Záznam z rokovania
dvadsiateho tretieho stretnutia NUG-SK konaného dňa 13. júna 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.)
Karol Gers (Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.)
Peter Šály (Burza cenných papierov, a.s.)
Oľga Dlugopolská (Slovenská banková asociácia)
Quido Miglierini (Slovenská banková asociácia)
Rastislav Čapkovič (Slovenská banková asociácia)
Marcela Pokrývková (Národná banka Slovenska)
Branislav Kopkáš (Národná banka Slovenska)
Jozef Adamkovič (Národná banka Slovenska)
Angelika Kotúčová (Národná banka Slovenska)
Rudolf Pataki (Národná banka Slovenska)
Elena Biskupičová (tajomník - Národná banka Slovenska)
Neprítomní členovia NUG-SK:
Mária Hurajová (Burza cenných papierov, a.s.)
Peter Kubrický (Ministerstvo financií SR)
Jozef Bača (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi)
Agenda stretnutia:

1. Prerokovanie materiálov zaslaných z ECB k T2S
a. nadchádzajúce rokovanie T2S AG dňa 18.-19.6.2013
b. informácie o činnosti T2S Rady - T2S Board
2. rôzne (aktuálne konzultácie podskupín AG)
Závery:
Predseda NUG-SK otvoril rokovanie a informoval účastníkov o programe stretnutia NUGSK. Uviedol, že cieľom stretnutia je prediskutovať dokumenty, ktoré sú predmetom
najbližšieho rokovania T2S AG.
ad 1a:
Predseda NUG-SK otvoril diskusiu k predmetným dokumentom najbližšieho rokovania T2S
AG. K materiálom júnového rokovania T2S AG neboli od prítomných vznesené žiadne
dodatočné podnety. Niektoré body rokovania boli detailnejšie rozdiskutované. Išlo
predovšetkým o:
a)
Harmonizačná správa – predložený návrh Štvrtej harmonizačnej správy. Tento
aktuálny návrh vychádza z Tretej harmonizačnej správy doplnený o ďalších 5 nových
harmonizačných aktivít.
b)
Správa skupiny pre zmenové konania (Change Review Group) – aktuálny stav
vznesených zmenových požiadaviek, ktoré sú pripravené na schválenie na T2S AG, zároveň
informácia o návrhu riešenia CR390 (MSA) a tiež o konzultácii CR 340 (záznam bod rôzne).

c)
CA SG – diskusia o aktuálnej analýze stavu implementácie štandardov CA SG (gap
analýza) na národnom trhu, odpoveď pripraví podskupina NUG-SK, predbežný návrh
odpovede odpošle členom NUG-SK v termíne do 28.6.2013, zároveň bolo dohodnuté
stretnutie na deň 5.9.2013 s cieľom prediskutovania finálneho návrhu odpovede.
d)
DCA (Dedicated Cash Account) - bolo spresnené, že nie je potrebné informovať
Eurosystém do konca októbra t.r. o počte budúcich priamo pripojených subjektov do T2S
z pohľadu peňažnej stránky (tak ako bolo pôvodne uvažované).
ad 1b:
Prítomní dostali informácie o činnosti Rady T2S predovšetkým o tom, že Rada T2S vyjadruje
na základe aktuálneho stavu vývoja T2S presvedčenie o tom, že T2S bude dodaný včas.
Aktuálny míľnik SP3 bol splnený. CSD a NCB zaslali svoje aktualizované štúdie
realizovateľnosti. V súčasnosti je potrebné väčšie zameranie na monitoring pripravenosti CSD
a centrálnych bánk na včasnú adaptáciu svojich systémov na využívanie služieb T2S.
ad rôzne:
Členom NUG-SK bolo poďakované za účasť na viacerých písomných konzultáciách.
CR 340 (allegement delay period) – diskusia o podstate konzultácie, ktorú iniciovala ECB vo
veci stanovenia harmonizovaného času pre zaslanie výzvy od T2S protistrane na zaslanie
chýbajúcej inštrukcie do T2S. Členovia boli požiadaní zaslať reakciu (súhlas/nesúhlas so
stanovenými parametrami vo forme formulára zaslaného mailom) do 17.7.2013 na mailovú
adresu tajomníka NUG-SK tak, aby bolo možné zaslať jednotnú odpoveď za národný NUG
do 31.7.2013 v zmysle požiadavky ECB.
NBS informovala o výsledkoch stretnutia manažmentu CDCP a NBS k aktuálnemu vývoju
projektu T2S.
NBS informovala aj o aktuálnom stave príprav európskej legislatívy pre CSD (CSD
Regulation). Očakáva sa pozitívny vývoj pri prijímaní legislatívy v druhom polroku 2013 za
litovského predsedníctva.
Diskutovalo sa aj o možnosti oznámiť voči ECB do 28.6.2013 zámer CDCP i NBS (jej
systému riadenia kolaterálu) začať neskôr s testovaním typu bilateral interoperability, keďže
CDCP je zaradená až do 4. vlny migrácie. CDCP uviedlo, že sa chystá využiť túto možnosť
a oznámiť do ECB svoj zámer začať testovanie horeuvedeného typu dňa 1.6.2015.
Bol dohodnutý harmonogram krokov prípravy legislatívy v nadväznosti na T2S:
1. CDCP predloží do 31.8.2013 právnu analýzu, doplnenú o nové zistenia CDCP a časť
corporate actions
2. do 31.12.2013 - ukončenie právnej analýzy zo strany CDCP a predloženie finálneho
znenia
3. do 30.6. 2014 – má byť k dispozícii paragrafované znenie odkomunikované
a spripomienkované zástupcami trhu. Znenie legislatívnych zmien bude v súlade
s vývojom informačných systémov, pričom návrhy legislatívnych zmien by mali byť
platné od februára 2015, ale účinné až od času migrácie CDCP do T2S (3.2.2017).
Členovia NUG – SK boli informovaní aj o tom, že NBS pripravuje stretnutie zástupcov T2User Group dňa 28.6. o 10. hod., na ktorom platobné banky dostanú informácie o peňažnej

stránke vyrovnania v T2S, ktorá bola prezentovaná na aprílovom informačnom stretnutí T2S
ECB v Ľubľane.
Ďalšie stretnutie NUG-SK sa uskutoční dňa 5.9.2013. Predmetom rokovania bude návrh
pripravenej odpovede na konzultáciu vo veci gap analýzy CASG štandardov. Návrh odpovede
pripraví podskupina NUG-SK pre CASG vedená pani Bartákovou, zástupkyňou CDCP.
V Bratislave, 20.6.2013
Zapísala: Ing. Elena Biskupičová
Schválil: Ing. Peter Holička

