
Osobné údaje: 

Meno a priezvisko: 
Miesto narodenia: 
Štátne občianstvo: 
Kontaktná adresa: 

Telefón: 

Právna prax: 

ŽIVOTOPIS 

Dagmar Fillová 
Banská Bystrica 
Slovenská republika 
Kancelária prezidenta SR 
Odbor legislatívy a milostí 
Hodžovo námestie 1 
811 06 Bratislava 

 

1. 1. 2018 - doteraz Kancelária prezidenta SR 
( odbor legislatívy a milostí - posudzovanie zákonov 
schválených Národnou radou SR z hľadiska ich súladu 
s Ústavou SR a ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi 
Európskej únie, medzinárodnými zmluvami, ktorými je 
Slovenská republika viazaná, a judikatúrou medzinárodných 
súdov, vypracúvanie návrhov rozhodnutí prezidenta SR 
o vrátení zákonov s pripomienkami Národnej rade SR, 
príprava podaní prezidenta SR na Ústavný súd SR, 
posudzovanie splnenia predpokladov na vymenovanie 
ústavných a vyšších štátnych funkcií) 

16.9.2003 - 31.12.2017 Ministerstvo spravodlivosti SR 
(16. 9. 2003 - 30. 6. 2013 odbor justičnej spolupráce 
v trestných veciach/premenovaný na odbor medzinárodného 
práva verejného; 
negociovanie právnych aktov EÚ v oblasti trestného práva 
a medzinárodných bilaterálnych alebo multilaterálnych 
zmlúv so štátmi alebo na pôde Rady Európy; 
podieľanie sa medzinárodných hodnoteniach Slovenskej 
republiky alebo iných štátov v rámci EÚ, Rady Európy alebo 
OSN aj ako hodnotiteľka; 
spisová agenda v oblasti justičnej spolupráce v trestných 
veciach; 
SNE (vyslaný národný expert) v rámci National Desk 
národného člena Slovenskej republiky; 
1.7.2013 - 31.12.2017 odbor legislatívy trestného práva; 
príprava návrhov zákonov a ich predkladanie do 
legislatívneho procesu) 

1.2.2003 - 15.9.2003 Colné riaditeľstvo SR (teraz Finančné riaditeľstvo SR) 
(vedenie odbornej agendy evidencie predpisov EÚ, ich vývoja 
a transformácie do vnútroštátneho právneho poriadku, 

 



vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti colníctva, 
spracovávanie výkladových stanovísk k colným predpisom) 

4. 11. 2002 - 31.1. 2003 Okresný úrad Banská Bystrica 
(samostatná odborná čiastková činnosť s vypracúvaním 
podkladov na odborné stanoviská pre rozhodovanie 
a prijímanie opatrení na úseku sociálnoprávnej ochrany, 
náhradnej rodinnej starostlivosti, sociálnej prevencie, 
výchovnej a poradenskej starostlivosti maloletých, 
vykonávanie funkcie opatrovníka maloletých a funkcie 
kolízneho opatrovníka, účasť na trestnom konaní) 

Iná právna odborná činnosť: 

2003 - 2017 

2003 - 2011 

Ministerstvo spravodlivosti SR 
(2003 - 2017 zastupovanie Slovenskej republiky na 
expertných stretnutiach Európskej komisie k príprave 
legislatívnych návrhov v oblasti európskeho trestného práva 
a v pracovných skupinách Rady Európskej únie: 

1. Pracovná skupina pre trestné právo hmotné 
(DROIPEN, E.15) 

2. Pracovná skupina pre justičnú spoluprácu 
v trestných veciach (COPEN,E.14) 

3. Pracovná skupina pre všeobecné otázky vrátane 
hodnotení (GENVAL, E.28); 

2010 - 2013 zastupovanie Slovenskej republiky vo výboroch 
a skupinách Rady Európy: 

1. dohliadajúci a koordinačný Výbor Rady Európy pr 
problémy kriminality (CDPC) 

2. Výbor expertov Rady Európy na hodnotení 
opatrení proti praniu špinavých peňazí 
a financovaniu terorizmu (MONEYVAL) 

3. Skupina štátov pre boj proti korupcii (GRECO); 
1.2.2009 - 31.8.2009 stáž ako vyslaný národný expert (SNE) 
v EUROJUSTe v Haagu, Holandsko; 
2016 podieľanie sa na Predsedníctve SR v Európskej únii; 
aktívna a pasívna účasť na medzinárodných a vnútroštátnych 
konferenciách a seminároch v oblasti medzinárodného, 
európskeho a vnútroštátneho trestného práva) 

Pomoc obetiam násilia (poradňa v Bratislave) 
(právne poradenstvo obetiam trestných činov, vrátane 
prípravy· podaní a návrhov na súd a zastupovanie obetí 
v trestnom konaní ako splnomocnenec podľa Trestného 
poriadku; 
prednášková činnosť v rámci interného vzdelávania; 
od 21.9.2018 členka Rady PON) 



Vzdelanie: 

1996 - 2002 

1991 - 1995 

Jazykové znalosti: 

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
_,. 

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici 

Anglický jazyk (certifikát na úrovni Cl) - aktívne 
Nemecký jazyk - aktívne 
Ruský jazyk - pasívne 
Český jazyk - aktívne 




