
 

 

 

 
 

Zápisnica č. 5 

z rokovania Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 

 

Dátum a čas rokovania: 26.05.2021 o 13:30 hod. 

Program:   podľa pozvánky (príloha č. 1) 

 

Závery z rokovania Rady: 

 

Rada berie na vedomie: 

1. Kontrolu plnenia uznesení. 

2. Informáciu o príprave a zabezpečení audítorskej skúšky a skúšky spôsobilosti v roku 2021. 

3. Správu o čerpaní a plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2021 a poverila generálnu riaditeľku 

predložiť ju na rokovanie Dozorného výboru. 

4. Informáciu o doručenej žiadosti Generálnej prokuratúry. 

5. Informáciu o aktuálnom stave dohľadov a previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu. 

 

Rada schvaľuje: 

Uznesenie č. 16/2021 

Vnútorný predpis o odmeňovaní zamestnancov s pripomienkami. 

 

Uznesenie č. 17/2021 

Autorov a oponentov skúšobných otázok pre audítorskú skúšku a skúšku spôsobilosti na rok 2021. 

 

Uznesenie č. 18/2021 

Okruhy tém audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania na rok 2021 a poveruje generálnu 

riaditeľku ich zverejnením na webovom sídle Úradu najneskôr štyri mesiace pred termínom konania 

audítorskej skúšky a skúšky spôsobilosti.  

 

Uznesenie č. 19/2021 

Vymenovanie člena Výboru pre prešetrovanie a sankcie s účinnosťou od 01.06.2021. 

 

Uznesenie č. 20/2021 

Vyžrebovanú štatutárnu audítorku na overenie účtovnej závierky a výročnej správy Slovenskej 

komory audítorov za roky 2021 a 2022. 

 

Uznesenie č. 21/2021 

Vyžrebovanú štatutárnu audítorku na overenie účtovnej závierky Úradu a overenie súladu výročnej 

správy s účtovnou závierkou Úradu za roky 2021 a 2022.  

 

 

 

Zapísala:  JUDr. Lucia Geletová         

zapisovateľka Rady, v. r.  

 

 

 

Schválila: JUDr. Tatiana Dubinová 

        predsedníčka Rady, v. r.  

 

 



 

 

 

 

Pozvánka 

na rokovanie Rady UDVA 
 

 

Vážení členovia Rady, 

 

pozývam Vás na rokovanie Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu: 

   

Dátum a čas rokovania:  26.05.2021 o 13,30 hod. 

Miestnosť:   Úrad pre dohľad nad výkonom auditu,  

budova NBS vchod zo Slovanskej ulice  

     

Program:  

1. Otvorenie 

2. Plnenie uznesení 

3. Návrh na zmenu Vnútorného predpisu o odmeňovaní zamestnancov 

4. Príprava audítorskej skúšky a skúšky spôsobilosti v roku 2021 

5. Rôzne 

 

 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

JUDr. Tatiana Dubinová 

predsedníčka Rady UDVA, v. r. 

 

 

 


