
Zapsala I. Krombholzová 

Zápis z Valné hromady SURu ze dne 15.4.2003 

 

 

Přítomni dle pres. Listiny:  dr. Krombholz, Kalina, Humhal, Koblicová, Halamová, (SR),  

dr. Vyhnálek, Chytrý, Šturma, Kuťák (OR), dr. Koblic, Šimek, Doležalová, Kredba, Strnadlová 

 

1) vzhledem k počtu přítomných (14) je Valná hromada podle stanov usnášeníschopná po 30 

minutách po začátku, ovšem pouze v případech hlasování o věcech uvedených v pozvánce 

2) Zpráva o činnosti za r. 2002: SR a OR se scházela pravidelně 1x za měsíc, proběhly dva 

běhy teoretického vzdělávání, 2. Surfování, Psychoterapeutická propedeutika pro 

praktické lékaře, bylo připraveno spuštění nové komunity 

- Školička – témata za rok 2002 Psychopatologie, Psychoterapie a farmakoterapie, 

Výzkum, Psychoterapie a psychosomatika, průměrná účast 50 frekventantů 

- Psychoterapeutická propedeutika pro praktické lékaře – proběhlo ve spolupráci 

s 1.LF, účastníci obdrží Certifikát 1.LF platný v systému celoživ. vzděl.  

Obdobný kurs pro psychiatry po 1. atestaci se neuskutečnil 

- Nová komunita s vedoucími dr. Vyhnálek, Halamová bude otevřena v září 

3) Zpráva o hospodaření    

4) poplatek za akreditaci komunit SURu: 

v současné době je odsouhlasena výše poplatku 3000,- za každou komunitu 

(SUR propůjčuje komunitám akreditaci) 

proběhla diskuse o vhodnosti výše poplatku, hlasovat bude možné na příští 

VH (dát do pozvánky) 

5) Nové komunity výhledově – Vyhnálek, Halamová v září 2003, Krombholz červen 2004, 

Strnadlová v nejbližší možné době, Kalina jaro 2005 

6) Rozhovor s J. Skálou v březnové Psychologii dnes 

7) Z podnětu dr. Koblice proběhla diskuse o vztahu individuální a skupinové psychoterapie 

8) Hledá se šéfredaktor pro internetové stránky SURu 

9) Valná hromada ukládá SR a OR pracovat na tématech – Supervize, Poplatky za akreditaci, 

3. Surfování 

10) akce na podzim 2003:  Surfování naplánováno na 4.10.2003 

příští Valná hromada 11.11.2003 



Zápis z Valné hromady o.s. SUR 11.11.2003 

 

přítomni: dr. Koblicová, Koblic, Kredba, Humhal, Skála, Vyhnálek, Halamová, Chytrý, 

Boháčková, Hellerová, Rašková, Krombholz 

 

1) zpráva o činnosti o.s. SUR: Správní a Odborná rada se scházela společně každý měsíc. 

Proběhl 5. a 6. konzultační víkend teoretického vzdělávání, na jaře proběhne poslední. 

Úspěšně proběhly dva běhy Psychoterapeutické propedeutiky pro praktické lékaře. Na podzim 

SUR spolupracoval S IPVZ na kursu Psychoterapeutického minima pro psychiatry po 1. 

atestaci. Vyřizuje se prodloužení akreditace u komise odborných společností a průběžně se 

jedná o možnosti akreditace u ministerstva školství.  

 

činnost zahájily komunity: arteterapeutická (dr. Strnadlová, dr. Pfeiffer) 

    KOV 3 (dr. Vyhnálek a dr. Vlačíhová) 

    prof. Hellera 

 

běží komunity – KUŠ (končí 2004), Kalina (2005), KOV 2 (2004) 

přítomní vedoucí přednesli referáty o svých komunitách 

 

2) Podle programu v pozvánce - úprava platby komunit za akreditaci SURu, částka je 

upravena na 100,- za frekventanta na rok. 

 

3) Osvědčení – výcvik má tři části, frekventant obdrží osvědčení za všechny 3 části, přičemž 

supervizní část kontroluje úroveň frekventanta. Tato osvědčení jsou stupňovaná – účastnil 

se/absolvoval. Teprve poslední celkové osvědčení o absolvování celého výcviku opravňuje 

k terapeutické práci. Osvědčení budou číslovaná. 

 

4) dr. Kredba oznamuje, že ukončuje své členství v o.s. SUR. 

 

5) Podle programu v pozvánce - Odborná rada připravila manuál pro přijímací řízení do 

komunit SURu – výtah z materiálu: 

 

1.  Na přípravě a proceduře přijímání do komunity se společně podílejí vedoucí nové 

komunity a jeho (její) tým a určení zástupci SURu (asistentka)  

2. Odpovědnost  

a) tým komunity, resp. její vedoucí  je zodpovědný za výběr osob do výcviku, 

tzn. za kvalitu výběru účastníků 

b) tým komunity, resp. její vedoucí je zodpovědný za vedení výběrového řízení 

c) SUR, resp. jím pověřený pracovník je zodpovědný za veškeré kroky spojené 

s organizaci výběrového řízení, kontakty se zájemci a s podáváním informací 

zájemcům. 

 

6) hlasování o bodech z pozvánky – schváleno 

 

zapsala: Krombhozlová 


