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Profily řečníků

PhDr. Mgr.  Jan Bodnár po řadu let působí v oblasti zdravotních a sociálních služeb. Od roku 2005 pracoval
v Oddělení analýz Městského centra sociálních služeb a prevence v Praze, kde se zabýval analytickou činností
ve vztahu k organizaci sociálních a zdravotních služeb na území hlavního města. Od roku 2008 působí na
Ministerstvu  zdravotnictví  ČR,  kde  řídí  odbor  evropských  fondů,  rovněž je  zde  zodpovědný za  přípravu  a
plánování vyžívání evropských fondů pro Českou republiku ve vztahu k organizaci zdravotní péče.

Jan  Bodnár  je  jedním  z vedoucích  členů  národního  týmu  pro  reformu  systému  péče  o  duševní  zdraví.
Organizací péče o duševní zdraví a oblastí stigmatizace psychiatricky nemocných se zabývá rovněž v rámci
svého akademického působení na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Ing. Rostislav Mazal je vedoucím oddělení řízení operačních programů na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
Na  ministerstvu  působí  od  roku  2001,  nejprve  v oblasti  předvstupních  programů  (SAPARD)  a  následně
strukturálních fondů (SROP, JPD 2, IOP a IROP). Pochází z Ostravy, kde vystudoval ekonomickou fakultu na
Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Oblíbenými profesními tématy Rostislava Mazala jsou
eGovernment, evaluace a monitoring.

Ing. Erika  Šteflová vystudovala  obor  Finance  na  Mendelově  univerzitě  v  Brně.  Od  roku  2004 se  věnuje
problematice  evropských  fondů,  začínala  jako  projektová  manažerka  Společného  regionálního  operačního
programu a INTERREGu IIIA ČR–Rakousko v Kraji Vysočina, v rámci kterého se zapojila do mezinárodního
projektu IQ-Train. Dále se podílela na přípravě pravidel Regionálního operačního programu Jihovýchod a na
budování pobočky Odboru implementace projektů v Jihlavě, kterou vede od října 2006. Má na starost oblast
konzultací,  hodnocení  a  realizace  projektů  na Vysočině,  věnuje  se  také nastavení  postupů  pro realizaci  a
kontrolu projektů v rámci ROP Jihovýchod. 

Mgr. Edmund Škorvaga  pracuje od roku 2004 v oblasti implementace strukturálních fondů. V letech 2004–
2006 působil na Ministerstvu práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky, a to postupně jako manažer
monitoringu,  vedoucí  monitoringu  a  evaluace  a  nakonec  jako  ředitel  odboru  řídícího  orgánu  Operačního
programu  Lidské  zdroje.  Byl  zodpovědný  za  implementaci  největších  operačních  programů  na  Slovensku
financovaných v programovém období 2004–2006 z ESF. 

Od roku 2007 pracuje na Ministerstvu zdravotnictví Slovenské republiky jako ředitel odboru programů EU. Je
zodpovědný za programování, monitoring programů, publicitu a evaluaci Operačního programu Zdravotnictví a
oblast 2.2 (další vzdělávání zdravotnických odborníků) Operačního programu Vzdělávání. V letech 2007–2012
působil v rámci Národního kontaktního místa pro Program veřejné zdravotnictví.

Dóra Horváth je právní expertka a socioložka a pracuje na odboru mezinárodních vztahů ředitelství projektů
EU na  Národním  institutu  pro  kvalitu  a  rozvoj  ve zdravotnictví  a  lékařství  (GYEMSZI).  Jedná  se  o  hlavní
metodické centrum pro organizační a systémový rozvoj a management kvality ve zdravotnickém sektoru a ve
farmacii v Maďarsku. Ředitelství projektů EU je zodpovědné za plánování, implementaci a monitoring projektů a
programů zaměřených na podporu zdraví.  Dóra Horváth je také koordinátorkou Pracovní podskupiny 2 pro
efektivní  využívání  strukturálních  fondů  při  Radě  EU,  jenž  má  napomoci  směřování  k modernímu,
zodpovědnému a udržitelnému zdravotnictví.

Triin  Mahlakõiv pracuje  (4  roky)  v  telekomunikačním a  ICT průmyslu.  Náplní  její  práce  je  zavádět  nové
telekomunikační služby pro občany a vládu. Zkušenosti s komunikací,  prodejem a marketingem ze start-upů
následně  přenesla  do  Estonské  nadace  eHealth.  Cílem této  nadace  je  podporovat  rozvoj  zdravotní  péče
orientované na dobře informovaného pacienta.  

Triin Mahlakõiv vystudovala magisterský odbor komunikační management na univerzitě v Tartu (Estonsko) a
stále se vzdělává v nových trendech z oblasti technologií. Mimo to se zajímá o témata, která se týkají občanské
angažovanosti, start-upů a sociálního podnikání.  
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Jouko Isolauri, MD, v letech 1996–2000 pracoval jako ředitel pro zdravotní péči na univerzitní nemocnici v
Turku (Finsko).  Mezi  léty 2000–2009 působil  jako ministerský rada na finském ministerstvu zdravotnictví  a
sociálních věcí, kde byl zodpovědný za zdravotnickou problematiku, speciálně za zdravotní péči. V současnosti
pracuje jako generální ředitel Hlavní nemocnice Středního Finska a věnuje se zde budování nových pavilónů a
reorganizaci procesů v oblasti následné péče.

Jouko Isolauri má rovněž patnáct let zkušeností jako gastrointestinální chirurg, předseda chirurgického oddělení
a  profesor  chirurgie  v  univerzitní  nemocnici  v Tampere  (Finsko).  Zabývá  se  výzkumem  patofyziologií  a
chirurgickou léčbou nemocí horního gastrointestinálního traktu.

Stavros Divanis vystudoval politologii na Pandionské univerzitě v Aténách a magisterský program Evropské
ekonomické vztahy (se specializací na Středozemí) na Východoanglické univerzitě (University of East Anglia) ve
Velké Británii.  V současné době je jednatelem řídícího orgánu na řeckém ministerstvu zdravotnictví,  kde je
zodpovědný za horizontální strategické plánování a evaluaci zdravotnických iniciativ. Od roku 2003 je zapojen
do programování, financování a evaluace psychiatrické reformy v Řecku. Je také aktivním členem národních a
mezinárodních  skupin  zabývajících  se  zdravotnickou  politikou  (například  Řecký  výkonný  výbor  pro
zdravotnickou reformu (2013) či Pracovní podskupina 2 při Radě EU. Má rozsáhlé zkušenosti s programováním
v  rámci  strukturálních  fondů  EU  v  u kandidátských  státech,  poskytoval  technickou  asistenci  především
v oblastech zdravotnictví, práce a lidských zdrojů.        

Tasos  Mastroyiannakis je  ekonom,  specialista  na  oblast  veřejného  zdravotnictví.  Má  15  let  zkušeností
s projektovým managementem a konzultanstvím jak na národní, tak na evropské úrovni.  Jako konzultant se
zaměřoval  hlavně na rozvoj  strategií  a politik,  obchodní plánování zdravotních služeb,  recenze a evaluace
konzultací  a  implementace  iniciativ  a  programů  na  podporu  zdraví.  Po  mnoho  let  poskytoval  poradenství
v oblasti  zdravotní péče,  veřejného zdravotnictví  a psychiatrie řeckým národním organizacím jako například
ministerstvu  zdravotnictví,  Národní  škole  pro  veřejné  zdraví,  Centru  prevence  a  kontroly  či  veřejným
nemocnicím. 

Barrie  Dowdeswell  BSc  Hons  (Econ) je vzděláním ekonom,  který  strávil  30  let  své  kariéry  v organizaci
National Health Service (obdoba ministerstva zdravotnictví) ve Velké Británii. Po většinu času byl generálním
ředitelem jedné z největších britských fakultních nemocnic. Po odchodu z NHS se věnoval výzkumu zdravotní
politiky  jako  výzkumný  pracovník  na  univerzitě  v Novém  Jižním  Walesu  a  následně  jako  výkonný  ředitel
Evropské sítě pro zdravotnická zařízení (panevropská nezávislá nadace snažící se umožnit  spolupráci těm,
kteří pracují na nejvyšší vládní úrovni v oblastech strategického plánování, financování a zadávání zakázek, aby
docházelo ke zvyšování standardů nemocnic a zdravotnických zařízení v celé Evropě).      

V současné době je  ředitelem výzkumného  centra  ECHAA (Evropské  výzkumné  centrum pro  zdravotnická
zařízení a architekturu), kde se zabývá rozvojem celoevropského výzkumu a poradenství v oblasti nemocniční a
zdravotnické infrastruktury a investic. Mimo to byl jmenován DG Regio (Generálním ředitelstvím pro regionální
rozvoj  při  Evropské  komisi)  odborným  poradcem  EU  v oblasti  strukturálních  fondů  a  strategie  rozvoje
zdravotnictví  na evropské, národní a regionální  úrovni.  Aktivně se účastní  také Pracovní podskupiny 2 pro
efektivní využívání strukturálních fondů při Radě EU, kde poskytuje poradenství v oblasti politiky soudržnosti a
zapracování strategického dokumentu Evropa 2020 (na strukturální pomoc) pro zdravotní sektor. 

Ing. Bc. Soňa Měrtlová se ve veřejné správě v oblasti zdravotnictví pohybuje od roku 1994. Působila v pozici
ekonoma  odboru  zdravotnictví  Okresního  úřadu  Jihlava,  kde  spravovala  zejména  financování  zřizovaných
zdravotnických zařízení, zastávala také funkci vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví. Zde se
její  činnost  zaměřila  zejména na výkon státní  správy ve  zdravotnictví.  Od letošního roku působí na pozici
vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina. V rámci svého nynějšího působení spravuje obě
oblasti veřejné správy, jak státní správu, tak samosprávu. Je členkou pracovní skupiny Řídícího výboru IROP v
oblasti  sociální  a zdravotní   jako zástupce AK ČR,  koordinátorkou skupiny Zdravotnictví  v  rámci  Dohody o
spolupráci  mezi  (zemí)  Dolním  Rakouskem  a  Krajem  Vysočina,   tajemnicí  Zdravotní  komise  Rady  Kraje
Vysočina, zastupuje odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina v Komisi Rady AKČR pro zdravotnictví.
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Ing.  Jana  Heidenreichová  pracuje  v  oblasti  informačních  systémů od  roku  1984,  v  oblasti  zdravotní
informatiky pak od roku 2001, kdy nastoupila do Fakultní nemocnice Plzeň na pozici vedoucí oddělení Správy
aplikací  a vývoje. Zodpovídá za vývoj  celonemocničního informačního systému, a to jak za vývoj  vlastních
aplikací,  tak za integraci externě dodaných systémů. Zabývá se analýzou potřeb uživatelů systému, návrhy
řešení a úprav systému nebo návrhy zadání nových modulů systému a implementací nových technologií (např.
RFID ).  Pod  jejím  vedením  byla  nejrozsáhlejším  projektem  z  oblasti  zdravotní  informatiky  implementace
celonemocničního klinického informačního systému WinMedicalc.

Helen Hoyer je  farmaceutka pracující  od roku 2007 jako členka týmu,  který se zabývá digitální  preskripcí
v rámci Estonského fondu pro zdravotní pojištění. Poté, co Estonsko v roce 2010 zavedlo systém elektronické
preskripce, patří mezi její hlavní úkoly funkční analýza operačního systému a hodnocení rozvíjejících se potřeb
systému  e-preskripce.  Helen  Hoyer  je  zároveň  doktorandkou  na  talinské  univerzitě,  kde  studuje  obor
Management informačních technologií. Její hlavní oblastí zájmu je přeshraniční e-servis v Estonsku.

MUDr. Vladimír Pavelka v roce 1972 absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V letech 1968–1969 byl
aktivním  účastníkem  studentského  hnutí  vystupujícího  proti  ruské  okupaci.  Krátce  pracoval  jako  lékař  v
psychiatrické  léčebně,  v  roce  1973  se  přestěhoval  do  Strakonic,  kde  pracoval  jako  lékař  na  různých
pracovištích.  V roce  1991 byl  jmenován ředitelem tehdejšího  okresního ústavu  národního zdraví  a  stal  se
jedním ze zakladatelů Všeobecné zdravotní pojišťovny, od roku 1992 do roku 2000 zastával funkci ředitele
okresní pobočky VZP ve Strakonicích. Od roku 2000 do roku 2008 byl náměstkem hejtmana Jihočeského kraje,
řídil  oblast  sociálních  věcí  a  zdravotnictví,  věnoval  se  především  reformě  zdravotnické  záchranné  služby,
záchraně krachujících nemocnic a reformě sociálních ústavů. V letech 2010 a 2011 působil jako první náměstek
ministra  zdravotnictví.  V  roce  2011  byl  jmenován  ministrem  zdravotnictví  na  post  ředitele  Institutu
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. V této funkci působí dodnes.

Mgr.  Jana Mikulková je  ředitelkou  Národního  centra  ošetřovatelství  a  nelékařských  zdravotnických  oborů
v Brně. V roce 2004 a 2009 byla jmenována místopředsedkyní a stálou členku akreditační komise MZ ČR pro
nelékařská zdravotnická povolání. Je absolventkou magisterského studia učitelství odborných předmětů na SZŠ
na  Pedagogické  fakultě  University  Palackého  v Olomouci.  Jako  všeobecná  sestra  se  specializací  v oboru
anesteziologie,  resuscitace  a  intenzivní  péče  pracovala  v letech  1977–1988  ve  FN u  sv.  Anny  v Brně  na
resuscitačním oddělení ARK.

Celoživotnímu vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků se věnuje více než 30 let, z toho přes 20 let
specializačnímu  vzdělávání  sester  v oboru  anesteziologie,  resuscitace  a  intenzivní  péče.  V přednáškové  a
publikační  činnosti  se  zabývá  celoživotním  vzděláváním  nelékařských  zdravotnických  pracovníků  a  dále
problematikou kvality a bezpečí péče, zejména oblastí předcházení omylům a pochybení zdravotníků. 

Małgorzata Zadorożna je právnička a pracuje na odboru evropských fondů ministerstva zdravotnictví Polska,
který je zodpovědný za koordinaci a implementaci strukturálních fondů, norských fondů, finančních mechanismů
Evropského  hospodářského  prostoru  a  fondů  švýcarsko-české  spolupráce  ve  zdravotnictví.  V  předchozích
letech působila jako vedoucí zprostředkujícího subjektu Operačního programu Lidské zdroje implementujícího
projekty z Evropského sociálního fondu. Od roku 2013 je zástupkyní ředitele odboru. Zodpovídá za koordinaci
ESF,  norských  fondů  a  finančních  mechanismů  EHP ve  zdravotnickém  sektoru.  Aktivně  se  účastní  také
vyjednávání zdravotnických priorit v rámci další finanční perspektivy v programovém období 2014–2020.
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