
Záznam z rokovania 
ôsmeho stretnutia NUG-SK konaného dňa 3. decembra 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) 
Dagmar Kopuncová (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: 
Karol Gers (Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.) 
Jozef Adamkovič (Národná banka Slovenska) 
 
Neprítomní členovia NUG-SK 
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi) 
 
Prizvaný hosť: 
Andrea Gučková (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.) 
 
Agenda stretnutia: 

1. Prerokovanie materiálov zaslaných z ECB k T2S  

a. nadchádzajúce rokovanie T2S AG dňa 6. a 7.12.2010 

b. informácie o činnosti Programovej rady T2S Programme Board 

c. aktuálne informácie k T2S 

2. Rôzne 
 
 
Závery: 
 
ad 1a: 
 
Predseda NUG-SK otvoril rokovanie a informoval účastníkov o programe a dokumentoch 
nadchádzajúceho rokovania T2S AG.  
Diskusia sa viedla predovšetkým k nasledovným bodom rokovania:  

 K bodu 4.2 Connectivity: bol prediskutovaný návrh talianskeho NUG stanoviť ako 
výberové kritérium pre poskytovateľa služby aj „message retrieval funkcionalitu. 
Zástupkyňa CDCP uviedla prečo toto kritérium nebolo vybraté medzi požadované. 
Okrem toho podľa vyjadrenia zástupcu depozitára pre CDCP nebude problém si 
odoslané inštrukcie do T2S archivovať v rámci dňa, takže si túto funkcionalitu sami 
vybudujú za relatívne nízke náklady. Problém môžu mať v tejto súvislosti iba veľké 
depozitáre, ktoré budú zasielať veľké objemy inštrukcií. Navyše táto funkcionalita by 
sa mala využiť iba naozaj vo veľmi ojedinelom prípade. Z uvedeného dôvodu 
depozitár netrvá na požiadavke kladenej zo strany talianskeho NUG. 

 K bodu 6.1 Ceny: diskusia k návrhu holandského NUG určiť maximálnu prirážku 5 
centov k cene 15 centov sa nestretla s pozitívnym ohlasom členov NUG-SK.  



 K bodu 6.2 Governance: NBS upozornila členov NUG-SK, že bude možné v novej 
riadiacej štruktúre platnej po podpise FA a CPA zaujímať sa o členstvo v T2S AG 
prostredníctvom Európskej bankovej federácie, tiež bude možné členstvo v CSD 
Steering Group-e, ale ide iba o obmedzený počet 6 zástupcov z radov používateľov. 
Zástupca depozitára upozornil, že doterajší status tzv. pozorovateľov (observers) sa 
zmení na nevoliacich členov (non-voting members). 

 K bodu 6.3 Krajiny s priamou držbou cenných papierov: CDCP chce využívať layered 
model. V tejto súvislosti bude nutná právna analýza nielen z pohľadu finality, ale 
celkovo i z pohľadu harmonizácie a zosúladenia štandardizovaných postupov v T2S 
a v súčasnom CDCP. Právna analýza v CDCP má byť začatá až koncom budúceho 
roka, resp. v r. 2012. Pán predseda NUG-SK upozornil na vhodnosť skoršieho začatia 
potrebnej právnej analýzy v kontexte na očakávané podpisovanie Framework 
Agreement v novembri 2011. 

 K bodu 4.3: návrhy na zmenu URD: Niektoré navrhované zmeny URD zástupca 
depozitára uvítal (úprava princípov č. 3 a 5 T2S a edičné zmeny), k ostatným 
nevyjadril námietky. 

 
K ostatným 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 (informáciu 
o T2S Programme Board reporte) a o niektorých rozhodnutiach Rady guvernérov ECB vo 
vzťahu k T2S (informácie o príprave výberu poskytovateľa siete, informácie o príprave 
UDFS, schválenie ceny 15 centov za DVP transakciu a prísľub fixovania tejto ceny na 
obdobie 4 rokov a ďalších 4 rokov zvyšovanie ročne maximálne o 10 %). Zverejnená cena 15 
centov je z pohľadu členov NUG-SK vítaná. 
 
ad 1c: 
 
Členovia NUG-SK boli informovaní o ďalšom informačnom stretnutí vo veci T2S, ktoré sa 
má konať dňa 25. januára vo Frankfurte nad Mohanom.  
 
 
Ďalšie stretnutie NUG-SK sa plánuje predbežne v druhom marcovom týždni roku 2011. 
 
 
V Bratislave, 7.12.2010 
Zapísala: Ing. Elena Biskupičová 
Schválil: Ing. Peter Holička  
 


