Zagreb, 15. prosinca 2014.

Pozivamo Vas na

svečano potpisivanje Sporazuma o suradnji između
Hrvatskog olimpijskog odbora i Rektorskog zbora Republike Hrvatske
u srijedu 17. prosinca 2014. u 10 sati,
u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb.

Sporazum o suradnji potpisat će predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora dr. sc. Zlatko Mateša i glavni
tajnik HOO-a Josip Čop s predsjednikom Rektorskog zbora Republike Hrvatske prof. dr. sc. Perom
Perom
Lučinom
Lučinom i rektorima hrvatskih javnih sveučilišta: rektorom Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damirom
Borasom,
Borasom rektorom Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimunom Anđelinovićem,
Anđelinovićem rektorom Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Željkom Turkaljem,
Turkaljem rektorom Sveučilišta u Zadru prof. dr.
sc. Antom Uglešićem,
Uglešićem rektoricom Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Vesnom Vrtiprah i rektorom
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr. sc. Alfijem Barbierijem.
Barbierijem Sporazum će potpisati i rektorica
Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Ljerka Ostojić i predsjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola prof. dr.
sc. Slavica Ćosović Bajić.
Bajić
Osnovni je cilj potpisivanja ovoga Sporazuma osnaživanje međusobne suradnje između akademske
zajednice i sportskih tijela u svrhu poticanja visokih učilišta na propisivanje općih akata kojima će se
regulirati uvjeti i podrška kategoriziranim sportašima koji studiraju na visokim učilištima. Time će se
studentima sportašima omogućiti uspješno usklađivanje dvojne karijere, one u obrazovanju i sportu, te će ih
se potaknuti na uspješno završavanje upisanih studija na visokim učilištima.
Budući da su veća fleksibilnost studiranja, stručna pomoć, mogućnost ispunjavanja obveza digitalnim
putem te kvalitetnija suradnja i međusobno razumijevanje između akademskih i sportskih tijela (sportaš,
trener, nastavnici) neki od posebnih uvjeta koji studentima kategoriziranim sportašima omogućuju
uspješnost u dvojnoj karijeri, te u ispunjavanju obveza u sportu i studiju, Sporazumom između HOO-a i RZa stvorit će se preduvjeti za daljnje reguliranje odnosa za svako od navedenih pitanja između HOO-a i
svakog pojedinog visokog učilišta kroz sklapanje posebnih ugovora.
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Također, osim obrazovanja kategoriziranih sportaša, Sporazumom o suradnji između Hrvatskog olimpijskog
odbora i Rektorskog zbora Republike Hrvatske utvrdit će se mogućnosti obrazovanja bivših vrhunskih
sportaša koji nakon završetka sportske karijere imaju interes za nastavkom obrazovanja.
Svečanom potpisivanju Sporazuma između HOO-a i RZ-a nazočit će članovi Komisije za sportaše Hrvatskog
olimpijskog odbora i Hrvatskog kluba olimpijaca te sportaši.

Unaprijed zahvaljujemo na Vašem dolasku.

Kontakt za medije:
Sveučilište u Zagrebu
Ured za odnose s javnošću
mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica
tel. 01 4564 443
mob. 099 4564 443
e-mail: tamara.dagen@unizg.hr

Hrvatski olimpijski odbor
Manuela Sentđerđi Čorković, glasnogovornica
tel. 01 3650 535
mob. 098 262 117
e-mail: manuela.sentderdi@hoo.hr
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