ZAPISNIK
sa 07. redovite sjednice Zavoda za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu održane u PONEDJELJAK, 20. travnja 2015. godine (akad. god. 2014./15.) s
početkom u 12.30 sati u Vijećnici Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.
Prisutni:
dr.sc. Ljubomir Antekolović, dr.sc. Mario Baić, Marijo Baković, mag.cin., dr.sc. Daniel Bok,
dr.sc. Vjekoslav Cigrovski, dr.sc. Gordana Furjan-Mandić, dr.sc. Igor Gruić, dr.sc. Maja
Horvatin-Fučkar, dr.sc. Željko Hraski, dr.sc. Tomislav Krističević, dr.sc. Goran Leko, dr.sc.
Nenad Marelić, dr.sc. Katarina Ohnjec, dr.sc. Goran Oreb, dr.sc. Josipa Radaš, dr.sc. Ivan
Segedi, dr.sc. Jadranka Vlašić, dr.sc. Dinko Vuleta, dr.sc. Kamenka Živčić Marković
Opravdano odsutni:
dr.sc. Vesna Babić, dr.sc. Petar Barbaros Tudor, dr.sc. Valentin Barišić, Dario Bašić, mag.cin,
dr.sc. Asim Bradić, dr.sc. Josipa Bradić, mr.sc. Čedomir Cvetković, dr.sc. Tomislav Đurković,
dr.sc. Nada Grčić-Zubčević, dr.sc. Cvita Gregov, dr.sc. Dražen Harasin, dr.sc. Igor Jukić, dr.sc.
Damir Knjaz, dr.sc. Goran Marković, dr.sc. Bojan Matković, dr.sc. Dragan Milanović, dr.sc.
Luka Milanović, Marijo Možnik, mag.cin, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Tomica Rešetar, dr.sc.
Tomislav Rupčić, dr.sc. Hrvoje Sertić, dr.sc. Vlatko Vučetić, dr.sc. Saša Vuk, dr.sc. Dajana
Zoretić
Sjednicu otvara predstojnica Zavoda, dr.sc.Kamenka Živčić Marković, pozdravljajući prisutne
s prijedlogom slijedećeg
Dnevnog reda:
1. Usvajanje zapisnika sa 06. redovite sjednice Zavoda održane 24. ožujka 2015.
godine;
2. Informacije o promjenama u sportu – Plivanje;
3. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 23.
travnja 2015. godine;
4. Razno.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Zapisnik sa 06. sjednice Zavoda održane 24. ožujka 2015. godine prihvaćen je bez primjedbi.
Ad.2.
Zbog poteškoća s informatičkom podrškom ova točka dnevnog reda uz suglasnog
predmetnog nastavnika dr.sc. Gorana Leke je odgođena za sljedeću sjednicu Zavoda.
Predstojnica Zavoda, predlaže članovima Zavoda, predmetnim nastavnicima pojedinih
predmeta, da na sjednicama Zavoda prema potrebi iznesu, prezentiraju važne promjene
pravila i tehnike pojedinih sportskih grana u svrhu informiranja ostalih članova Zavoda.
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Ad.3.
Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 23. travnja
2015. godine;
Ad. 3./2. Izbor prodekana Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku
2015/16. i 2016/17. godinu:
2.2. Imenovanje članova Povjerenstva za provođenje glasovanja o izboru prodekana (3
člana Povjerenstva-iz svakog zavoda po jedan član);
Zavod predlaže da se za člana Povjerenstva imenuje predstojnica Zavoda dr.sc. Kamenka
Živčić Marković.
Predstojnica Zavoda obavještava članove Zavoda, članove Fakultetskog vijeća ako iz bilo
kojeg razloga neće prisustvovati sjednici Fakultetskog vijeća mogu glasovati o izboru
prodekana u Dekanatu Fakulteta i svoj glas kuvertirati za Izborno povjerenstvo.
Ad.3./4. Izbori u znanstvena zvanja:
Predstojnica Zavoda obavještava članove o pristigloj zamolbi doc.dr.sc. Željka Hraskog za
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik.
Za članove Stručnog povjerenstva za provođenje ovog postupka predlažu se: prof.dr.sc.
Kamenka Živčić Marković, predsjednik te članovi: prof.dr.sc. Gordana Furjan-Mandić i
prof.dr.sc. Ivan Čuk (vanjski član).
Zavod suglasno prihvaća imenovano povjerenstvo.
Ad.3./5. Izbori u znanstvena-nastavna zvanja:
Predstojnica Zavoda obavještava članove o pristigloj zamolbi prof.dr.sc. Igora Jukića za
pokretanje postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje, za znanstveno polje –
kineziologija, za predmet Osnovne kineziološke transformacije II, za redovitog profesora u
trajnom zvanju.
Za članove Stručnog povjerenstva za provođenje ovog postupka predlažu se: prof.dr.sc.
Dragan Milanović, predsjednik te članovi: prof.dr.sc. Dinko Vuleta i prof.dr.sc. Damir
Sekulić (vanjski član).
Zavod suglasno prihvaća imenovano povjerenstvo.
Ad. 3./7. Prijedlozi zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika;
Predstojnica Zavoda također upoznaje članove Zavoda s prijedlozima za pokretanje
postupaka izbora vanjskih suradnika na temelju zahtjeva predmetnih nastavnika za:
Aidu Badić, za izvođenje nastave na predmetu Sportska gimnastika 2
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Ivana Oreba, reizbor za izvođenje nastave na predmetu Sportovi na vodi na
integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju i stručnom studiju SCIT-a Jedrenje;
dr.sc. Tomice Rešetara, za izvođenje nastave na predmetima Odbojka (IPDSSK i
SCIT).
Zavoda suglasno prihvaća imenovane vanjske suradnike.
Ad.4. Razno
Predstojnica Zavoda obavijestila je Zavod o uspjehu kolege Marija Možnika, asistenta na
predmetu Sportska gimnastika, koji je u finalu Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici,
održanom 19. travnja u francuskom Montpellieru, osvojio zlatnu medalju na preči. Značaj
ovog rezultata je u tome što je to prva hrvatska zlatna medalja u gimnastici na europskim
prvenstvima.
Prodekan, dr.sc. Mario Baić informirao je članove Zavoda o tijeku izrade Zakona o sportu;
o prijedlozima za njegovo poboljšanje kao i nastalim problemima u smislu ne prihvaćanja
detaljno razrađenih prijedloga radne skupine, čiji su članovi djelatnici našega Fakulteta,
od strane predstavnika MZOS.
Dr.sc. Katarina Ohnjec obavijestila je Zavod o uspjehu studentica Kineziološkog fakulteta
osvojenjem 1. mjesta na Sveučilišnom prvanstvu;

Nakon što su iscrpljene sve s točke dnevnog reda predstojnica Zavoda dr.sc. Kamenka Živčić
Marković zahvaljuje članovima na sudjelovanju.
Zavod je završio s radom u 13.08 sati.
U Zagrebu, 20.04.2015.

Zapisnik vodila:

Predstojnica Zavoda:

dr.sc. Maja Horvatin - Fučkar

dr.sc. Kamenka Živčić Marković

3

