
 

 

 

 
 

Zápisnica č. 1 

z rokovania Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 

 

 

Dátum a čas rokovania: 16.02.2022 o 11:30 hod. 

Program:   podľa pozvánky (príloha č. 1) 

 

Závery z rokovania Rady: 

 

Rada berie na vedomie: 

1. Kontrolu plnenia uznesení. 

2. Informáciu o anonymnom podnete ohľadom podozrenia o sfalšovaní správy štatutárneho 

audítora. 

3. Informáciu o prebiehajúcich a pripravovaných IT projektoch Úradu. 

4. Informáciu o žiadosti na uzavretie dohody s PCAOB a poveruje generálnu riaditeľku vykonaním 

krokov smerujúcich k uzatvoreniu dohody s PCAOB ako aj dohody o ochrane údajov s PCAOB. 

 

Rada schvaľuje: 

Uznesenie č. 1/2022 

Plán činnosti Úradu na rok 2022 s pripomienkami.  

 

Uznesenie č. 2/2022 

Plán verejného obstarávania a plán investícii. 

 

Uznesenie č. 3/2022 

Správu o činnosti Výboru pre prešetrovanie a sankcie za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 4/2022 

Základný vnútorný predpis o vedení účtovníctva a účtovnom výkazníctve s pripomienkami 

s účinnosťou od 01.03.2022. 

 

Uznesenie č. 5/2022 

Postup Úradu pri opätovnom vydávaní licencii štatutárnym audítorom a audítorským spoločnostiam. 

 

Uznesenie č. 6/2022 

Upravený harmonogram zasadnutí Rady na rok 2022. 

 

Uznesenie č. 7/2022 

Návrh na úpravu prílohy vnútorného predpisu o odmeňovaní zamestnancov s účinnosťou od 

01.03.2022. 

 

 

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: 16.02.2022 o 11:30 hod. 

Miestnosť:   Úrad pre dohľad nad výkonom auditu,  

budova NBS vchod zo Slovanskej ulice  

     

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Plán činnosti Úradu 2022 vrátane plánu investícií a plánu zahraničných služobných ciest 

4. Správa o činnosti Výboru pre prešetrovanie a sankcie za rok 2021 

5. Základný vnútorný predpis o vedení účtovníctva a účtovnom výkazníctve 

6. Opakované vydávanie licencii  – právna analýza 

7. Rôzne 

 

 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

JUDr. Tatiana Dubinová 

predsedníčka Rady Úradu, v. r.  

 

 

 


