Záznam z rokovania
devätnásteho stretnutia NUG-SK konaného dňa 14. septembra 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.)
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:
Eva Benkovičová (Ministerstvo financií SR)
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi)
Branislav Kopkáš (Národná banka Slovenska)
Prizvaní hostia:
Adriana Karácsonyi (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Jana Bartáková (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Tatiana Margušová (Národná banka Slovenska)
Miroslav Janík (Národná banka Slovenska)
Agenda stretnutia:

1. Prerokovanie materiálov zaslaných z ECB k T2S
a. nadchádzajúce rokovanie T2S AG dňa 18.-19.9.2012
b. informácie o činnosti T2S Rady - T2S Board
2. Návrh odpovede na II. mini-konzultáciu Podskupiny pre adaptovanie na cross-CSD
vyrovnanie (TFAX) vo veci aktivít druhého stupňa priority (CCP inštrukcie,
procedúry pri emitovaní CP, polia v správach a neštandardné CP)
3. Aktualizácia rozdielovej analýzy plnenia Štandardov pre Corporate Actions
4. Právna analýza plánovanej adaptácie CDCP na T2S
5. Rôzne
Závery:
Predseda NUG-SK otvoril rokovanie. V úvode privítal medzi prizvanými hosťami aj autorky
dokumentov, ktoré boli na žiadosť CDCP dodatočne zaradené do agendy stretnutia ako body
tri a štyri. Jedná sa o aktualizáciu rozdielovej analýzy plnenia Štandardov pre Corporate
Actions (prezentovala pani Jana Bartáková z CDCP), a tiež o právnu analýzu plánovanej
adaptácie CDCP na T2S (prezentovala JUDr. Adriana Karácsonyi z CDCP).

Predseda NUG-SK v úvode uviedol novú riadiacu štruktúru T2S, ktorá vstúpila v platnosť
podpisom FA a CPA. FA bola koncom júna podpísaná ďalšími 15 CSD. Teda v súčasnosti
Eurosystém podpísal FA s 23 CSD (z toho 6 CSD mimo eurozónu), pričom z radov eurozóny
chýba iba grécky Hellex a Cyprus, (ktorý zatiaľ využíva pre vyrovnanie Hellex). CPA
podpísal Eurosystém zatiaľ iba s CB Dánska, ktorá sa zaviazala dať k dispozícii svoju menu
na vyrovnanie počnúc rokom 2018.
Predseda zároveň informoval o tom, že CSD a CB splnili SP2 v termíne, teda adaptačné plány
jednotlivých CSD a CB boli vypracované v súlade s plánom a tiež o tom, že programový plán
projektu T2S sa priebežne plní v stanovených časoch.
ad 1a:
Predseda NUG-SK otvoril diskusiu k dokumentom, ktoré sú predmetom septembrového
rokovania T2S AG. K materiálom septembrového rokovania T2S AG neboli od prítomných
vznesené žiadne dodatočné podnety.
Zástupkyňa CDCP informovala o stave činnosti podskupiny CA-SG, ktorej je členkou.
Informovala o záveroch rokovania CA-SG, a síce o tom, že CA-SG sa uzniesla na tom, že
príkazy podané do T2S pred dátumom vydania cenného papiera sa v T2S nespracujú,
ale zostanú v stave „čakajúce“ a tiež i o tom, že podávanie príkazov po dni splatnosti cenného
papiera bude v T2S možné.
ad 1b:
Členovia zobrali na vedomie informáciu o aktuálnej činnosti T2S Rady, o novom zložení
a revidovanom mandáte. Za člena T2S Rady bol menovaný Radou guvernérov ECB aj Ing.
Peter Holička.
ad 2:
NUG-SK prerokovalo jednotlivé návrhy odpovedí na druhú mini-konzultáciu podskupiny TFAX vo veci aktivít druhého stupňa priority vypracované zo strany CDCP. Členovia privítali
návrhy odpovedí, k jednotlivým návrhom neboli žiadne zásadné pozmeňovacie návrhy, preto
bolo dohodnuté, že odpoveď bude zaslaná po formálnej úprave ako odpoveď zoskupenia
NUG-SK do ECB na adresu t2s-nug@ecb.int.
ad 3:
Štandardy pre korporátne udalosti (CA štandardy) – analýza stavu implementácie (gap
analýza)
NUG-SK prerokoval predložený návrh odpovede na analýzu stavu implementácie CA
štandardov. Súčasný návrh zodpovedá aktuálnemu stavu implementácie štandardov a bude
zaslaný pani Bartákovou z CDCP do ECB. Predseda NUG-SK požiadal, aby sa uvedeným
aktivitám aj naďalej venovala pracovná podskupina NUG-SK pre korporátne udalosti. NUGSK podporil, aby sa najmä zástupcovia SBA aktívne podieľali na činnosti podskupiny.
Výsledkom stretnutí pracovnej podskupiny NUG-SK má byť zaslanie aktualizovanej verzie
gap analýzy do 10.11.2012 na adresu tajomníka NUG-SK, ktorý bude distribuovať dokument
všetkým členom NUG-SK.
ad 4:
Právna analýza

NUG-SK zobralo na vedomie predloženú právnu analýzu, ktorá obsahuje návrh legislatívnych
zmien potrebných na využívanie služieb T2S v CDCP, ktoré v súčasnosti vie CDCP
identifikovať. NUG-SK berie na vedomie súčasný stav právnej analýzy i to, že v tejto analýze
CDCP ďalej pokračuje. Čo sa týka CA štandardov, tieto v prvej etape právnej analýzy nie sú
obsiahnuté, ich analýza sa očakáva koncom roka 2012. Zástupkyňa NBS pani Pokrývková
upozornila na potrebu upresnenia terminológie týkajúcej sa autokolateralizácie. Predseda
NUG-SK vyzval všetkých svojich členov zaslať do 15.10.2012 písomné stanovisko
k právnej analýze tajomníkovi NUG-SK.
ad rôzne:
Zástupkyňa BCPB informovala o tom, že CDCP má nové vedenie od druhého septembrového
týždňa.
Členovia NUG-SK dostali informáciu aj o nadchádzajúcom informačnom stretnutí T2S, ktoré
sa má konať dňa 5.10.2012 vo Viedni.

Ďalšie stretnutie NUG-SK sa plánuje pred stretnutím AG, ktoré má byť v dňoch 27. až
28.11.2012.

V Bratislave, 17.9.2012
Zapísala: Ing. Elena Biskupičová
Schválil: Ing. Peter Holička

