Záznam z rokovania
tridsiateho stretnutia NUG-SK konaného dňa 20. marca 2015
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)
Karol Gers (Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.)
Peter Nagy (Centrálny depozitár cenných papierov, a. s.)
Robert Vlkolinský (Ministerstvo financií SR)
Peter Kubrický (Burza 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)
Marek Pohorelý (Slovenská banková asociácia)
Rastislav Rajninec (Slovenská banková asociácia)
Peter Uhrin (Slovenská banková asociácia)
Marcela Pokrývková (Národná banka Slovenska)
Angelika Kotúčová (Národná banka Slovenska)
Branislav Kopkáš (Národná banka Slovenska)
Jozef Adamkovič (Národná banka Slovenska)
Elena Biskupičová (tajomník - Národná banka Slovenska)
Neprítomní členovia NUG-SK:
Dagmar Kopuncová (Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.)
Peter Trúchly (Slovenská banková asociácia)
Róbert Kopál (Asociácia obchodníkov s cennými papiermi)
Agenda stretnutia:

1. Prerokovanie materiálov zaslaných z ECB k T2S
a. nadchádzajúce rokovanie T2S AG dňa 23.- 24.3.2015
b. informácie o činnosti T2S Rady - T2S Board
2. rôzne
Závery:
Predseda NUG-SK otvoril rokovanie a privítal nových členov NUG-SK. MF SR bude
zastupovať Robert Vlkolinský a BZCP bude zastupovať okrem pána Šályho aj pán Peter
Kubrický, ďalším novým zástupcom CDCP, a.s. bude pán Peter Nagy. Všetky ostatné
nominácie zostávajú v platnosti.
Ďalej predseda informoval účastníkov o programe stretnutia NUG-SK. Povedal, že cieľom
tohto stretnutia je prediskutovať dokumenty, ktoré sú predmetom najbližšieho rokovania T2S
AG a tiež venovať pozornosť stavu implementácie harmonizačných štandardov.
K predloženej agende neboli vznesené žiadne pripomienky.
ad 1a:
Predseda NUG-SK otvoril diskusiu k dokumentom, ktoré sú predmetom najbližšieho
rokovania T2S AG. Diskusia k jednotlivým bodom agendy sa zamerala predovšetkým na

pripravovanú Piatu harmonizačnú správu HSG a tiež prácu zoskupenia XMAP (Prítomní boli
upovedomení o pripravovanom katalógu pravidiel obmedzení vyrovnania (restriction rules) za
všetky vlny migrácie. Prítomní ďalej dostali informáciu o ďalšej konzultácii zaslanej dňa
17.3.2015 vo veci aktuálnych párovacích polí používaných v národných trhoch.
Z diskusie vyplynuli úlohy:
• K Piatej harmonizačnej správe: NBS zašle do ECB požiadavku návrhu na zmenu stavu
monitorovanej aktivity "Securities amount data" za SK , a to zmenu "yellow" na
"green" z dôvodu neexistencie "legal barriers" a existencie plánu implementácie
štandardu do času migrácie trhu do T2S.
• Zástupcovia SBA zašlú do 27.3.2015 zástupcovi CDCP, a.s. pánovi Gersovi novú
formuláciu zdôvodnenia odpovede k otázke č. 4, následne zašle pán Gers odpovede do
ECB do 2.4.2015 na mailovú adresu: T2S_XMAP@ecb.int
ad 1b:
Prítomní boli informovaní o tom, že T2S Rada monitoruje aktuálny stav testovania
používateľov, ktorý postupuje v zmysle plánu, začiatkom marca začalo testovanie komunity
prvej migračnej vlny. Bolo konštatované, že rozsah chybovosti odhalený pri testovaní
zodpovedá charakteru a veľkosti testovaného projektu. Prítomní dostali aj informácie o zmene
v zložení T2S Rady.
ad 2 rôzne:
Predseda NUG-SK upriamil pozornosť na skutočnosti týkajúce sa trhových štandardov druhej
priority. Stále vykazuje náš trh vo veci trhových štandardov pre cenné papiere „on stock“ :
„červený stav – no info“
Z diskusie vyplynula úloha:
• Pán Trúchly pripraví spolu so zástupcami SBA do 31.5.2015 návrh odpočtu plnenia
trhových štandardov (v zmysle ostatného formuláru zaslaného členom dňa 21.7., resp.
opätovne 24.11.2014 a tiež dňa 20.3.2015) a následne zašle odpočet voči EBF.
Odpočet za štandardy týkajúce sa "corporate action processing" je potrebné zaslať
voči Werner.frey@afme.eu a linda.cook@afme.eu.
Prítomní dostali informáciu i o nadchádzajúcom informačnom stretnutí T2S, ktoré sa má
konať dňa 16.4.2015 v Paríži, pričom v programe je prezentácia pripravovaných
adaptovaných služieb Euroclear-u a Piata harmonizačná správa.
Zástupca CDCP, a.s. informoval prítomných o chystanom Výbore pre služby, na ktorom bude
CDCP, a.s. informovať svojich členov o stave projektu adaptácie CDCP, a.s. na služby T2S.
Z informácií pána Gersa vyplynula skutočnosť, že CDCP, a.s. postupuje v prípravách
v zmysle svojho Adaptačného plánu.
Ďalšie stretnutie NUG-SK sa uskutoční pred ďalším stretnutím T2S AG, ktoré je naplánované
na 2.7.2015.
V Bratislave, 26.3.2015
Zapísala: Ing. Elena Biskupičová
Schválil: Ing. Peter Holička

