Záznam z rokovania
dvadsiateho druhého stretnutia NUG-SK konaného dňa 25. februára 2013
v priestoroch Národnej banky Slovenska
Prítomní členovia Národnej užívateľskej skupiny pre Slovenskú republiku (ďalej NUG –SK):
Peter Holička (predseda – Národná banka Slovenska),
Dagmar Kopuncová (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Mária Hurajová (Burza cenných papierov, a.s.)
Peter Šály (Burza cenných papierov, a.s.)
Marcela Pokrývková (Národná banka Slovenska)
Peter Kubrický (Ministerstvo financií SR)
Branislav Kopkáš (Národná banka Slovenska)
Jozef Adamkovič (Národná banka Slovenska)
Rudolf Pataki (Národná banka Slovenska)
Quido Miglierini (Slovenská banková asociácia)
Neprítomní členovia NUG-SK:
Elena Biskupičová (tajomník - Národná banka Slovenska)
Karol Gers (Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.)
Rastislav Čapkovič (Slovenská banková asociácia)
Oľga Dlugopolská (Slovenská banková asociácia)
Angelika Kotúčová (Národná banka Slovenska)
Jozef Bača (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi)
Prizvaní hostia:
Miroslav Janík (Národná banka Slovenska)
Agenda stretnutia:

1. Prerokovanie materiálov zaslaných z ECB k T2S
a. nadchádzajúce rokovanie T2S AG dňa 28.2.2013
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
najbližšieho rokovania T2S AG.
ad 1a:
Predseda NUG-SK otvoril diskusiu k dokumentom, ktoré sú predmetom najbližšieho
rokovania T2S AG. K materiálom februárového rokovania T2S AG neboli od prítomných
vznesené žiadne dodatočné podnety. V diskusii boli rozdiskutované predovšetkým nasledovné
body rokovania T2S AG:
a)
Harmonizačná správa – na rokovanie T2 AG je predkladaná nová verzia
harmonizačnej správy. V aktuálne predkladanej správe prišlo oproti predchádzajúcej verzii k
jednej zmene a to v prípade odpočtu plnenia harmonizačnej aktivity– trhové štandardy
(market standards). Odpočet plnenia tejto harmonizačnej aktivity je pripravovaný zo strany

European Market Infrastructure Group (E-MIG). Na základe diskusie bolo dohodnuté, že
NBS nadviaže kontakt so zástupcami E – MIG na doriešenie tejto otázky s cieľom upresnenia
vykazovania v ďalšom období.
b)
Správa skupiny pre zmenové konania (Change Review Group) – aktuálny stav
akceptácie resp. neakceptácie vznesených zmenových požiadaviek
c)
Dokument popisujúci vedenie a budúce postavenie DCA (Dedicated Cash Account)
účtov – právne postavenie DCA účtov, možné presuny likvidity a pod.
ad 1b:
Prítomní dostali informácie o činnosti Rady T2S, predovšetkým o tom, že Rada T2S sa
zaoberala návrhom zloženia migračných vĺn. Diskusie o budúcej migrácii na T2S by mali byť
ukončené v priebehu marca 2013. Ako bolo uvedené, CDCP je aktuálne zaradený do štvrtej
migračnej vlny (február 2017).
ad rôzne:
CDCP informoval o dokumente, ktorý popisuje postupy technického spracovania corporate
actions v CDCP. Materiál obsahuje aj otvorené otázky, ktoré sa týkajú postupov mimo CDCP,
na ktoré sa snažila nájsť odpovede podskupina pre corporate actions. CDCP požiadalo, aby
identifikované otázky boli prediskutované na spoločnom rokovaní za účasti zástupcov MF
SR, NBS a CDCP (jedná sa najmä o nevyhnutnosť legislatívne ošetriť všeobecnú povinnosť
poskytovania informácií emitentov). V nadväznosti na uvedené, CDCP zvolá pracovné
rokovanie k tejto problematike.
Členovia NUG-SK dostali informáciu aj o nadchádzajúcom ad- hoc workshope, ktorý je
organizovaný ECB a je určený pre účastníkov trhu, ktorý sa zaoberajú analýzou a následnou
možnou implementáciou korporátnych štandardov na národných trhoch. Workshop sa bude
konať 9. apríla 2013 vo Frankfurte.
Členovia NUG – SK boli informovaní aj o informačnom stretnutí T2S, ktoré sa bude konať
dňa 10.4.2013 v Ľubľane, pričom ťažiskovou témou bude peňažná stránka vyrovnania v T2S.
Ďalšie pravidelné stretnutie NUG-SK sa uskutoční v júni 2013 pred najbližším rokovaním
T2S AG.

V Bratislave, 4.3.2013
Zapísal: Ing. Rudolf Pataki
Schválil: Ing. Peter Holička

