
Záznam z rokovania 
druhého stretnutia NUG-SK konaného dňa 11. júna 2009 

v priestoroch Národnej banky Slovenska 
 
Prítomní členovia Národnej užívateľskej skupiny pre Slovenskú republiku (ďalej NUG –SK):  
Peter Holička (predseda – Národná banka Slovenska),  
Rudolf Pataki (Národná banka Slovenska) 
Elena Biskupičová (tajomník - Národná banka Slovenska) 
Miloš Peterka (Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.) 
Dagmar Kopuncová (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.) 
Jana Dubeňová (Ministerstvo financií) 
Daniela Janotková (Slovenská banková asociácia)  
Erika Šolíková (Slovenská banková asociácia) 
Jozef Adamkovič (Národná banka Slovenska) 
 
Neprítomní členovia NUG-SK: 
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi) 
 
Prizvaný hosť: Karol Gers (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.) 
 
 
Agenda stretnutia: 

1. Prerokovanie materiálov zaslaných z ECB k T2S  

a. nadchádzajúce rokovanie T2S AG v dňoch 15.-16.6.2009 

b. informácie o zriadení a činnosti Programovej rady T2S AG Programme 
Board 

c. závery konzultácií CASG a PESG (podskupín T2S AG) 

2. Rôzne 
 
 
Predseda NUG-SK otvoril rokovanie a informoval účastníkov o programe a dokumentoch 
nadchádzajúceho rokovania T2S AG. Predseda NUG-SK sa venoval i budúcej úlohe T2S AG 
vo vzťahu k novovzniknutému subjektu riadiacej štruktúry T2S Programovej rady Programme 
Board (PB). Účastníkom rokovania bola zároveň poskytnutá informácia o vzniku a účele PB, 
ktorej prvé rokovanie sa konalo v máji 2009. Prítomným členom bola daná do pozornosti 
možnosť účasti na pripravovaných informačných stretnutiach trhu k problematike projektu 
T2S, ktoré pravidelne organizuje ECB. 
Prítomní zástupcovia CDCP potvrdili, že CDCP je pripravený podpísať dokument 
Memorandum of Understanding. 
Členovia NUG-SK následne získali sumárnu informáciu o výsledkoch konzultácií dvoch 
podskupín T2S AG (podskupiny pre korporátne udalosti a podskupiny pre procesnú 
efektivitu), ktoré prebehli v priebehu predchádzajúcich troch mesiacov a ku ktorým sa 
členovia NUG-SK mali možnosť vyjadriť.   
 
Závery: 
 
ad 1: 
Účastníci odsúhlasili navrhovaný program stretnutia. V rámci tohto bodu neboli predložené 
žiadne pripomienky, podnety k materiálom zaslaným na rokovanie NUG-SK.  
 



ad 2: 
Členovia zobrali na vedomie účel a úlohy PB a transparentnosť jej činnosti.  
 
ad 3: 
Z predbežných záverov konzultácií vyplynul záujem účastníkov NUG-SK o neobmedzenú 
dĺžku archivácie dát v T2S alebo v prípade obmedzenej dĺžky archivácie v T2S, získať 
možnosť stiahnutia dát z T2S a archivovať ich vo vlastnej réžii neobmedzené časové obdobie. 
 
Pani Šolíková, zástupkyňa Slovenskej bankovej asociácie vyjadrila záujem o prezentáciu 
projektu T2S aj na pôde SBA. 
 
V Bratislave, 25.6.2009 
Zapísala: Ing. Elena Biskupičová 
Schválil: Ing. Peter Holička  
 


