
Záznam z rokovania 
tretieho stretnutia NUG-SK konaného dňa 18. septembra 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) 
Dagmar Kopuncová (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.) 
Quido Miglierini (Slovenská banková asociácia)  
Rastislav Čapkovič (Slovenská banková asociácia) 
 
Neprítomní ospravedlnení členovia NUG-SK: 
Miloš Peterka (Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.) 
Jana Dubeňová (Ministerstvo financií SR) 
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi) 
Jozef Adamkovič (Národná banka Slovenska) 
 
 
Agenda stretnutia: 

1. Prerokovanie materiálov zaslaných z ECB k T2S  

a. nadchádzajúce rokovanie T2S AG dňa 23.9.2009 

b. informácie o činnosti Programovej rady T2S AG Programme Board 

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

2. Rôzne 
 
 
Závery: 
 
ad 1a: 
 
Predseda NUG-SK otvoril rokovanie a informoval účastníkov o programe a dokumentoch 
nadchádzajúceho rokovania T2S AG.  
Účastníci odsúhlasili navrhovaný program stretnutia. V rámci tohto bodu neboli predložené 
žiadne pripomienky, podnety k materiálom zaslaným na rokovanie NUG-SK.  
 
ad 1b: 
Členovia zobrali na vedomie informáciu o aktuálnej činnosti Programovej rady.  
 
ad 1c: 
Členovia NUG-SK prerokovali výsledky konzultácií podskupiny T2S AG pre procesnú 
efektivitu (PESG), ktoré prebehli v predchádzajúcom letnom období a ku ktorým sa členovia 
NUG-SK mali možnosť vyjadriť.   
Z predbežných záverov konzultácií vyplynula podpora členov NUG-SK voči predkladaným 
návrhom konzultácií.  
 
ad Rôzne: 
CDCP informovalo o príprave tzv. „Adaptation plan“ (úloha vychádzajúca z podpísaného 
dokumentu „Memorandum of Understanding“). 



Členovia NUG-SK dostali informáciu o novej štruktúre internetovej stránky ECB 
venovanej projektu T2S a najmä o vzniku nového informačného spravodajcu T2S online 
Newsletter, ktorý by mal byť zverejňovaný on-line štvrťročne na stránke: 
http://www.ecb.int/paym/t2s/pdf/T2Sonline_01.pdf. 
 
NBS na stretnutí ponúkla členom NUG-SK možnosť zorganizovať seminár o projekte T2S 
v mesiaci november 2009, ktorý umožní lepšie pochopiť zámery, ciele a funkcionality 
pripravovaného projektu T2S širšiemu okruhu záujmových skupín. V tejto súvislosti má NBS 
záujem prizvať na seminár zástupcu ECB, ktorý by pomohol prezentovať projekt T2S na pôde 
NBS. Zo strany zástupcov Slovenskej bankovej asociácie a CDCP, a.s. bol vyjadrený záujem 
o účasť na takomto podujatí.  
 
Zástupca CDCP, a.s. informoval o pripravovanom stretnutí Výboru pre služby CDCP dňa 
29.9.2009, ktorého predmetom rokovania má byť Informácia o projekte T2S – prezentácia 
CDCP.   
 
NBS dala do pozornosti možnosť účasti na informačných stretnutiach, ktoré sú organizované 
ECB. Na daných stretnutiach majú možnosť účastníci trhu získať aktuálne informácie 
k projektu T2S. Bolo dohodnuté, že členom NUG-SK budú zo strany NBS zasielané 
dokumenty k uvedeným informačným stretnutiam. 
 
Ďalšie stretnutie NUG-SK sa plánuje v prvom decembrovom týždni roku 2009. 
 
 
V Bratislave, 16.10.2009 
Zapísala: Ing. Elena Biskupičová 
Schválil: Ing. Peter Holička  
 

http://www.ecb.int/paym/t2s/pdf/T2Sonline_01.pdf

