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OSOBNÍ  ÚDAJE: 

 
Datum a místo narození: 8. 12. 1951 Žilina, Slovenská republika 

 

Státní občanství:  ČR 

 

Osobní stav:   vdaná 

 



 

 

ZAMĚSTNÁNÍ:   

České dráhy, a.s. 

 

ředitelka odboru právního                            od 1. 2. 2014 

vedoucí oddělení legislativy                          od  prosince 2011 

ředitelka odboru legislativy                           od června 2009  

 

 

Ministerstvo dopravy 

 

náměstek ministra dopravy                            2004 – 2009 

(legislativa a Evropská unie)    

vrchní ředitel úseku legislativy   1998 – 2004 

ředitel odboru legislativy 

ředitel kanceláře ministra 

zástupce ředitele kanceláře ministra 

právní poradce ministra   1984 – 1998 

 

Železniční stavitelství Praha 

 

vedoucí právního oddělení   1981 - 1984 

podnikový právník    1975 - 1981 

 

VZDĚLÁNÍ:   

 



Studium ve Francii                                       2000 - 2001 

 

LÉcole nationale des ponts et chaussées   (PPP projekty) 

 

certificat „Regulation et partenariats public-privé dans le secteur    

des transports“, 

certificat „a suivi le Cycle d´Etudes Supérieures Route“, 

certificat „Management de projet“                                                              

       

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze  1970 – 1975 

     

gymnázium v Žilině        1967 – 1970 

 

 

 

DALŠÍ ÚDAJE:   

 

České aerolinie a.s. 

 

člen dozorčí rady ČSA a. s.        2007– 2009 

    místopředseda dozorčí rady ČSA a.s.                           1998–  1999 

    člen dozorčí rady ČSA a. s.        1999 – 2003

            

         

    Předseda rozkladové komise ministra dopravy     2000 –2009 

     

Člen komise legislativní rady vlády                         2007– 2014             

     

 



Publikační,vědecká  

a jiná činnost    

 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích, komentář,  

C.H. Beck 2007, 2012 

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících – komentář 

Wolters Kluwer, 2012 

Zákon o silniční dopravě, komentář, Universe  Praha 1994, 

Poděkování Parlamentu České republiky za osobní přínos pro  

letectví, 2008 

 

Přednášková činnost: 

 

Vysoká škola dopravní 

 

Jazyky    

 

Vrancouzský (plynně, včetně odborné terminologie) 

Studium na LÉcole nationale des ponts et chaussées  

 Certifikát A3 
Slovenský jazyk (rodilý mluvčí) 

 

 

 

Počítačové dovednosti  

 

Všechny Microsoft produkty, práce s internetem 

 



Zájmy a záliby  Sport, četba, divadlo, výtvarné umění 

 

 

RODINNÉ VZTAHY:  

manžel JUDr. Jozef Kovalčík, advokát 

         dcera JUDr. Barbora Kovalčíková, advokát 

 

 

 

 

 

 


