
 

 

 

 
 

Zápisnica č. 8 

z rokovania Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 

 
Dátum a čas rokovania: 27.10.2022 o 13:30 hod. 

Program:   podľa pozvánky (príloha č. 1) 

 

Závery z rokovania Rady: 

 

Rada berie na vedomie: 

1. Kontrolu plnenia uznesení. 

2. Správu o čerpaní a plnení rozpočtu k 30.09.2022 s pripomienkami a poveruje generálnu 

riaditeľku po zapracovaní pripomienok predložiť ju na rokovanie Dozorného výboru. 

3. Informáciu o východiskách k zostaveniu návrhu rozpočtu Úradu na rok 2023. 

4. Informáciu o aktuálnom stave plnenia plánu verejného obstarávania. 

5. Informáciu o odpovedi Slovenskej komory audítorov ohľadom Zásad pre sústavné 

vzdelávanie štatutárneho audítora a asistenta štatutárneho audítora.  

6. Informáciu o realizácii audítorských skúšok a skúške spôsobilosti v roku 2022. 

7. Informáciu o projekte Digitalizácia Úradu. 

8. Informáciu o personálnych zmenách v orgánoch Úradu. 

 

Rada schvaľuje: 

Uznesenie č. 34/2022 

Rozhodnutie o odvolaní štatutárnej audítorky voči rozhodnutiu Výboru pre prešetrovanie 

a sankcie. 

 

Uznesenie č. 35/2022 

Vnútorný predpis „Štatút Úradu“ s pripomienkami a po zapracovaní pripomienok poveruje 

generálnu riaditeľku zverejniť Štatút na webom sídle Úradu. 

 

Uznesenie č. 36/2022 

Vnútorný predpis „O odmeňovaní zamestnancov“ s pripomienkami. 

 

Uznesenie č. 37/2022 

Správu o činnosti Komisie pre medzinárodné audítorské štandardy, etiku a medzinárodné účtovné 

štandardy za 1. polrok 2022. 

 

Uznesenie č. 38/2022 

Plán zahraničných pracovných ciest za 4. štvrťrok 2022. 

 

 

Zapísala:  JUDr. Lucia Geletová         

zapisovateľka Rady, v. r.  

 

 

 

Schválila: JUDr. Tatiana Dubinová 

       predsedníčka Rady, v. r. 

 



 

 

 
 

Pozvánka 
na rokovanie Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 

 

 

Vážení členovia Rady, 

 

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

   

Dátum a čas rokovania: 27.10.2022 o 13:30 hod. 

Miestnosť:   Úrad pre dohľad nad výkonom auditu,  

budova NBS vchod zo Slovanskej ulice  

   

   

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Odvolanie štatutárnej audítorky proti rozhodnutiu o uložení sankcie 

4. Návrh na zmenu vnútorného predpisu „Štatút Úradu“ 

5. Návrh na zmenu vnútorného predpisu „O odmeňovaní zamestnancov“  

6. Správa o činnosti Komisie pre medzinárodné audítorské štandardy, etiku a medzinárodné 

účtovné štandardy za 1. polrok 2022 

7. Správa o čerpaní a plnení rozpočtu k 30.09.2022  

8. Schválenie zahraničných pracovných ciest na 4. štvrťrok 2022 

9. Rôzne 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

JUDr. Tatiana Dubinová 

predsedníčka Rady Úradu, v. r.  

 

 

 


