
9. vzdělávací kongres
zařazený do kreditního systému

Kvalita… přístupu k zákazníkovi  |  komunikace  |  refrakce  |  vyměření  |  měřících technik a přístrojů  |  
vyšetřovny, prodejny a jejich prostředí  |  materiálů  |  čoček, brýlí a jejich zhotovení, provedení a nastavení  |  
stylu  |  image značky  |  výsledného pocitu zákazníka z korekce zraku a korekčních pomůcek.

téma kongresu

Kvalita je budoucnost
Znalost, použití, vysvětlení a prodej kvality vám zajistí prosperitu

Končí
doba zákazníků „mně to je jedno, 
hlavně ať nějak vidím a moc to nestojí“.

Začíná
doba, kdy zákazníci vyžadují kvalitu, chtějí o ní 
být informováni, přejí si jí vybírat a kupovat. 

20. - 21. září 2014, Univerzita Hradec Králové

Společenstvo českých optiků  
a optometristů pořádá

partneřipořadatel

Buďte připraveni na budoucnost 
Přijeďte si pro informace a společné zamyšlení nad budoucností oboru. 
Účastníkům našeho kongresu můžeme opět slíbit vytvoření příjemného společenského profesního 
prostředí, rozsáhlý vzdělávací program na vysoké odborné úrovni - 4 společné přednášky a 24 seminářů, získání 
kreditů, dobrý catering a uvolněnou večerní party.

To jsou témata přednášek a seminářů 
letošního kongresu.

Aktualizováno v září 2014



Sobota 20. září 2014
08:30 - 09:30 Registrace

09:30 - 10:00 Zahájení kongresu

Společné přednášky

10:00 - 10:30 Kvalita je budoucnost
 Richard Baštecký

10:30 - 11:15 Kompetence optometristy
 Mgr. Martin Falhar, Ph.D.

11:15 - 11:45 přestávka na kávu s pohoštěním

11:45 - 12:30 Brýlová prismatická korekce  
 – součást standardní optické 
  praxe
 Martin Suder

12:30 - 13:15 Drop out – limitující parametr  
 pro prosperitu aplikačního 
 střediska
 Dr. Petr Kašpar

13:15 - 14:30 oběd

Semináře

14:30 - 15:15 1. Semináře A

15:15 - 15:45 přestávka na kávu

15:45 - 16:30 2. Semináře A

16:30 - 17:00 přestávka na kávu s pohoštěním

17:00 - 17:45 3. Semináře B

20:00 Party Raut

Neděle 21. září 2014
08:30 - 09:30 Registrace

Semináře

09:30 - 10:15 4. Semináře B

10:15 - 10:45 přestávka na kávu

10:45 - 11:30 5. Semináře B

11:30 - 12:00 přestávka na kávu s pohoštěním

12:00 - 12:45 6. Semináře A

13:00 Zápis kreditů

13:15 oběd

Společná přednáška s diskusí

14:30 - 15.30  Povinnosti očních optik  z pohledu 
 současného  i nového zákona  
 o zdravotnických prostředcích*
 JUDr. Bc. Jakub Král - externí poradce  
 SČOO v oblasti profesní legislativy

 Dnes nezávislý konzultant a právník, který řídil
 regulaci zdravotnických prostředků na Minister- 
 stvu zdravotnictví, později na Státním ústavu  
 pro kontrolu léčiv. Byl vedoucí autorského  
 týmu, který vytvořil  nový zákon o zdravotnic- 
 kých prostředcích.

Semináře

Program

1  UV záření jak je ještě neznáte
 Mgr. Martin Falhar, Ph.D.

2  Rohovkový topograf při screeningu ektatických 
 onemocnění rohovky
 Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. , Mgr. Sylvie Petrová

3  Suché oko
 MUDr. Kateřina Boudová

4  Neobvyklé screeningové metody v optometristické praxi
 Mgr. Simona Bramborová, Mgr. David Severa

5  Pentacam
 Mgr. Radek Anderle

6  Hranové filtry, blue-blockery 
 - více než jen barevné brýlové čočky
 Mgr. Matěj Skrbek

7  Moderní řešení keratokonu - CXL a intrastromální ring
 Bc. Martina Nováková, MSc.

8  Moderní orthokeratologie jako alternativa k laserovým 
 zákrokům redukujícím refrakční vady
 Beno Blachut

9  Vyšetření osy a cylindru za binokulárních podmínek
 Andrea Krejčířová, DiS

10  Nanotechnologie ve výrobě progresivních čoček
 Davor Mihaljevic

11  Hypergel - nový materiál kontaktních čoček?
 Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

12  Evaluace slzného filmu za účelem aplikace kontaktních 
 čoček nové generace 
 Ing. Bc. Jiří Žaloudek , Bc. Petr Vykypěl

13  Konec oboru oční optiky, jako vázané živnosti?
 Tomáš Haberland - státně prozkoušený mistr oční optiky

14  Postupy v ortoptice
 Mgr. Andrea Jeřábková

15  Po kvalitní refrakci očí musí přijít kvalitní brýlové čočky
 Ing. Ivan Vymyslický

16  Mžik aneb jak se rozhodujeme? 
 Michal Zachar

17  Kvalita ve vyšetření se vyplatí
 Mgr. Jitka Bělíková, Bc. Michal Krasňanský, Bc. Tomáš Dobřenský

18  Drop out v mém aplikačním středisku
 Dr. Petr Kašpar

19  Jak mít ziskovou firmu - finanční toky ve firmě
 Mgr. Jana Lévová

20  Efektivní prodej novým i stávajícícm zákazníkům
 Bc. Lukáš Kolafa

21  Efektivní komunikace a prodej kontaktních čoček
 Marek Procházka

22  Módní ikony v optickém průmyslu
 Ing. Jiří Mikulecký

23  Visual Merchandising - strategické řešení vzhledu 
 prodejny a prezentace zboží s cílem zvyšování prodejů 
 Ing. Jiří Mikulecký

24  Výloha: důležitý marketingový nástroj obchodníka
 Mgr. Marcela Holečková

Společenstvo českých optiků a optometristů pořádá

9. vzdělávací kongres zařazený do kreditního systému
20. - 21. září 2014, Univerzita Hradec Králové

budou rozděleny do dvou řad (A, B), z nichž každá proběhne během kongresu třikrát
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Počet kreditů   
4 kredity / den    (souhlasné stanovisko č.: SČOO-OK-21/2014)

(index si můžete objednat při vyplňování registračního formuláře)

On-line registrační formulář  
a informace o kongresu  
naleznete na www.scoo.cz

Pořadatel 
SČOO, Novodvorská 1062/12, 142 01 Praha 4, telefon: 261 341 216,
scoo@scoo.cz | www.scoo.cz

Registrace, dotazy a požadavky  
Pavel Šebek, optometrieoptika2014@volny.cz, telefon: 777 317 117

Termín příjmu registrací
14. září 2014  Prodlouženo

Poplatky

Oba dva dny kongresu (vč. party)
– účastníci:  3.630 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO:  2.400 Kč
– studenti optiky a optometrie*:  800 Kč

Pouze sobota (vč. party)
– účastníci:  2.420 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO:  1.600 Kč
– studenti optiky a optometrie*:  500 Kč

Pouze neděle
– účastníci:  1.916 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO:  1.200 Kč
– studenti optiky a optometrie*:  300 Kč

Party (vč. rautu)  400 Kč
(pro doprovodné osoby, které se neúčastní programu kongresu)

* „Studenti optiky a optometrie “ jsou pouze studenti denního řádného studia optiky 

nebo optometrie, kteří nebudou požadovat za přednášky kredity a při registraci před 

kongresem předloží potvrzení o studiu ze své školy.

Nečleni SČOO musí platit navíc DPH. 
V potvrzení o zaplacení bude DPH vypočteno.

Poplatek pro účastníky (i studenty) zahrnuje: účast na přednáškách  
a občerstvení o přestávkách, obědy, party (vč. rautu).

Poplatky plaťte prosím bankovním převodem
nejpozději do 14. září 2014 

Název banky: Česká spořitelna a.s.
Adresa: 101 00  Praha 10, Vršovické nám. 8
Číslo účtu: 35-281055349
Kód banky: 0800

Majitel účtu: SČOO, Novodvorská 1062/12, Praha 4

Variabilní symbol: 
uveďte číslo vašeho telefonu, tak jak jej uvádíte v registračním formuláři 

Pro platby ze zahraničí použijte:
BIC: GIBACZPX
IBAN: CZ35 0800 0000 0002 8105 5349

Místo konání kongresu  

Univerzita Hradec Králové 
Hradecká 1227 (budova č. 3)
www.uhk.cz

Místo konání party-rautu
Sobota 20. 9. 2014 od  20:00 hod

Nové Adalbertinum
Velké náměstí 32
Hradec Králové

Možnosti ubytování Nabídky jsou garantované od 21. srpna 2014 do 10. září 2014 a při uvedení rezervačního hesla „Optika“

V pátek i v sobotu 
(naproti hlavnímu nádraží)

HOTEL ČERNIGOV ***
ceny:
  800 Kč / jednolůžkový pokoj
1.100 Kč / dvoulůžkový pokoj
1.350 Kč / třílůžkový pokoj
1.700 Kč / apartmá-2 osoby 

•	 bohatá	bufetová	snídaně
•	wi-fi	zdarma,	parkování	u	hotelu	
 za zvýhodněnou cenu 100 Kč/auto/den

Přímá rezervace na telefonu: +420 495 814 266 
nebo e-mail:  reservation.hchk@cpihotels.com  
(při rezervaci uveďte heslo „Optika“)
www.cpihotels.com 

Pouze v sobotu
(na Velkém náměstí)

HOTEL NOVÉ ADALBERTINUM ***
ceny:
1.215 Kč / jednolůžkový pokoj
1.512 Kč / dvoulůžkový pokoj
1.971 Kč / třílůžkový pokoj
1.971 Kč / apartmá-2 osoby 

•	 bohatá	bufetová	snídaně
•	 wi-fi	zdarma,	parkování	u	hotelu	na	uzavřeném	
 nádvoří za cenu 150 Kč/auto/den nebo před 
 hotelem za cenu 60,-/auto/den

Přímá rezervace na telefonu: +420 495 063 111 
nebo e-mail:  recepce@noveadalbertinum.cz
(při rezervaci uveďte heslo „Optika“)
www.noveadalbertinum.cz

Levné studentské ubytování v pátek  
i v sobotu (v blízkosti konání kongresu)

HOTELOVý DůM ACADEMIC
ceny:
295 až 365 Kč

Přímá rezervace na telefonu:  +420 495 511 175 
nebo e-mail:  recepce@hotelovydum.cz 
(při rezervaci uveďte heslo „Optika“)
www.hotelovydum.cz
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