
                                                                                  

8. SURFOVÁNÍ      27. - 28. 5. 2016   Centrum Mariapoli Vinoř ( pro SUR týmy)

Zápis - Valná hromada SUR 28.5.2016

*Volba orgánů VH: 

            Předsedající VH – dr. Rašková, zapisovatel – Mgr. Polesná

Kontrola usnášeníschopnosti – ano, nadpoliviční většina členů přítomna

Schválení programu zasedání – jednohlasně schváleno

*   VÝROČNÍ  ZPRÁVA O ČINNOSTI  2015/2016       Věra Rašková

 SR (správní rada) pracovala v tomto složení: 

           Věra Rašková (předsedkyně), Kamil Kalina (1. místopředseda), Marie Pečená 

            (2. místopředseda), Jiří Krombholz, Petr Popov, Jan Lukány, Jana Procházková         

            Dozorčí rada – Michael Chytrý 

            Asistentka – Tereza Polesná           

 SR se scházela celý rok 1 x za měsíc 

 OR (odborná rada) pracovala v tomto složení:

           Jaroslav Šturma, Miroslav Vyhnálek, Helena Strnadlová

           OR se sešla 4x

 SBOROVNA (tým při Školičce) pracovala v tomto složení:

           Kamil Kalina, Věra Rašková, Jiří Krombholz, Petr Popov, Michael Chytrý, Ján Lukány, 

           Martina Richterová Těmínová, Jiří Libra + OR 

           Sborovna se sešla 4x

 Etické kolegium – Jiří Libra, Martina Těmínová, Naďa Šolaja – připravili Návrh etických 

zásad výcvikového institutu SUR



                                                                                  

 Aktuálně běží 3 výcvikové komunity:            

SUR – K4 (2012 - 2017)

Vedoucí komunity: Doc. MUDr. et PhDr. Kamil Kalina, CSc., MSc.

Lektorský tým: PhDr. Ing. Radoslav Ernest, PhDr. Iveta Jonášová, Ph.D., Mgr. Martina Kukolová, PhDr. Jiří Libra, PhDr. 

Ing. Petr Moos, PaedDr. Martina Richterová Těmínová

SUR – KUŠ (2014 - 2019)

Vedoucí komunity: MUDr. Jiří Krombholz, PhDr. Jaroslav Šturma, PhDr. Lea Rathausová

Lektorský tým: PaedDr. Michael Chytrý, PhDr. Věra Rašková, MUDr. Petr Popov, Mgr. Naďa Šolaja, PhDr. Karol Pollak, 

PhDr. Eva Vymlátilová, PhDr. Oswald Schorm, MUDr. Vladimíra Bečvářová

KOV 7 (2015 - 2020)

Vedoucí komunity: PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc.

Lektorský tým: PhDr. Jiří Drahota, PhDr. Marie Pečená, PhDr. František Kučera, PhDr. Jana Procházková, MUDR. Prokop

Remeš, PhDr. Alena Halamová

KOV 6 skončila - 2016

Připravované komunity:

SUR – ARTE (2016 – 2021) – od června

Vedoucí komunity:  PhDr. Helena Strnadlová, MUDr. Johan Pfeiffer

Lektorský tým: PhDr. Pavel Zach, PhDr. Jan Lukány, Mgr. Leona Chvojková, Mgr. Tomáš Přikryl, Beate Albrich,  PhDr. 

Alena Koblicová

KOV 8 (2016 – 2021) – od listopadu

Vedoucí komunity: PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc.

Lektorský tým: PhDr. Ján Lukány, PhDr. Marie Pečená, PhDr. František Kučera, PhDr. Jana Procházková, MUDR. Prokop 

Remeš, PhDr. Alena Halamová

celkem nyní 25 členů aktuálních komunitních lektorských týmů 

(KUŠ – 11 lektorů, SUR K 4  – 7 lektorů, KOV 7 – 7 lektorů )

 ŠKOLIČKA – teoretické vzdělávání (garant Kamil Kalina) – bude končit 4. cyklus a byl 

zahájen 5. cyklus, zásadní proměna – největší zásluha Kamil Kalina, sborovna také intenzivně 

spolupracovala na změnách v celkové koncepci – při příjímacím řízení do školičky proběhla 

analýza absolvovaných znalostních předpokladů z pregraduálu (obvykle VŠ) a na základě toho 

rozdělení účastníků do různých forem doplnění „obecného“ vzdělání a následně pro všechny 

„speciální“ teoretické vzdělání adekvátní systému SUR (naplnění požadavků EAP na dvě části 

teoretického vzdělání – obecné a speciální). Každé téma má svého garanta.



                                                                                  

 SUPERVIZE – na webu vypisujeme termíny cca každé 2 měsíce (skupinová práce do 8 

účastníků, většinou sobota)

 Schválení pro zdravotnictví i akreditace MŠMT – stále v platnosti, zdravotnictví do 2017, 

MŠMT – do 2019; zdravotnická akreditace byla na několik měsíců pozastavena komunitě KUŠ

(za nesplnění podmínky zdravotníka v každé lektorské dvojici) a po nápravných krocích opět 

obnovena; připravovaná komunita ARTE nebude mít (také za nesplnění podmínky zdravotníka 

v každé lektorské dvojici) zdravotnickou akreditaci;

 Akreditace MPSV – pracujeme na ní

 Certifikace ČAP – intenzívní příprava materiálů na žádost SUR o certifikaci ČAP – připravuje

Ján Lukány; intenzívní spolupráce na definování certifikačních kritérií – několik jednání 

zástupců institutů s ČAP (za SUR Kalina, Drahota, Chytrý, Rašková, Šturma). Je vytvořeno 

kolegium posuzovatelů žádostí – reprezentanti institutů, hlavním posuzovatelem je Michael 

Chytrý

 Spolupráce s ČAP - Česká asociace pro psychoterapii. Několik členů SUR ve výboru ČAP 

(Drahota, Stiburek, Rašková, Albrich), tři členové SUR jsou v odborné radě ČAP (Kalina, 

Chytrý, Šturma).  Návrh na organizační členství SUR jako institutu do ČAP jsme odsouhlasili 

již vloni, přihláška bude zaslána po schválení organizačního členství vlnou hromadou ČAP 

(září 2016)

 Spolupráce s ČPS -  účast na schůzkách ČPS + instituty – Kamil Kalina; za SUR jsme 

shromáždili připomínky k akreditačním kriteriím (na výzvu ČPS), odeslali, bez reakce

 Reprezentace SUR - Psychoterapeutická konference Jeseník – 11.2015                           

Poster o SURu připravili Popov, Rašková, aktivní příspěvek Krombholz, dále na konferenci 

Schorm (fotodokumentátor)

  Psychoterapeutická dílna  – částečně otevřený seminář o psychoterapeutické práci, supervizi 

a intervizi, 1x měsíčně – koncepčně připravil Ján Lukány, vede s Alenou Koblicovou

 14. Psychoterapeutický ples – byl 26. 2. 2016 –  cca 230 hostů, téměř rekordní účast, byl 

desátý, který jsme organizovali. Příští 15. bude v pátek 24. 2. 2017 – kompletně zajišťují 

Rašková, Krombholz 



                                                                                  

 Pravidelně se na SR věnujeme přípravě Sympozia o skupinové psychoterapii – 6. - 8.3.2017, 

Seč, k 50. výročí výcvikového systému SUR a 101. výročí narození Jaroslava Skály 

Programový výbor – Kalina, Krombholz, Junová, Kožnar, Růžička, Frouzová, Kocourek, 

Broža, Holubová; Organizační výbor – Rašková, Popov 

 Pokračuje práce na přípravě Kroniky o SURu – Jiří Krombholz pracuje na shromažďování 

materiálu, oslovování pamětníků

 Nadále pracuje pracovní skupina pro SURfování – letošní přípravy Drahota, Lukány, 

Rašková – diskuse a tvorba podoby SURfování

 Byl vytvořen Rodný list psychoterapie – kroky vedoucí k zápisu pst do NSP – Národní 

soustava povolání při MPSV – Lukány, Rašková

 Prezentujeme výcvik SUR pravidelně – FOKUS, Filozofická fakulta Olomouc, FFUK Praha,  

nejaktivněji Jiří Krombholz

 Aktualizace a inovace webu SUR – více informací, přehled o aktuálních komunitách a složení

jejich týmů, zveřejněn aktualizovaný Seznam supervizorů SUR, aktuální informace ke Školičce

a supervizi, materiály o zakladatelích, text o logu SUR, pozvání na akce, nově sekce 

videodokumentace a další

 Zrealizována transformace z občanského sdružení na zapsaný spolek, s tím související 

změna názvu na SUR, Institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s. a také změna stanov. 

Příprava a konzultace s právničkou – Rašková, připomínkování verzí stanov – Kalina a SR

* Hlasování o Výroční zprávě – jednohlasně schváleno

*   ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2015       Michael Chytrý

Příjmy: 520 225,-   Výdaje: 598 381,-   Výsledek hospodaření: - 78 142,-   Stav k 30.4.2016: 101 200,-

* Hlasování o Zprávě o hospodaření – jednohlasně schváleno

          



                                                                                  

*   PLÁN ČINNOSTI 2016/2017       Věra Rašková

 Pokračovat ve vzdělávacích a výcvikových aktivitách SUR           

 Realizovat a naplňovat novou koncepci teoretického vzdělávání – Školičky. Pokračovat v 

úzké spolupráci SR + OR + Sborovny. Plán zavést rituál předávání velkých certifikátů SUR 

absolventům – na SURfování, poprvé příště květen 2017 – nabízejte nápady

 Připravovat podklady na  zdravotnickou reakreditaci (2017) 

 Pracovat intenzivněji na získání akreditace MPSV 

 Pracovat na získání certifikace ČAP

 Reprezentovat SUR na Konferenci ČAP – Identita čeké psychoterapie – 28. - 30.9.2016, 

Praha;   možnost se hlásit na www.czap.cz

 Dovytvořit Archiv SUR – seznam absolventů všech komunit dosud. Posílejte Tereze

 Připravit další ročník plesu – 15. Ples psychoterapeutů – 24. 2. 2017, opět Praha 6, 

Masarykovy koleje. Prosím, zvěte kolegy, případně zašlete adresy, kam možno posílat 

pozvánky

 Připravit a realizovat Sympozium o skupinové psychoterapii – 6. - 8.3.2017                            

Seč, k 50. výročí výcvikového systému SUR a 101. výročí narození Jaroslava Skály      

Navržená dílčí témata: Konflikt rodičů a sourozenecké vztahy _ Skupinové nevědomí _ Proč 

děláme individuální psychoterapii, když máme skupinový výcvik. V září bude zveřejněna 

možnost k přihlašování aktivních příspěvků a další informace – sledujte web

 Dále rozvíjet činnost Etického kolegia, návrh tvorby Pravidel dobré praxe

 Dále realizovat Supervize – nabízejte termíny, větší zapojení dalších supervizorů

 Nadále spolupracovat s ČAP a ČPS

 Tvořit živější web – vyzýváme k příspěvkům, aktuálním informacím z komunitního dění, 

poskytujte oznámení o psychoterapeutických akcích...

Spolupráce na inovaci webu SUR – dr. Kulhánek, propojení dr. Popova s dr. Kulhánkem a 

Václavem Chytrým s cílem oživení webu SUR

http://www.czap.cz/


                                                                                  

 Příští VH bude volební – přemýšlejte o svém zapojení do SR, OR, EK pojďte ovlivňovat a 

tvořit věci zevnitř

*Hlasování o Plánu činnosti – jednohlasně schváleno

*Hlasování o změně Stanov - jednohlasně schváleno (Stanovy zveřejněny na webu SUR)

*Hlasování o změně názvu – SUR, Institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s.- jednohlasně 

schváleno

*Hlasování o navýšení členského příspěvku – z 200,- na 400,- - jednohlasně schváleno

*Hlasování o navýšení příspěvku za přenesení akreditace – z 200,- na 300,- za osobu a rok - 

jednohlasně schváleno

Příští SURfování a VH bude 26. - 27. 5. 2017, opět ve Vinoři.

Srdečně všechny zveme!

Děkujeme všem za jejich práci 

a těšíme se na další společné inspirativní časy!

Zapsala: Věra Rašková a Tereza Polesná


