izvješće ne onemogućava protukandidata da daljnjim tijekom
ostvari svoja prava po Zakonu.
Dr.sc. Gordana Furjan-Mandić, je kao povjerenica Sindikata podržala prijedlog kandidata
dr.sc. Igora Gruića da se ova točka skine s dnevnog reda Fakultetskog vijeća.
Zaključno, Predstojnica Zavoda naglašava da su članovi Zavoda primili na znanje
navedene sugestije kandidata, predsjednika Povjerenstva i povjerenice Sindikata te će se
sve navedeno zapisnički evidentirati.
Ad.2./10. Prijedlozi zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika;
Predstojnice Zavoda upoznaje članove Zavoda s prijedlozima za pokretanje postupaka
izbora/reizbora vanjskih suradnika na temelju zahtjeva predmetnih nastavnika za:
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Adriane Dolenčić, prof. za izvođenje nastave na predmetima: Grupni fitnes
programi, Metodika aerobike, Metodika fitnesa, Suvremeni grupni programi
fitnesa i izbornom predmetu: Aerobika na integriranom preddiplomskom i
diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije (IPDDS) i Stručnom studiju za
izobrazbu trenera (SCIT);
Sašu Šolja, mag. cin. za izvođenje nastave na predmetima: Sportska gimnastika 2,
izbornom predmetu: Akrobatika i izbornom predmetu na engleskom jeziku:
Acrobatics na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju
kineziologije (IPDDS) i Stručnom studiju za izobrazbu trenera (SCIT);
Marka Breza, mag. cin. za izvođenje nastave na predmetima: Sportska gimnastika
2, izbornom predmetu: Akrobatika i izbornom predmetu na engleskom jeziku:
Acrobatics na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju
kineziologije (IPDDS) i Stručnom studiju za izobrazbu trenera (SCIT);
Nikole Starčevića, mag cin. za izvođenje nastave na predmetima: Hrvanja na
integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije
(IPDDS) i Stručnom i specijalističkom redovitom i izvanrednom studiju za izobrazbu
trenera (SCIT);
Ignacija Velenčića, mag.cin. za izvođenje nastave na predmetima: Hrvanja na
integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije
(IPDDS) i Stručnom i specijalističkom redovitom i izvanrednom studiju za izobrazbu
trenera (SCIT);
Zavoda suglasno prihvaća imenovane vanjske suradnike.
Ad.2./1. Dopune dnevnog reda Fakultetskog vijeća:
Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u svezi s ispunjavanjem uvjeta pristupnika za
izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto ASISTENT ili POSLIJEDOKTORAND u
području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana
kineziologija sporta za predmet RITMIČKA GIMNASTIKA na sveučilišnom studiju
kineziologije (ugovor o radu na određeno vrijeme);
Predstojnica Zavoda informira članove kako se na ovaj natječaj javilo dvoje kandidata no
Stručno povjerenstvo predlaže da se za radno mjesto asistenta (ugovor o radu na
određeno vrijeme – zamjena za porodiljski dopust) na predmetu Ritmička gimnastika
izabere mr. sc. Melita Kolarec.
Zavoda prihvaća dati prijedlog.
Ad. 3. Razno
Predstojnica Zavoda upoznaje članove Zavoda sa pristiglim obavijestima:
o pravu na kupnju sportske obuće u vrijednosti od 800,00 kn koju treba iskoristiti
zaključno do 29. veljače;
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Natječaju za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2015/2016., a rok
za prijavu je 29. travnja 2016. do 16.00 sati;
pozivu svim članovima Zavoda na 14. godišnju međunarodnu konferenciju
Kondicijska priprema sportaša 2016. koja će se održati 26. i 27. veljače na našem
Fakultetu;
zamolbi Dekanskog kolegija za poticanje svih članova Zavoda za pisanjem i
objavljivanjem udžbenika, skripti i ostalih nastavnih materijala za studente.
dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar upoznaje članove Zavoda sa završetkom preinaka rasporeda i
informacijom kada će biti objava službenih rasporeda, po kojem će početi nastava ovaj
ponedjeljak 29. veljače, sa zamolbom predmetnim nastavnicima i suradnicima na
razumijevanju, prilagođavanju i rješavanju eventualnih problema na izbornim
predmetima 4. I 5. godine studija, zbog velikog broja studenata i mogućnosti izbora 3
izborna predmeta.
dr.sc. Dragan Milanović informirao je članove Zavoda o tijeku mogućeg priznavanja ili
odbijanja Izvješća Nacionalnom vijeću za sport, te u slučaju odbijanja predlaže
razmatranje o izboru vanjskog člana u Povjerenstvo za izradu izvješća.
Nakon što su iscrpljene sve s točke dnevnog reda predstojnica Zavoda dr.sc. Kamenka Živčić
Marković zahvaljuje članovima na sudjelovanju i poziva ih na Promociju knjige Sportska
prehrana autora Marjete Mišigoj Duraković, Maroja Sorića koje će se održati u 12.00 sati u
Rektoratu Sveučilišta.
Zavod je završio s radom u 11.25 sati.
U Zagrebu, 24.2.2016.
Zapisnik vodila:

Predstojnica Zavoda:

dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar

dr.sc. Kamenka Živčić Marković
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