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Zápisnica č. 4/2019 

z rokovania Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu 

 

Dátum  23.05.2019 o 14:00 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program: podľa pozvánky  

 

 

Krátka informácia k jednotlivým bodom programu 

 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

 

Rokovanie Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu (ďalej len „výbor“) otvorila tajomníčka 

výboru Ing. Iveta Hantáková a oboznámila prítomných členov výboru s programom rokovania výboru. 

Predsedníčka výboru JUDr. Tatiana Dubinová ospravedlnila svoju neúčasť vopred. 
 

2. Kontrola úloh  

 

Členovia výboru vyhodnotili stav plnenia úloh z ostatného rokovania výboru a skonštatovali, že úlohy 

boli splnené. 

 

3. Prerokovanie protokolu z dohľadu 

 

Členovia výboru prerokovali protokol z dohľadu a odporučili Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 

ďalší postup. 

 

4. Prerokovanie správ z previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu  

 

Členovia výboru prerokovali správy z previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu a odporučili 

Úradu pre dohľad nad výkonom auditu ďalší postup. 

 

5. Návrh harmonogramu dohľadov a previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu na 

obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019 

 

Členovia výboru prerokovali a schválili návrh harmonogramu dohľadov a previerok zabezpečenia 

kvality štatutárneho auditu na obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019, ktorý predložil Úrad pre dohľad 

nad výkonom auditu.  

 

6. Prerokovanie žiadostí o udelenie výnimky zo sústavného vzdelávania štatutárnych 

audítorov 

 

Výbor prerokoval žiadosti o zníženie počtu hodín sústavného vzdelávania predloženú podľa § 31 ods. 2 

zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 31/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 423/2015 Z. z.“) a odporučil Úradu ďalší 

postup. 
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7. Rôzne 

 

Členovia výboru prerokovali a vzali na vedomie informáciu o odvolaní audítorskej spoločnosti 

v priebehu auditu, oznámenie o dohode o ukončení vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní 

audítorských služieb, prehľad o celkových výsledkoch previerok zabezpečenia kvality štatutárneho 

auditu SKAU za rok 2018, prehľad o celkových výsledkoch previerok zabezpečenia kvality štatutárneho 

auditu Úradu pre dohľad nad výkonom auditu rok 2018, taktiež prerokovali a schválili zoznam osôb 

vykonávajúcich dohľad a kontrolórov Úradu pre dohľad nad výkonom auditu na ďalšie obdobie.  

 

 

Zapísala:  Jana Jahnová  

 

 

Schválila:   Ing. Iveta Hantáková 


