Záznam z rokovania
osemnásteho stretnutia NUG-SK konaného dňa 16. mája 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)
Dagmar Kopuncová (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Karol Gers (Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.)
Eva Benkovičová (Ministerstvo financií SR)
Oľga Dlugopolská (Slovenská banková asociácia)
Quido Miglierini (Slovenská banková asociácia)
Rastislav Čapkovič (Slovenská banková asociácia)
Mária Hurajová (Burza cenných papierov, a.s.)
Peter Šály (Burza cenných papierov, a.s.)
Marcela Pokrývková (Národná banka Slovenska)
Angelika Kotúčová (Národná banka Slovenska)
Jozef Adamkovič (Národná banka Slovenska)
Neprítomní členovia NUG-SK:
Rastislav Pavlík (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi)
Branislav Kopkáš (Národná banka Slovenska)
Prizvaní hostia:
Tatiana Margušová (Národná banka Slovenska)

Agenda stretnutia:

1. odpočet plnenia harmonizačných aktivít v zmysle harmonizačného zoznamu HSG
(Harmonizácia v kontexte T2S, stavová správa NUG-SK – III 2012 dokument
pripravený zo strany CDCP)
2. rôzne
Závery:
Predseda NUG-SK otvoril rokovanie. Uviedol, že cieľom tohto stretnutia je predovšetkým
prediskutovať Stavovú správu NUG-SK – III 2012, dokument pripravený zo strany CDCP
obsahujúci odpočet plnenia harmonizačných aktivít v zmysle harmonizačného zoznamu HSG.

ad 1:
Predseda NUG-SK viedol diskusiu k návrhu jednotlivých konštatovaní týkajúcich sa rozsahu
plnenia navrhovaných harmonizačných aktivít. Členovia NUG-SK uvítali aktivity CDCP,
pričom boli dohodnuté menšie úpravy niektorých návrhov CDCP (týkajúce sa aktivity 7 a 8, a
to cyklu vyrovnania a omnibus účtov). CDCP zašle upravenú správu členom NUG-SK.
Uvedená stavová správa bude slúžiť ako podklad za SR do ďalšej harmonizačnej správy,
ktorá bude vypracovaná HSG. CDCP sa pripravuje na implementáciu jednotlivých
navrhovaných štandardov, v súčasnosti pripravuje právnu gap analýzu, ktorá by mala byť
hotová koncom júna 2012. Následne by mal byť pripravovaný návrh nových biznis procesov

v CDCP a potom bude prebiehať diskusia o príprave návrhov na zmeny legislatívy s cieľom
implementácie štandardov navrhovaných HSG. Čo sa týka CA štandardov, tieto v prvej etape
právnej analýzy nebudú obsiahnuté, ich analýza sa očakáva koncom roka 2012.
Predseda NUG-SK požiadal o aktívne zapojenie pracovnej podskupiny NUG-SK do
implementácie navrhovaných štandardov.

ad rôzne:
Prediskutovaný bol návrh stanoviska SR k návrhu nariadenia o centrálnych depozitároch
cenných papierov.
Ďalšie stretnutie NUG-SK bude naplánované v prípade potreby ďalšej diskusie o plnení
harmonizačných aktivít.

V Bratislave, 23.5.2012
Zapísala: Ing. Elena Biskupičová
Schválil: Ing. Peter Holička

