Záznam z rokovania
dvadsiateho stretnutia NUG-SK konaného dňa 23. novembra 2012
v priestoroch Národnej banky Slovenska
Prítomní členovia Národnej užívateľskej skupiny pre Slovenskú republiku (ďalej NUG –SK):
Peter Holička (predseda – 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.)
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)
Branislav Kopkáš (Národná banka Slovenska)
Neprítomní členovia NUG-SK:
Oľga Dlugopolská (Slovenská banková asociácia)
Eva Benkovičová (Ministerstvo financií SR)
Quido Miglierini (Slovenská banková asociácia)
Jozef Bača (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Jozef Adamkovič (Národná banka Slovenska)
Rudolf Pataki (Národná banka Slovenska)
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi)
Prizvaní hostia:
Peter Kubrický (Ministerstvo financií SR)
Agenda stretnutia:

1. Prerokovanie materiálov zaslaných z ECB k T2S
a. nadchádzajúce rokovanie T2S AG dňa 28.11.2012
b. informácie o činnosti T2S Rady - T2S Board
2. Harmonizácia v kontexte T2S – stavová správa NUG-SK
3. Rôzne
Závery:
Predseda NUG-SK otvoril rokovanie a informoval účastníkov o programe stretnutia NUGSK. Uviedol, že cieľom tohto stretnutia je prediskutovať dokumenty, ktoré sú predmetom
novembrového rokovania T2S AG a tiež stav implementácie harmonizačných štandardov
v zmysle predloženej Stavovej správy NUG-SK a III. Správy HSG.

ad 1a:
Predseda NUG-SK otvoril diskusiu k dokumentom, ktoré sú predmetom novembrového
rokovania T2S AG. K materiálom novembrového rokovania T2S AG neboli od prítomných
vznesené žiadne dodatočné podnety.

ad 1b:
Prítomní dostali informácie o činnosti Rady T2S, predovšetkým o tom, že Rada T2S sa
zaoberala návrhom zloženia migračných vĺn, ktorý bol odoslaný zo strany T2S Rady
zoskupeniu CSG (CDCP, a.s. je zaradený do druhej vlny migrácie, ktorá má migrovať do T2S
4.7.2016. Zástupcovia CDCP, a.s. konštatovali, že takéto zaradenie bude nášmu CSD
vyhovovať). Zároveň prítomní boli oboznámení s tým, že T2S Rada uvažuje o potrebnosti
vypracovania harmonizovaných podmienok využívania služieb T2S pre priamo pripojených
účastníkov (DCP). Zatiaľ nie je jasné, ako sa Eurosystém rozhodne vo veci prípravy
harmonizovaných podmienok pre jednotlivých DCP.

ad 2:
NUG-SK prerokoval dokument predkladaný zoskupením HSG (III. Správa HSG) a tiež
dokument vypracovaný CDCP, a.s., ktorý obsahuje stav implementácie harmonizačných
štandardov k októbru 2012.
Predseda NUG-SK vyslovil, že HSG správa, vypracúvaná na ročnej, resp. polročnej báze,
uvádza status desiatich (celkovo z 25) harmonizačných aktivít. Niektoré aktivity nie je možné
v súčasnosti hodnotiť vzhľadom k ich závislosti od dokončenia európskych právnych
predpisov CSD Regulation (CSDR) a Securities Law Legislation (SLL). V stave
implementácie niektorých štandardov národný trh SR dosiahol pozitívne výsledky (ide o napr.
T2S messages, T2S matching fields, availability of omnibus accounts, kde trh SR vykazuje
„green“ status), avšak v niektorých aktivitách je potrebné pokračovať a zintezívniť aktivitu.
Bolo dohodnuté, že pokiaľ budú existovať nové skutočnosti, ktoré súvisia so Správou,
CDCP a.s. pripraví stanovisko, resp. pripomienky k predmetnej III. Správe HSG
a následne toto zašle tajomníkovi NUG-SK do 31.12. 2012. Stanovisko bude potom nutné
zaslať do ECB v termíne do 15.1.2013. V prípade potrebnosti bude zvolané v tejto veci
stretnutie NUG-SK v termíne do 15.1.2013.
Predseda NUG-SK povedal, že súčasťou HSG správy je aj monitoring CA štandardov on
flow, kde na základe zaslanej gap analýzy náš trh javí nízky stupeň implementácie. Predseda
NUG-SK opätovne požiadal, aby sa tejto problematike venovala pracovná podskupina NUGSK pre korporátne udalosti (CA podskupina), ktorá je vedená CDCP. a.s.. Bolo vyjadrené
poďakovanie všetkým členom za venovanie pozornosti právnej analýze a za zaslanie ďalších
návrhov a podnetov, ktoré vypracovala predovšetkým SBA. Zástupcovia CDCP, a.s.
vyslovili, že podnety a návrhy budú zapracované do ďalšej právnej analýzy. CDCP, a.s.
informovalo, že právna analýza realizovaná do konca roka 2012 nebude riešiť oblasť CA
štandardov. Oznámili, že právnej analýze bude predchádzať biznis analýza. Na základe
uvedeného bola dohodnutá úloha a termín jej vypracovania:
Pracovná podskupina pre CA štandardy vykoná biznis analýzu za CA. Vypracuje
dokument „Popis obchodných procesov poskytovania služieb v súvislosti s CA na trhu
po migrácii do T2S“. Návrh dokumentu bude pripravený do 1.3.2012.
ad rôzne:
P. Kopkáš, člen NUG-SK, ktorý je zároveň i zástupcom NBS v zoskupení OMG (Operational
Manager Group) poukázal na potrebu aktívneho zastúpenia aj CDCP, a.s. v tomto zoskupení,
keďže cieľom OMG je participovať na príprave dokumentu MOP (Manual of Procedures),
dôležitého dokumentu, ktorý bude popisovať procesy a ich sled v budúcom prevádzkovom
prostredí T2S. Z tohto dôvodu je vhodné, aby priamo zástupca CDCP, a.s. presadzoval
záujmy CDCP pri tvorbe prevádzkového dokumentu T2S.
CDCP, a.s. zabezpečí účasť zástupcu CDCP, a.s. na stretnutiach zoskupenia OMG.

P. Pokrývková (zástupkyňa NBS) informovala o tom, že NBS sa zúčastnila stretnutia Výboru
pre služby, na ktorom zástupcovia NBS prezentovali súčasný stav projektu T2S a najmä
tiež budúce fungovanie služby Auto-kolateralizácie v T2S. Zároveň informovala, že NBS už
získala odpovede od členov CDCP vo veci rozhodovania o budúcej technike Autokolaterizácie.
Tajomník NUG-SK upriamil pozornosť na návrhy štyroch zmenových konaní, ktoré
v súčasnosti posudzuje Eurosystém. Zástupcovia CDCP, a.s. sa vyjadrili, že prípadné
neimplementovanie týchto návrhov nepredstavuje žiadnu prekážku pre úspešnú adaptáciu
CDCP, a.s. na využívanie služieb T2S.
Členovia NUG-SK dostali informáciu aj o nadchádzajúcom informačnom stretnutí T2S, ktoré
sa má konať dňa 17.1.2013 v Helsinkách.
Ďalšie stretnutie NUG-SK sa uskutoční v januári 2013 v prípade, ak by bolo potrebné
prediskutovať návrhy pripomienok k HSG správe, inak pred ďalším stretnutím AG, ktoré má
byť v dňoch 27. až 28.2.2013.

V Bratislave, 27.11.2012
Zapísala: Ing. Elena Biskupičová
Schválil: Ing. Peter Holička

