
 

 

 

 
 

Zápisnica č. 7 

z rokovania Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 

 

Dátum a čas rokovania: 27.07.2022 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 30.06.2022 s pripomienkami a poveruje 

generálnu riaditeľku po zapracovaní pripomienok predložiť ju na rokovanie 

Dozorného výboru.  

3. Vnútorný predpis č. 124 Zásady výkonu dohľadov a previerok. 

4. Vnútorný predpis č. 402 Metodika výkonu dohľadov a previerok. 

5. Vnútorný predpis č. 501 Manuál PENTANA Previerky - Dohľady. 

6. Informácie o činnostiach a aktivitách Úradu. 

 

Rada schvaľuje: 

Uznesenie č. 30/2022 

Vnútorný predpis „Rokovací poriadok Skúšobnej komisie Úradu“ s pripomienkami. 

 

Uznesenie č. 31/2022 

Vnútorný predpis o odmeňovaní osôb vykonávajúcich dohľad, kontrolórov a gestorov 

dohľadov a previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu s pripomienkami. 

 

Uznesenie č. 32/2022 

Vnútorný predpis „Informácie pre subjekty zúčastnené na previerkach“ bez pripomienok. 

 

Uznesenie č. 33/2022 

Zásady Slovenskej komory audítorov pre sústavné vzdelávanie štatutárneho audítora 

a asistenta štatutárneho audítora s pripomienkami. V prípade, ak Slovenská komora audítorov 

nebude akceptovať pripomienky Úradu, poveruje Rada generálnu riaditeľku predložiť Zásady 

Slovenskej komory audítorov pre sústavné vzdelávanie štatutárneho audítora a asistenta 

štatutárneho audítora na opätovné prerokovanie Radou. 

 

 

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: 27.07.2022 o 13:30 hod. 

Miestnosť:   Úrad pre dohľad nad výkonom auditu,  

budova NBS vchod zo Slovanskej ulice  

     

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Vnútorný predpis „Rokovací poriadok Skúšobnej komisie Úradu“ 

4. Vnútorný predpis o odmeňovaní osôb vykonávajúcich dohľad, kontrolórov a gestorov 

5. Vnútorné predpisy pre výkon dohľadov a previerok zabezpečenia kvality štatutárneho 

auditu 

 

5.1 Zásady výkonu dohľadov a previerok 

5.2 Informácie pre subjekty zúčastnené na previerkach 

5.3 Metodika výkonu dohľadov a previerok 

5.4 Manuál PENTANA Previerky-Dohľady 

 

6. Zásady Slovenskej komory audítorov pre sústavné vzdelávanie štatutárneho audítora 

a asistenta štatutárneho audítora 

7. Správa o čerpaní a plnení rozpočtu k 30.06.2022  

8. Rôzne 

 

S pozdravom 

 

 

 

JUDr. Tatiana Dubinová 

predsedníčka Rady Úradu, v. r. 

 
 

 


