Záznam z rokovania
dvanásteho stretnutia NUG-SK konaného dňa 27. júna 2011
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.)
Karol Gers (Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.)
Quido Miglierini (Slovenská banková asociácia)
Rastislav Čapkovič (Slovenská banková asociácia)
Branislav Kopkáš (Národná banka Slovenska)
Jozef Adamkovič (Národná banka Slovenska)
Angelika Kotúčová (Národná banka Slovenska)
Neprítomní členovia NUG-SK:
Rastislav Pavlík (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Eva Benkovičová (Ministerstvo financií SR)
Oľga Dlugopolská (Slovenská banková asociácia)
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi)
Marcela Pokrývková (Národná banka Slovenska)
Prizvaní hostia:
Alžbeta Litvínová (Národná banka Slovenska)

Agenda stretnutia:

1. Prerokovanie materiálov zaslaných z ECB k nadchádzajúcemu rokovaniu T2S AG dňa
30.6. – 1.7.2011
Závery:
Predseda NUG-SK otvoril rokovanie a informoval účastníkov o programe stretnutia NUGSK. Uviedol, že cieľom tohto stretnutia je prediskutovať materiály zaslané na rokovanie T2S
AG. Účastníci odsúhlasili navrhovaný program stretnutia.
V úvode nezazneli žiadne pripomienky k dokumentom. Následne zástupca NBS informoval o
aktuálnej činnosti Programovej rady, zameral sa predovšetkým na informácie o pripravovanej
Rámcovej zmluve (FA), ktorú v súčasnosti môžu pripomienkovať iba členovia T2S AG.
Poďakoval zároveň CDCP za zriadenie pracovnej podskupiny pre riešenie otázok CA
v zmysle dohody z predchádzajúceho stretnutia. NUG-SK očakáva priebežné informovanie
o činnosti podskupiny a predovšetkým správu činnosti k 1.8.2011 s cieľom pripraviť odpoveď
na dotazník CASG.
Zástupkyňa CDCP uviedla niektoré dokumenty T2S AG. Spomenula predovšetkým dokument
k bodu 7.1 URD Change requests – obsahujúci návrhy zmien URD. Vyjadrila, že k návrhom
na zmenu nemá pripomienky i keď niektoré návrhy sú z pohľadu CDCP neočakávané.
Vyjadrila tiež, že centrálne depozitáre požadovali vznik databázy, ktorá by obsahovala
statické údaje o CP, ktoré sú aj mimo T2S. Zatiaľ takýto návrh na zmenu nebol zo strany ECB
akceptovaný.

Predmetom diskusie boli bod 7.1 URD Change requests, bod 8.1 - závery pracovnej
podskupiny pre plynulé vyrovnanie medzi depozitármi (TF on Smooth Cross-CSD
Settlement) a tiež bod 8.2 (Harmonisation Steering Group) o správe tejto pracovnej skupiny
HSG.
Ďalšie podnety, resp. doplňujúce návrhy k materiálom zaslaným na rokovanie NUG-SK
neboli predložené.
Prítomní členovia NUG-SK dostali ešte informáciu o programe budúceho informačného
stretnutia, ktoré sa má konať dňa 12.7.2011 v Zurichu. Upriamili sme pozornosť najmä na
BPD (Business Process Description) dokument, ktorý bude predmetom stretnutia. Dokument
má za cieľ popísať biznis procesy prebiehajúce pri komunikácii priamo pripojených
používateľov s T2S, je už zverejnený na webovej stránke ECB a je ho možné
pripomienkovať.
Ďalšie stretnutie NUG-SK k dokumentom T2S AG sa plánuje v poslednom septembrovom
týždni 2011.
V Bratislave, 29. 6.2011
Zapísala: Ing. Elena Biskupičová
Schválil: Ing. Peter Holička

