
 

 

 

 
 

Zápisnica č. 2 

z rokovania Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 

 

 

Dátum a čas rokovania: 23.03.2022 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 rozpočtu za rok 2021 a poveruje generálnu riaditeľku predložiť ju na 

najbližšie rokovanie Dozorného výboru. 

3. Správu nezávislých audítorov za rok 2021 a poveruje predsedníčku Rady predložiť ju 

vláde Slovenskej republiky. 

4. List audítorov vedeniu Úradu. 

5. Odpočet úloh vyplývajúcich z plánu úloh na rok 2021.  

6. Návrh projektovej dokumentácie a poveruje generálnu riaditeľku opätovne predložiť 

materiál na najbližšie rokovanie Rady.   

7. Správu z prieskumu: Výbory pre audit. 

8. Informácie týkajúce sa fungovania Úradu. 

 

Rada schvaľuje: 

Uznesenie č. 8/2022 

Správu o činnosti Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 9/2022 

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

účtovné štandardy za 2. polrok 2021 

 

Uznesenie č. 10/2022 

Správu o činnosti Úradu za rok 2021 s pripomienkami a po zapracovaní pripomienok 

poveruje predsedníčku Rady predložiť ju vláde Slovenskej republiky. 

 

Uznesenie č. 11/2022 

Účtovnú závierku Úradu za rok 2021 a po overení súladu výročnej správy Úradu s účtovnou 

závierkou Úradu štatutárnym audítorom poveruje predsedníčku Rady jej predložením vláde 

Slovenskej republiky. 

 

Uznesenie č. 12/2022 

Výročnú správu Úradu za rok 2021 a  poveruje predsedníčku Rady predložiť ju vláde 

Slovenskej republiky. 

 

 



 

 

Uznesenie č. 13/2022 

Mimoriadnu odmenu generálnej riaditeľke. 

 

 

 

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: 23.03.2022 o 13:30 hod. 

Miestnosť:   Úrad pre dohľad nad výkonom auditu,  

budova NBS vchod zo Slovanskej ulice  

     

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Správa o činnosti Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu za rok 2021  

4. Správa o činnosti Úradu za rok 2021  

5. Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2021  

6. Účtovná závierka a výročná správa Úradu za rok 2021: 

6.1 Účtovná závierka za rok 2021 

6.2 Výročná správa za rok 2021  

6.3 Správa nezávislých audítorov 

6.4  List vedeniu Úradu  

7. Odpočet úloh vyplývajúcich z plánu úloh na rok 2021  

8. Návrh projektovej dokumentácie  

9. Správa z prieskumu: Výbory pre audit  

10. Správa o činnosti Komisie pre medzinárodné audítorské štandardy, etiku 

a medzinárodné účtovné štandardy za 2. polrok 2021 

11. Rôzne 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

JUDr. Tatiana Dubinová 

predsedníčka Rady Úradu, v. r. 

 

 

 


