Záznam z rokovania
šiesteho stretnutia NUG-SK konaného dňa 28. mája 2010
v priestoroch Národnej banky Slovenska
Prítomní členovia Národnej užívateľskej skupiny pre Slovenskú republiku (ďalej NUG –SK):
Rudolf Pataki (Národná banka Slovenska)
Elena Biskupičová (tajomník - Národná banka Slovenska)
Dagmar Kopuncová (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Karol Gers (Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.)
Eva Benkovičová (Ministerstvo financií SR)
Jozef Adamkovič (Národná banka Slovenska)
Neprítomní ospravedlnení členovia NUG-SK:
Peter Holička (predseda – Národná banka Slovenska),
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi)
Quido Miglierini (Slovenská banková asociácia)
Rastislav Čapkovič (Slovenská banková asociácia)
Agenda stretnutia:

1. Prerokovanie materiálov zaslaných z ECB k T2S
a. nadchádzajúce rokovanie T2S AG dňa 1. a 2.6.2010
b. informácie o činnosti Programovej rady T2S Programme Board
c. aktuálne informácie k T2S
2. Rôzne
Závery:
ad 1a:
Zástupca NBS pán Pataki v zastúpení pána predsedu NUG-SK otvoril rokovanie. Účastníci
odsúhlasili navrhovaný program stretnutia NUG-SK. Pán Pataki následne informoval
účastníkov o programe a dokumentoch nadchádzajúceho rokovania T2S AG. K bodu 3.2 sa
vyjadril pán Gers a informoval ako zástupca CDCP, a.s. v zoskupení CCG (CSD Contact
Group) o aktuálnom stave diskusií medzi CSD a Eurosystémom. Diskusie sa týkajú
predovšetkým otvorených otázok v koncipovaní Framework Agreement-u (FA).
Detailnejšia diskusia sa viedla o návrhu budúcej tarifnej štruktúry a tiež i o koexistencii
štandardov MT 15022 a MT20022 v T2S. K materiálom najbližšieho rokovania T2S AG
neboli od prítomných predložené žiadne pripomienky, resp. vznesené prípadné dodatočné
podnety. Možnosť zaslania písomných pripomienok k dokumentom využil ospravedlnený
člen NUG-SK pán Miglierini, ktorý zaslal svoje pripomienky mailom. Jeho pripomienky
a diskusia sa týkala návrhu budúceho riadenia T2S.

ad 1b:
Členovia zobrali na vedomie informáciu o aktuálnej činnosti Programovej rady a tiež
o niektorých rozhodnutiach Rady guvernérov ECB vo vzťahu k T2S. Eurosystém
odkomunikoval termín sprevádzkovania T2S, ktorým je september 2014. Rada guvernérov
ECB schválila skutočnosť, že T2S bude mať maximálne troch poskytovateľov komunikačnej
siete, ktorí vzídu z výberového konania, pričom budúci používatelia T2S služieb sa budú
môcť rozhodnúť ktorého poskytovateľa si vyberú.
ad 1c:
Členovia NUG-SK boli informovaní o ďalšom informačnom stretnutí vo veci T2S, ktoré sa
má konať dňa 24.6.2010 v Kodani. Jeho obsahovou náplňou má byť predovšetkým
manažovanie likvidity v T2S a koexistencia štandardov MT 15022 a MT20022 v T2S.
Ďalšie stretnutie NUG-SK sa plánuje predbežne dňa 3.9. 2010.
V Bratislave, 4.6.2010
Zapísala: Ing. Elena Biskupičová
Schválil: Ing. Peter Holička

