Záznam z rokovania
šestnásteho stretnutia NUG-SK konaného dňa 23. marca 2012
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)
Karol Gers (Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.)
Quido Miglierini (Slovenská banková asociácia)
Rastislav Čapkovič (Slovenská banková asociácia)
Eva Benkovičová (Ministerstvo financií SR)
Marcela Pokrývková (Národná banka Slovenska)
Branislav Kopkáš (Národná banka Slovenska)
Jozef Adamkovič (Národná banka Slovenska)
Neprítomní členovia NUG-SK:
Dagmar Kopuncová (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Oľga Dlugopolská (Slovenská banková asociácia)
Angelika Kotúčová (Národná banka Slovenska)
Rastislav Pavlík (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi)
Prizvaní hostia:
Jana Dubeňová (Ministerstvo financií SR)
Miroslav Janík (Národná banka Slovenska)
Agenda stretnutia:

1. Prerokovanie materiálov zaslaných z ECB k T2S
a. nadchádzajúce rokovanie T2S AG dňa 27.3.2012
b. informácie o činnosti Programovej rady T2S Programme Board
c. aktuálne informácie k T2S (prebiehajúca mini-konzultácia Podskupiny pre
adaptovanie na cross-CSD vyrovnanie)
2. Rôzne
Závery:
ad 1a:
Predseda NUG-SK otvoril rokovanie a informoval účastníkov o programe stretnutia NUGSK. Uviedol, že cieľom tohto stretnutia je prediskutovať dokumenty, ktoré sú predmetom
marcového rokovania T2S AG. K materiálom marcového rokovania T2S AG neboli od
prítomných vznesené žiadne dodatočné podnety.
Diskutované témy: budúca riadiaca štruktúra T2S, konektivita, harmonizácia vo veci
súhrnných účtov (omnibus accounts), finalita vyrovnania II, definovanie množstva cenných
papierov (securities amount data), konzultácia podskupiny TFAX (pre adaptovanie sa na
cross-CSD settlement). Z diskusie vyplynula dohoda usporiadať dňa 20.4.2012 ad-hoc
stretnutie NUG-SK s cieľom prípravy spoločnej odpovede na konzultáciu TFAX a tiež vo

veci prípravy odpočtu plnenia harmonizačných aktivít v zmysle harmonizačného listu HSG.
Zástupca CDCP prisľúbil pripraviť podklady návrhu odpovedí na konzultáciu TFAX.
ad 1b:
Členovia zobrali na vedomie informáciu o aktuálnej činnosti Programovej rady, o niektorých
rozhodnutiach Rady guvernérov ECB (schválenie Zmluvy pre centrálne banky mimo
eurozónu) o benefitoch pripravených zo strany Eurosystému pre CSD a tiež o povinnosti CSD
a centrálnych bánk pripravovať Plán adaptácie na podmienky T2S (feasibility study).
ad 1c:
Členovia NUG-SK boli informovaní o pripravovanom stretnutí zástupcov účastníkov
TARGET2 (NUG-T2) dňa 18.4.2011 vo veci konzultácie s trhom o možnostiach komunikácie
T2 a T2S.
Členovia NUG-SK vyjadrili záujem, aby sa členom NUG-SK stal aj zástupca Burzy cenných
papierov a tiež i ďalší zástupca Slovenskej bankovej asociácie, ktorý by zastupoval oblasť
platobných služieb.
Rovnako dostali členovia NUG-SK informáciu o nadchádzajúcom informačnom stretnutí
T2S, ktoré sa má konať dňa 18.4.2011 na Malte.
V Bratislave, 29.3.2012
Zapísala: Ing. Elena Biskupičová
Schválil: Ing. Peter Holička

