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téma kongresu: 

Individualizace v oboru
zákazníci mají individuální zrakové problémy, nároky na vidění a estetické požadavky na svůj vzhled
+
optici a optometristé mohou poskytovat zákazníkům individuální řešení “na míru”,  
a to jak při měření a řešení zrakové nedostatečnosti, tak i z pohledu módy, designu a životního stylu

=>
OPTOMETRIE-OPTIKA 2017 rozšíří znalosti a dovednosti v oblasti individualizace i poskytne informace 
o vhodných technologiích a výrobcích

Individualizace je budoucnost oboru: 
přesné určení individuálních potřeb zákazníků a vyrobení a uzpůsobení ideální a doopravdy individuálně 
řešené korekční pomůcky „na míru“ - v tomto stroj, automat, internet ani jiné profese know-how optiků  
a optometristů plnohodnotně nenahradí

Společenstvo českých optiků a optometristů ve spolupráci 
s Katedrou optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá Generální sponzoři

12. národní vzdělávací kongres SČOO

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

www.scoo.cz

23. - 24. září 2017 - Olomouc

http://www.scoo.cz


SOBOTA 23. ZÁŘÍ 2017

08:30 - 09:30 Registrace 
 - v 5. podlaží budovy Přírodovědecké fakulty
09:30 - 10:00 Zahájení kongresu
 - v Aule Právnické fakulty

Společné přednášky (v Aule Právnické fakulty)

10:00 - 10:45 Individualizace v oboru;  
 potenciál brýlových čoček
 Mgr. Petr Vrubel, Ing. Pavel Šebek | SČOO 

10:45 - 11:15 Refrakce dle individuálních potřeb
 Jakub Vrba | SČOO

11:15 - 11:45  přestávka na kávu

11:45 - 12:15 10 nápadů, jak aplikovat běžné kontaktní  
 čočky úplně jinak
 Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D. | SČOO

12:15 - 12:45 Oční optika, optometrie  
 a džungle paragrafů - 2017-2018
 Mgr. Jan Zahálka | SČOO / re-medical s.r.o.

12:45 - 14:15 oběd

Semináře (v budově Přírodovědecké fakulty)

Semináře budou rozděleny do dvou řad (A, B), z nichž každá proběhne během kongresu třikrát.

Praktický přínos individualizovaných  
progresivních čoček
Mgr. Jiří Koláčný

Jak dosáhnout plné spokojenosti  
s progresivní korekcí
Jakub Vrba

Omezení progrese myopie u dětí
Bc. Petr Essig / Beno Blachut

Suché oko; příležitost nebo problém?
Michal Vymyslický MSc.

Roztoky a péče o kontaktní čočky
Ing. Alexandra Petrlíková

Kdy je ten správný čas pro individuální 
řešení v kontaktních čočkách?
Bc. Tomáš Dobřenský,  Bc. Michal Krasňanský

Individuální přístup k péči  
o kontaktní čočky
Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.,  
Bc. Tomáš Dobřenský

Jak úspěšně aplikovat multifokální  
kontaktní čočky a uspokojit specifické 
potřeby presbyopických klientů?
MUDr. Svatava Háčiková, CSc.

Praktické tipy pro úspěšnou aplikaci  
torických kontaktních čoček
Mgr. Markéta Žáková

Nové jednodenní kontaktní čočky  
i pro náročné dny
Jakub Vrba

NVB - unikátní individualizace  
progresivních brýlových čoček   
na blízkou a střední vzdálenost
Mgr. Roman Heinz

Možnosti korekce aberací vyšších řádů  
v praxi očního optika a optometristy
Mgr. Radek Anderle, Ph.D.

Kontaktní čočky a digitální doba
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Vergenční poruchy při pohledu do blízka
RNDr. František Pluháček, Ph.D.

Projekt zdravý sportovec  
– program zdravý zrak
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D | SČOO

Můžete mi prosím pomoci,  
jsem šeroslepý?
Mgr. Petr Veselý, DiS.

Vybraná onemocnění a jejich vliv  
na vyšetření zraku a na zrakovou korekci
Bc. Přemysl Kučera

Nové možnosti individualizace  
brýlových čoček v moderní oční optice
Bc. Petr Ondřík, Libor Pivoňka

Moderní trendy screeningu oka a brýlové 
korekce pomocí Wave Front analýzy
Ing. Vojtěch Svoboda

Technologie výroby brýlové obruby  
- od nápadu až po finální produkt  
(modernií materiály)
Ing. Martin Červený DiS.

Screening binokulárního vidění  
(seminář v laboratoři Katedry optiky)
Mgr. Renáta Indráková

Typologie zákazníka (barvy a tvary brýlí 
podle tvaru obličeje)
Lenka Fejfarová Kellnerová,  
Mgr. Renata Kárníková

Semináře
14:15 - 15:00 1. Semináře A
15:00 - 15:30 přestávka na kávu
15:30 - 16:15 2. Semináře A
16:15 - 16:45 přestávka na kávu  
 s pohoštěním

16:45 - 17:30 3. Semináře B

20:00 Party Raut

NEDĚLE 24. ZÁŘÍ 2017

09:00 - 10:00 Registrace

Semináře
10:00 - 10:45 4. Semináře B
10:45 - 11:15 přestávka na kávu
11:15 - 12:00 5. Semináře B
12:00 - 12:30 přestávka na kávu  
 s pohoštěním
12:30 - 13:15 6. Semináře A

 Zápis kreditů

 Zakončení kongresu + oběd

14:30 Valná hromada SČOO

Časový rozvrh

23. - 24. září 2017 - Olomouc
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

12. národní vzdělávací kongres SČOO



Poplatky

Oba dva dny kongresu (vč. party)
– účastníci:   3630 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO:   2400 Kč
– studenti optiky a optometrie*:  800 Kč

Pouze sobota (vč. party)
– účastníci:   2420 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO:   1600 Kč
– studenti optiky a optometrie*:  500 Kč

Pouze neděle
– účastníci:   1936 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO:   1200 Kč
– studenti optiky a optometrie*:  300 Kč

Party (vč. rautu)  484 Kč (vč. DPH)
(pro doprovodné osoby, které se neúčastní programu kongresu)

* „Studenti optiky a optometrie “ jsou pouze studenti denního řádného 
studia optiky nebo optometrie, kteří 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 10. září 2017 - Termín registrací prodloužen 

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

Majitel účtu: Opletalova 1337/29, 110 00  Praha 1

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

Party-raut

Místo konání kongresu

Proběhne v Salonu Mercedez-Benz Olomouc - Centrum Moravia , Horní Lán 415/3, Olomouc

Vystoupí kapela Charlie & the Chocolates a DJane Olliie & Dj Cuba6

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, Olomouc, www.upol.cz/fakulty/prf

23. - 24. září 2017 - Olomouc
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

12. národní vzdělávací kongres SČOO

Kredity a povinnost celoživotního vzdělávání optometristů
Systém celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí se v současné době obměňuje, ruší se zřejmě systém 
udělování kreditů, ale povinnost celoživotního vzdělávání u těchto profesí zůstává zachována, stejně jako i jeho formy (mj. 
účast na školicích akcích, konferencích, kongresech a sympoziích). Povinnost zajištění celoživotního vzdělání přechází nějakým 
způsobem na zaměstnavatele nelékařských zdravotnických odborníků. Faktická platnost (tedy právnicky účinnost) celé novely 
zákona je plánována od 1. 9. 2017.

Předpisy (vyhlášky), které budou upravovat podrobnosti, jako například to, kdo a jak bude dosažení vzdělání kontrolovat  
a jakým způsobem ho musí zaměstnavatelé zaměstnancům zajistit, evidovat a vykazovat, jsou podle všeho nyní v přípravě  
a zatím je proto situace nejasná. 

To vše znamená, že účastníci kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA 2017 obdrží osvědčení/diplomy ve velice podobné formě jako 
doposud, včetně vyznačení počtu kreditů dle dosavadního systému, jako „orientační - přechodové informace“ pro případné 
zpětné určení “bodové hodnoty” osvědčení. Jakmile budou hotové prováděcí předpisy, budeme moudřejší jak celá věc bude 
fungovat a v případě potřeby vytvoříme a rozešleme nové vyhovující dokumenty dokládající účast na kongresu. 
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Doporučené Ubytování během kongresu
Zajistili jsme několik možností logisticky výhodného ubytování se slevou. Při rezervování pokojů vždy uvádějte Heslo: „SCOO“.

Výhodné ceny jsou garantovány pouze do 31/8 2017 nebo do vyčerpání kapacity pokojů!

1  Hotel Hesperia
Brněnská 385/55
783 01  Olomouc, Slavonín
www.hotel-hesperia.cz

Jednolůžkový pokoj - 1.000 Kč
Dvoulůžkový pokoj - 1.300 Kč

Ceny jsou včetně wifi a snídaně formou bufetu.
Parkování před hotelem na parkovišti.

Rezervace:
tel.: +420 585 421 735, +420 721 663 699
hesperiahotel@gmail.com
www.hotel-hesperia.cz
Při rezervaci uveďte heslo: „SCOO“

2  Hotelový dům Olomouc
Velkomoravská 325/8
779 00  Olomouc, Povel
www.sno.cz/hotel 

Dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby - 980 Kč
Dvoulůžkového pokoj pro 1 osobu - 780 Kč

Ceny jsou včetně snídaně.
Parkování před hotelem na veřejném parkovišti.

Rezervace:
tel. +420 585 423 594 
hotelovydum.ol@seznam.cz
Při rezervaci uveďte heslo: „SCOO“

3  Hotel Ibis Olomouc
Wolkerova 1197/29
779 00  Olomouc
www.ibis-olomouc-centre.cz

Jednolůžkový pokoj – 1.643 Kč*
Dvoulůžkový pokoj – 1.829 Kč*

* v ceně snídaně formou bufetu, parkování, wifi.

Rezervace:
www.ibis-olomouc-centre.cz
Při rezervaci uveďte heslo: „SCOO“

4  Hotel Flora
Krapkova 439/34 
779 00 Olomouc
www.hotelflora.cz

 COMFORT SUPERIOR
Jednolůžkový pokoj - 1.100 Kč 1.400 Kč  
Dvoulůžkový pokoj - 1.500 Kč 1.800 Kč

Cena za pokoj a noc zahrnuje bufetovou snídani a DPH.
Parkování na hotelovém parkovišti za elektronickou závorou – 60 Kč/auto/noc

Rezervace: 
hotelflora@hotelflora.cz
nebo telefonicky 585 422 200
Rezervaci nelze provádět přes webové stránky hotelu!
Při rezervaci uveďte heslo: „SCOO“

5  Hotel Trinity 
Pavelčákova 445/22
779 00  Olomouc
Olomoucký kraj
www.hotel-trinity.cz

Jednolůžkový pokoj – 1.614 Kč
Dvoulůžkový pokoj pro jednu osobu – 1.794 Kč 
Dvoulůžkový pokoj pro dvě osoby – 2.028 Kč 

Rezervace:
reception@hotel-trinity.cz nebo 585 222 115
Při rezervaci uveďte heslo: „SCOO“

6  Ubytovna Marie
tř. Svobody 78/41
779 00  Olomouc
Olomoucký kraj
www.ubytovnamarie.cz

Dvou- a třílůžkové pokoje
1 noc -  440 Kč / noc / lůžko
2-4 noci  -  320 Kč / noc / lůžko

Platí se v den příjezdu hotově či kreditní kartou.
Ubytováváme v pracovní dny od 14:00 do 19:30 hod. Po 19:30 už nebudete ubytováni. 
Ubytovací čas o víkendu je dle domluvy
Při ubytování je nutné složit vratnou kauci 1 000,- Kč, která Vám bude při odjezdu  
po odevzdání klíčů a povlečení vrácena.
Pokud si platíte pouze lůžko, berte prosím na vědomí, že k Vám může být  
během pobytu přidělena jiná osoba!

Rezervace:
recepce@ubytovnamarie.cz nebo 725 119 141
Při rezervaci uveďte heslo: „SCOO“

7  Hotel & Penzion Arigone
Univerzitní 20 & Mahlerova 19,
CZ – 77900 Olomouc
www.arigone.cz

Hotel: Jednolůžkový - = 1.592 Kč / dvoulůžkový = 1.832 Kč
Penzion: Dvoulůžkový  = 1.752 Kč

Ceny jsou uvedeny vč. snídaně, DPH a všech poplatků, platba na recepci.
Ukázky pokojů - www.arigone.cz/en/hotel/our-rooms

Rezervace:
Tel. + 420 585 232 350-1  Fax + 420 585 232 350
e-mail: hotel@arigone.cz
www.arigone.cz
Při rezervaci uveďte heslo: „SCOO“

inform
ace

 č.
 5 sr

pen 2017

vše
ch

ny zm
ěny a aktu

aliz
ace

 

jso
u zvýrazn

ěny  č
erveně

http://www.hotel-hesperia.cz
mailto:hesperiahotel%40gmail.com%20?subject=
mailto:www.hotel-hesperia.cz%20?subject=
http://www.sno.cz/hotel 
mailto:hotelovydum.ol%40seznam.cz%20?subject=
http://www.ibis-olomouc-centre.cz 
mailto:www.ibis-olomouc-centre.cz?subject=
http://www.hotelflora.cz 
mailto:hotelflora%40hotelflora.cz?subject=
http://www.hotel-trinity.cz
mailto:reception%40hotel-trinity.cz?subject=
http://www.ubytovnamarie.cz 
mailto:recepce%40ubytovnamarie.cz?subject=
http://www.arigone.cz 
http://www.arigone.cz/en/hotel/our-rooms
mailto:%20hotel%40arigone.cz?subject=
http://www.arigone.cz


23. - 24. září 2017 - Olomouc
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

12. národní vzdělávací kongres SČOO

4 Hotel Flora
Krapkova 439/34

3 Hotel Ibis Olomouc
Wolkerova 137/29

2 Hotelový dúm Olomouc
Velkomoravská 325/8

1 Hotel Hesperia
Brněnská 385/55

Party v Mercedes Olomouc
Horní lán 415/3

6 Ubytovna Marie
třída Svobody 78/41

7 Hotel & Penzion Arigone
Univerzitní 20, Mahlerova 19

Kongres O-O 2017
17. listopadu

5 Hotel Trinity
Pavelčákova 445/22

W
ol

ke
ro

va

Br
ně

ns
ká

Velkomoravská

Rooseveltova
Rooseveltova

Velkomoravská

Brn
ěnsk

á

Hraniční

Okružní

A
lb

er
to

va

Foerstrova

Foerstrova

tř. Míru

tř. Svornosti

Litovelská

tř. Míru

Hněvotíská

Hněvotíská

ero
va Havlíč

kova tř. Svobody

Legionářská

Studentská

Hinaisova

tř. Svobody

17. listopadu
Witgensteinova

tř. Kosmonautů17
. l

ist
op

ad
u

W
ol

k

Kontakty
On-line registrační formulář a informace o kongresu  naleznete na www.scoo.cz
Pořadatel  SČOO, Opletalova 1337/29, 110 00  Praha 1, telefon: 273 139 333, scoo@scoo.cz | www.scoo.cz
Registrace, dotazy a požadavky  Pavel Šebek, optometrieoptika2017@gmail.com, telefon: 777 317 117
Termín příjmu registrací  31. srpen 2017
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