Záznam z rokovania
štvrtého stretnutia NUG-SK konaného dňa 7. decembra 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.)
Jana Dubeňová (Ministerstvo financií SR)
Rastislav Čapkovič (Slovenská banková asociácia)
Peter Kubrický (alternant p. Adamkoviča)
Neprítomní ospravedlnení členovia NUG-SK:
Miloš Peterka (Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.)
Quido Miglierini (Slovenská banková asociácia)
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi)
Agenda stretnutia:

1. Prerokovanie materiálov zaslaných z ECB k T2S
a. nadchádzajúce rokovanie T2S AG dňa 9.a 10.12.2009
b. informácie o činnosti Programovej rady T2S Programme Board
c. informácie o novej štruktúre externého riadenia T2S
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. Možnosť zaslania písomných otázok k dokumentom využil
prostredníctvom e-mailu ospravedlnený člen NUG-SK pán Miglierini. Na základe jeho
podnetov sa viedla diskusia k niektorým bodom rokovania.
ad 1b:
Členovia zobrali na vedomie informáciu o aktuálnej činnosti Programovej rady (o schválení
dokumentácie General Funkcional Documentation, informáciu o pripravovanej T2S
Guideline, o T2S Programme Board reporte).
ad 1c:
Členovia NUG-SK zobrali na vedomie návrh na novú štruktúru externého riadenia T2S.
Z diskusie vyplynula podpora členov NUG-SK pre ďalšiu existenciu T2S AG v súčasnom
zložení. Zástupca CDCP uviedol, že podľa jeho názoru je postačujúce, aby sa zástupcovia

budúcich užívateľov služieb T2S zahrnuli iba do informovania o zmenovom konaní, ale nie
do rozhodovacieho procesu o zmenovom konaní.
ad Rôzne:
Zástupca CDCP, a.s. informoval, že obsah a zverejnenie dokumentu „Adaptation plan“ bude
predmetom rokovania rozhodovacích orgánov CDCP.
Ďalšie stretnutie NUG-SK sa plánuje v prvom marcovom týždni roku 2010.
V Bratislave, 22.12.2009
Zapísala: Ing. Elena Biskupičová
Schválil: Ing. Peter Holička

