Záznam z rokovania
dvadsiateho prvého stretnutia NUG-SK konaného dňa 1. februára 2013
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.)
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)
Neprítomní členovia NUG-SK:
Oľga Dlugopolská (Slovenská banková asociácia)
Peter Kubrický (Ministerstvo financií SR)
Jozef Bača (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi)
Jozef Adamkovič (Národná banka Slovenska)
Branislav Kopkáš (Národná banka Slovenska)
Angelika Kotúčová (Národná banka Slovenska)

Agenda stretnutia:

1. Prerokovanie materiálov zaslaných z ECB k T2S
a. nadchádzajúce rokovanie T2S AG dňa 6.2.2013 (rokovanie AG venované
predovšetkým Harmonizácii v kontexte T2S a cross-CSD vyrovnaniu)
b. informácie o činnosti T2S Rady - T2S Board
2. 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
februárového rokovania T2S AG, pričom základným bodom rokovania je stav implementácie
harmonizačných štandardov v zmysle III. Správy HSG.

ad 1a:
Predseda NUG-SK otvoril diskusiu k zaslaným dokumentom. Tajomník NUG-SK vyjadril
vďaku členom NUG-SK za pozornosť, ktorú venujú konzultáciám HSG a predovšetkým
zástupcom CDCP a.s., ktorý pripravili komentáre k pripravenej Správe HSG. Komentáre boli
zaslané do ECB v mene NUG-SK. Bolo konštatované, že všetky naše pripomienky boli
akceptované. Správa HSG bude po prerokovaní na februárovom stretnutí T2S AG pripravená
na zverejnenie v marci 2013 pri príležitosti konferencie „Post-trade harmonisation and
financial integration in Europe“. Členovia zdôraznili, že harmonizácia kapitálového trhu musí
byť záležitosťou nielen CDCP, a.s., ale všetkých subjektov kapitálového trhu. Zoskupenie

NUG-SK sa zhodlo na tom, že je vhodná a potrebná účasť predovšetkým vedúcich
predstaviteľov MF SR a tiež i CDCP, a.s. na všetkých podujatiach (konferenciách), kde je
predmetom rokovania budúce usporiadanie post-trade kapitálového trhu.
Zoskupenie NUG-SK ocenilo prácu členov Pracovnej podskupiny pre CA štandardy, ktorá
pripravuje biznis analýzu CA. Podskupina sa zišla na svojom rokovaní dňa 23.1.2013
a informovala o svojej činnosti prostredníctvom predloženého Zápisu zo stretnutia.

ad 1b:
Prítomní dostali informácie o činnosti Rady T2S, predovšetkým o tom, že Rada T2S sa
opätovne zaoberala návrhom zloženia migračných vĺn, ktorý bol odoslaný zo strany T2S Rady
zoskupeniu CSG. V novom návrhu zloženia je migrácia rozdelená až do štyroch migračných
vĺn (nerátajúc piatu určenú pre neštandardnú situáciu). Cieľom nového návrhu je
primeranejšie rozloženie premávky v rámci migračných vĺn. CDCP, a.s. je zaradený do štvrtej
vlny migrácie, ktorá má migrovať do T2S 6.2.2017. Zástupcovia CDCP, a.s. konštatovali, že
aj toto nové zaradenie bude nášmu CSD vyhovovať, nakoľko nešlo o posun migrácie smerom
dopredu.
ad 2 rôzne:
Členom NUG-SK bola oznámená zmena v zastúpení MF SR v NUG-SK. Novým členom
NUG-SK za MF SR sa stal dňom 1.2.2013 pán Ing. Peter Kubrický, ktorý nahradil pani Ing.
Evu Benkovičovú.
Členovia NUG-SK dostali informáciu o nadchádzajúcom informačnom stretnutí T2S, ktoré sa
má konať dňa 10.4.2013 v Ľubľane, pričom ťažiskovou témou bude peňažná stránka
vyrovnania v T2S.
Členovia NUG-SK prejavili záujem o ďalšie informácie vo vzťahu k riešeniu klientkolateralizácie v T2S. Bolo prisľúbené odoslať dokumentáciu, ktorá rieši túto problematiku a
je
k dispozícii
na
ECB
web
stránke
http://www.ecb.int/paym/t2s/pdf/specser/T2S_SpecialSeries_issue2.pdf.

Ďalšie stretnutie NUG-SK je plánované pred stretnutím AG, ktoré má byť dňa 28.2.2013.

V Bratislave, 7.2.2013
Zapísala: Ing. Elena Biskupičová
Schválil: Ing. Peter Holička

