
Záznam z rokovania 
piateho stretnutia NUG-SK konaného dňa 8. marca 2010 

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.) 
Eva Benkovičová (Ministerstvo financií SR) 
Quido Miglierini (Slovenská banková asociácia)  
Rastislav Čapkovič (Slovenská banková asociácia) 
 
Neprítomní ospravedlnení členovia NUG-SK: 
Dagmar Kopuncová (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.) 
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi) 
Peter Kubrický (alternant p. Adamkovič) 
 
 
Agenda stretnutia: 

1. Prerokovanie materiálov zaslaných z ECB k T2S  

a. nadchádzajúce rokovanie T2S AG dňa 10. a 11.3.2010 

b. informácie o činnosti Programovej rady T2S Programme Board 

c. závery predchádzajúcich konzultácií 

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. K materiálom najbližšieho rokovania 
T2S AG neboli od prítomných predložené žiadne pripomienky, resp. vznesené prípadné 
dodatočné podnety.  
 
ad 1b: 
Členovia zobrali na vedomie informáciu o aktuálnej činnosti Programovej rady (o schválení 
Radou guvernérov ECB dokumentácie URD - User requirements document – jej piatej verzie, 
ktorá završuje špecifikačnú fázu projektu T2S, projekt T2S prechádza do fázy vývoja, 
informáciu o T2S Programme Board reporte). 
 
ad 1c: 
 
Členovia NUG-SK prerokovali výsledky konzultácie týkajúcej sa párovacích polí v T2S 
iniciované ECB, ktoré prebehli v mesiaci februári a ku ktorým sa členovia NUG-SK mali 
možnosť vyjadriť.   



Z predbežných záverov konzultácie vyplynula vo všeobecnosti podpora členov NUG-SK voči 
predkladaným návrhom. Členovia boli oboznámení s odpoveďou zaslanou do ECB.  
 
ad Rôzne: 
 
Členovia NUG-SK boli informovaní o ďalšom informačnom stretnutí vo veci T2S, ktoré sa 
má konať dňa 24.3.2010 v Paríži.  
 
 
Ďalšie stretnutie NUG-SK sa plánuje v poslednom májovom týždni roku 2010. 
 
 
V Bratislave, 15.3.2010 
Zapísala: Ing. Elena Biskupičová 
Schválil: Ing. Peter Holička  
 


