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píšeme spolu  

nevšedný príbeh
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Príhovor generálneho riaditeľa  
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Vážené dámy, vážení páni,

Centrálny depozitár  cenných papierov SR, a.s. si tento rok pripomína už 25. výročie svojho vzniku.  
Veľmi ma teší, že sa Vám môžem prihovoriť pri príležitosti tohto pekného jubilea a rád by 
som túto chvíľu využil na krátku bilanciu našej doterajšej cesty, ale aj na zamyslenie sa  
nad  budúcnosťou.

Počiatky našej činnosti siahajú do roku 1992, kedy sa začala riešiť otázka prechodu štátneho majetku  
do súkromných rúk formou kupónovej privatizácie a boli tak položené základy kapitálového trhu  
na Slovensku. Vzniklo vtedy Stredisko cenných papierov SR, a.s., ktoré sa v roku 2004 pretransformovalo  
v súlade s novou legislatívou na Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) do podoby,  
ako ho poznáte dnes.

V priebehu celého štvrťstoročia sme boli súčasťou vývoja našej spoločnosti a aj dnes spolu s ňou  
prechádzame stále novými a nevyhnutnými zmenami, ktoré vyžaduje súčasná dynamická doba.  
Zažili sme obdobia, kedy sme museli čeliť veľkým výzvam a prekážkam. V posledných rokoch CDCP  
otáča kurz, darí sa nám dosahovať dobré hospodárske výsledky a úspešne pokračuje v potvrdzovaní  
svojho postavenia na trhu.

V tomto roku sme úspešne zvládli hneď dve veľké výzvy. Vo februári sme sa pripojili na spoločnú  
technologickú platformu európskych depozitárov Target 2-Securities, ktorej prevádzku zastrešuje  
Európska centrálna banka a pri tejto príležitosti sme harmonizovali naše produkčné IS.  
V septembri sme podali do NBS žiadosť o získanie povolenia na činnosť v zmysle požiadaviek  
Európskeho Nariadenia CSDR a príslušných RTS. Tretia výzva pred nami ešte stojí, a tou je akreditačný 
proces pre prideľovanie LEI.

To však ešte zďaleka nie je všetko. Čaká nás proces digitalizácie, ako aj nové výzvy z pohľadu  
globalizácie kapitálových trhov a ja verím, že nastolený pozitívny trend udržíme aj  
v nasledujúcich rokoch. Stratégiou CDCP naďalej zostáva najmä skvalitňovanie služieb a zvýšenie  
efektivity tak, aby sme našim zákazníkom priniesli pridanú hodnotu a oslovili aj ďalších  
nových klientov.

Moje poďakovanie patrí všetkým súčasným aj bývalím zamestnancom centrálneho depozitára  
za veľký kus odvedenej práce. Rovnako by som chcel poďakovať našim klientom za dôveru  
a ubezpečiť ich, že urobíme všetko preto, aby sme ju nestratili. Uplynulých 25 rokov napísalo  
nevšedný príbeh a som presvedčený, že nasledujúce obdobie bude rovnako vzrušujúce.

Ing. Martin Wiedermann
        predseda predstavenstva a generálny riaditeľ CDCP 
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Míľniky CDCP
CDCP je modernou inštitúciou, ktorá drží krok s dobou a zároveň ťaží zo svojich dlhoročných skúseností.  
V priebehu 25-tich rokov svojej existencie prešla cestu plnú zmien aj úspechov. Pozrite si s nami jej  
najdôležitejšie míľniky. 

1992  VZNIK STREDISKA CENNÝCH PAPIEROV SR (SCP SR)

1993   OTVORENIE 2,6 MILIÓNA ÚČTOV MAJITEĽOV ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV  
A PRIPÍSANIE AKCIÍ Z EMISIÍ PRIVATIZOVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM PRVEJ VLNY  
KUPÓNOVEJ PRIVATIZÁCIE.

1994    SCP SR STALO ČLENOM ASOCIÁCIE NÁRODNÝCH ČÍSLOVACÍCH AGENTÚR

1996   SCP SR PRIPÍSALO NA ZÁKLADE DRUHEJ VLNY KUPÓNOVEJ PRIVATIZÁCIE 3,3 MILIÓNOM 
OBYVATEĽOM NA ICH MAJETKOVÉ ÚČTY DLHOPISY FNM SR

1998    SCP SR JE ZAKLADAJÚCIM ČLENOM ASOCIÁCIE CENTRÁLNYCH DEPOZITÁROV  
STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY (CEESDA)

2001    MEDZIROČNÝ RAST POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB O 23%

2004    VZNIK CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.  AKO NÁSTUPNÍCKEJ   
ORGANIZÁCIE SCP SR

2006   UDELENÉ ČLENSTVO PRVÉMU ZAHRANIČNÉMU ČLENOVI – POĽSKÝ CENTRÁLNY  
DEPOZITÁR (KDPW)

2012    CDCP UMOŽNIL NADOBÚDAŤ A NÁSLEDNE OBCHODOVAŤ S CENNÝMI PAPIERMI,  
S KTORÝMI SA OBCHODUJE NA TRHU V ČESKEJ REPUBLIKE, AJ NA TRHU  
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.

2017  CDCP ÚSPEŠNE PREŠIEL NA EURÓPSKU PLATFORMU TARGET 2-SECURITIES (T2S). 
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Ľudia v CDCP
Za úspechmi každej spoločnosti stoja vždy konkrétni ľudia. O to viac to platí v CDCP, ktorý ako dôležitá súčasť 
infraštruktúry slovenského kapitálového trhu kladie vysoké nároky na odbornosť a nasadenie všetkých  
zamestnancov. Kto sú to  a čo je ich prácou, sa postupne dozviete z nášho newslettera. Dnes Vám prostred-
níctvom krátkej ankety predstavíme našich kľúčových pracovníkov. 

Ing. Martin WIEDERMANN 
člen predstavenstva a generálny riaditeľ CDCP

1. Čo je náplňou vašej práce? 
Mojou hlavnou úlohou je vytvárať priateľské vzťahy v externom prostredí, dobrú  
atmosféru a priaznivé podmienky v internom prostredí, tak aby odborní pracovníci 
mohli bez veľkých problémov a bariér dodávať svoje služby. Už niekoľko rokov sa spolu 
s tímom mojich kolegov staráme o to, aby depozitár bol dôveryhodným a stabilným 
obchodným partnerom pre našich klientov. Úspech nášho spoločného úsilia dokazujú  
za posledné obdobie naše výsledky.

2. Aké výzvy vás čakajú do budúcnosti?
Výziev je hneď niekoľko. Či už je to v rovine harmonizácie kapitálových a finanč-
ných trhov a príprava depozitára na novú úlohu v rámci globalizovaného trhu, alebo  
zachytenie trendov spojených s nástupom nových technológií ako je block-chain.

3. Čo by ste popriali CDCP k výročiu a do najbližšieho obdobia?
Depozitáru prajem veľa spokojných klientov, ktorí budú radi využívať naše služby. Prajem mu dobrých zamest-
nancov, ktorí tvoria súdržný team. A hlavne mu prajem aby sa stal najlepšou finančnou inštitúciou na našom 
trhu. 

Ing. Karol GERS   
riaditeľ úseku IT

1. Čo je náplňou vašej práce, aké sú vaše kompetencie?
Funkčné služby všetkých našich informačných systémov a technológií pre zamest-
nancov a klientov CDCP sú hlavnou a základnou časťou mojej práce. Spolu s tímom 
ľudí sa staráme o ich bezpečnosť, ako aj spoľahlivosť. Z pozície riaditeľa úseku IT mi 
vyplývajú rovnako aj kompetencie na strategické plánovanie, riadenie a rozhodova-
nie vo veci IT projektov so zreteľom na biznis potreby a možnosti CDCP či zostavo-
vanie IT rozpočtu. 

2. Aké výzvy vás čakajú do budúcnosti? 
Som si vedomý akým výzvam bude CDCP v budúcnosti čeliť, preto sa chcem 
sústrediť na automatizáciu, digitalizáciu a zlepšenie vnútropodnikových biznis pro-
cesov. Aktuálne už pripravuje naše oddelenie štart nového projektu, vďaka ktorému  
skvalitníme a zrýchlime služby pre našich klientov.  
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3. Čo by ste popriali CDCP k výročiu a do najbližšieho obdobia?
CDCP prajem čo najviac nových emisií, vyšší počet transakcií pre našich účastníkov, ktorý by umožnil znížiť  
poplatky za uskutočnené služby. Rovnako si želám aj oživenie domácej burzy cenných papierov a reálnu pod-
poru pre kapitálový trh zo strany vlády. 

Ing. Michal HORVÁTH   
risk manažér 

1. Čo je náplňou vašej práce, aké sú vaše kompetencie?
Hlavným poslaním nezávislej funkcie manažéra riadenia rizík je v súlade s požia-
davkami príslušných právnych predpisov EÚ zabezpečovať v spoločnosti stabil-
ný a funkčný systém riadenia rizík. Jeho cieľom je predovšetkým minimalizovať  
potenciálne škody v dôsledku výskytu rizikových udalostí, a to ako  pre  CDCP, 
tak aj pre jeho účastníkov a ďalších klientov. Risk manažér dohliada, aby prístup  
k poskytovaným službám mali len subjekty, ktoré nevystavujú CDCP a jeho účast-
níkov neprimeraným rizikám. Dôležitou súčasťou riadenia rizík je tiež zabezpečenie 
pripravenosti CDCP kontinuálne poskytovať služby aj v prípade vzniku rôznych krí-
zových situácií.

2. Aké výzvy vás čakajú do budúcnosti?
Hlavnou výzvou v tejto oblasti pre najbližšie mesiace je preukázať Národnej banke 
Slovenska, že systém riadenia rizík v CDCP bol uvedený do života a spĺňa všet-
ky legislatívne požiadavky. Dôležitou úlohou je tiež presvedčiť všetkých partnerov, 
že rizikový profil CDCP garantuje stabilný a bezpečný výkon činností centrálneho  
depozitára cenných papierov.

3. Čo by ste popriali CDCP k výročiu a do najbližšieho obdobia?
CDCP do ďalších rokov prajem spokojnosť jeho klientov, dobrú finančnú kondíciu a čo najmenší počet rizikových 
udalostí.

Ing. Dagmar KOPUNCOVÁ   
obchodná riaditeľka

1. Čo je náplňou vašej práce, aké sú vaše kompetencie?
V tejto oblasti zabezpečujem chod Výboru používateľov a proces prijímania  
účastníkov. V oblasti komunikácie zabezpečujem vzťahy spoločnosti s médiami, 
ale aj interné PR vo vzťahu k zamestnancom. Súčasťou práce je aj oboznamovanie 
klientov s novinkami formou newslettra alebo prieskum záujmu klientov o nové  
alebo vylepšené služby. 

2. Aké výzvy vás čakajú do budúcnosti? 
Najväčšou výzvou je udržať služby, ktoré poskytuje inštitúcia akou je centrálny  
depozitár na slovenskom trhu. V dôsledku regulácie a pokračujúcej globalizácie 
je ohrozená existencia najmä najmenších hráčov. Preto je potrebné, aby sa CDCP  
neustále zlepšoval a inovoval svoje služby.
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3. Čo by ste popriali CDCP k výročiu a do najbližšieho obdobia?
CDCP prajem, aby sa dobre odvedená práca najmä na projekte Target 2-Securities, prejavila na výsledkoch  
a pozitívnom vnímaní CDCP na kapitálovom trhu. Vďaka tomuto projektu sa CDCP dostal do prvej ligy v oblasti 
vysporiadania transakcií s cennými papiermi v celosvetovom meradle. Spoločnosti prajem, aby si svoje kvality 
obhájila aj v zlomovom období, ktoré CDCP čaká v najbližšom čase.

JUDr. Katarína MALÍKOVÁ  
vedúca odboru právneho

1. Čo je náplňou vašej práce, aké sú vaše kompetencie?
Právna agenda v prípade centrálneho depozitára je komplikovaná a veľmi dôleži-
tá. Mojou náplňou práce je zabezpečovanie právnej podpory jednotlivým útvarom 
spoločnosti s cieľom riešiť požiadavky vo vzťahu ku klientom a na internej úrovni 
spoločnosti.

2. Aké výzvy vás čakajú do budúcnosti? 
Našim najbližším a veľkým cieľom je, aby CDCP bolo udelené povolenie v súlade  
s CSDR a preukázal tak splnenie požiadaviek stanovených právnymi predpismi.  
Čakajú nás veľké výzvy v súvislosti s pripravovanými legislatívnymi zmenami  
a našou úlohou bude v rámci ich implementácie v centrálnom depozitári posky-
tovať právne poradenstvo na vysokej odbornej úrovni, aby bol zabezpečený súlad  
s právnymi predpismi a zároveň vysoká kvalita a komplexnosť služieb, ktoré centrál-
ny depozitár poskytuje.

3. Čo by ste popriali CDCP k výročiu a do najbližšieho obdobia?
Verím, že centrálny depozitár je  v súčasnosti na začiatku novej etapy svojej existencie v rámci ktorej  
úspešne prejde procesom prelicencovania a  novými projektmi a inováciami bude prinášať svojim klientom  
vysokú úroveň poskytovaných služieb. Spoločnosti by som chcela zaželať najmä dlhodobo spokojných klientov  
a zároveň  čoraz lepšie výsledky.

Mgr. Peter NAGY 
vedúci odboru prevádzky systému vyrovnania

1. Čo je náplňou vašej práce, aké sú vaše kompetencie?
Každý náš klient, ktorý spolupracuje s nami, príde do kontaktu s našim úsekom  
prevádzky. Mojím poslaním je zabezpečovať, aby tento úsek poskytoval klientom 
CDCP služby bezchybne, včas a v požadovanej kvalite.  Dôležitá je aj participácia  
s ostatnými oddeleniami za účelom napĺňania strategických cieľov CDCP. 

2. Aké výzvy vás čakajú do budúcnosti? 
Podobne ako moji kolegovia aj na úseku prevádzky nás čaká v dohľadnej dobe  
veľká výzva súvisiaca s pokračovaním implementácie európskej legislatívy (CSDR).  
Súčasne s tým prevádzka pracuje na projekte digitalizácie a elektronizácie svojich 
služieb, ktoré spolu so zlepšením vnútropodnikových procesov zvýšia efektivitu na-
šej práce a aj kvalitu nami poskytovaných služieb. 
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3. Čo by ste popriali CDCP k výročiu a do najbližšieho obdobia?
Depozitáru prajem chuť a odhodlanie sa neustále zlepšovať a inovovať svoje služby.  Tie sa následne prejavia 
v raste spokojnosti našich klientov. 

Ing. Pavol VANÍK 
riaditeľ ekonomického úseku 

 1. Čo je náplňou vašej práce, aké sú vaše kompetencie? 
Financie sú alfou a omegou každej jednej spoločnosti, preto ako finančný riaditeľ 
zabezpečujem plynulý chod spoločnosti a jej potrieb zhmotnených do finančných 
požiadaviek či už voči externému alebo internému prostrediu spoločnosti. Náplňou 
mojej práce je aj efektívne nakladanie s prostriedkami spoločnosti pri obstarávaní  
a zhodnocovaní voľných finančných prostriedkov, zabezpečenie legislatívnych poži-
adaviek z pohľadu zákona o účtovníctve a daňovej legislatívy a zabezpečenie plno-
hodnotného chodu prevádzky budovy a majetku spoločnosti. 

2. Aké výzvy vás čakajú do budúcnosti?
V najbližšej dobe nás čaká niekoľko veľkých výziev. Týkajú sa najmä prispôsobeniu sa 
meniacej sa európskej legislatíve a  požiadavkám kladeným na centrálne depozitáre. 
Mojím cieľom je tiež udržať pozitívny trend hospodárskych výsledkov spoločnosti.

3. Čo by ste popriali CDCP k výročiu a do najbližšieho obdobia?
CDCP prajem ďalších 25 rokov kladných hospodárskych výsledkov a súčasne dlhodobú spokojnosť klientov  
s našimi službami. Rovnako želám depozitáru spokojných a lojálnych zamestnancov s ktorými budeme našim 
klientom poskytovať čoraz kvalitnejšie služby. 
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Vízia CDCP do budúcnosti 
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Dlhodobou nemennou stratégiou CDCP je skvalitňovanie služieb a zvyšovanie efektivity pri dosahovaní 
kladného hospodárskeho výsledku. Našim cieľom je zjednodušiť a zatraktívniť poskytované služby, prinášať 
našim klientom pridanú hodnotu a zároveň oslovovať nových klientov. K tomu sú potrebné vhodné podm-
ienky na trhu a investorsky príťažlivé a konzistentné legislatívne prostredie. CDCP k tomu prispieva stabil-
nou infraštruktúrou. Chceme byť spoľahlivým partnerom pre účastníkov systému vyrovnania, našich klientov  
a dodávateľov.

POŽIADAVKY EURÓPSKEJ LEGISLATÍVY
Medzi najdôležitejšie úlohy strategického významu patria v súčasnosti najmä tie, ktoré smerujú k splneniu 
požiadaviek novej európskej legislatívy a  harmonizácii národných štandardov v odvetví kapitálových trhov. 
Prvou z nich je získanie povolenia na činnosť v zmysle požiadaviek Nariadenia CSDR a príslušnými RTS. Európ-
ska legislatíva kladie vysoké nároky na odbornosť zamestnancov a pokrytie nových funkcionalít, ktoré musí 
CDCP zabezpečiť. Ide najmä o oblasti riadenia rizík a interného auditu, kde postupne pracujeme na aktualizácii 
riadiacich dokumentov a realizácii požadovaných funkcionalít. 

STABILIZÁCIA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
Po úspešnej migrácii CDCP na platformu T2S je teraz ďalšou dôležitou úlohou pokračovať v stabilizácii pro-
dukčných informačných systémov a sprístupniť plánované rozšírenie funkcionality našim používateľom. Ber-
úc do úvahy požiadavky vyplývajúce z pripojenia na T2S, bude pre hladké fungovanie infraštruktúr domáce-
ho kapitálového trhu nevyhnutné nielen zosúladenie  národnej legislatívy s európskou, ale aj jej doplnenie a 
spresnenie domácej legislatívy. Pri riešení týchto otázok bude potrebné aj naďalej aktívne komunikovať s NBS 
a MF SR.

EFEKTIVITA PROCESOV
Medzi naše strategické ciele patrí  tiež zvýšenie efektivity poskytovaných služieb prostredníctvom zavede-
nia digitalizácie a elektronizácie interných procesov. Je pritom nevyhnutné hľadať rezervy aj tam, kde sa to 
doposiaľ nejavilo ako nutné, napríklad v znižovaní administratívnej záťaže a vo väčšej orientácii na výkon. 
Funkčnosť procesnej organizačnej štruktúry plánujeme doladiť implementáciou systému správy a riadenia a 
tiež prostredníctvom výkonových štatistík pre všetky pracovné pozície.

PLNOHODNOTNÝ ČLEN GLEIS
Po úspešnom rozbehnutí služby prideľovania LEI kódov, stojíme pred procesom akreditácie poskytovateľa slu-
žieb prideľovania a správy LEI kódov. Požiadavky regulácie počítajú s rozšírením potreby prideľovania LEI kódov 
ďalším subjektom. Preto považujeme za dôležité úspešné absolvovanie akreditačného procesu, aby sme mohli 
pokračovať v tejto činnosti ako schválený LOU operátor, teda plnohodnotný člen globálneho systému LEI kó-
dov, tzv. GLEIS

INOVATÍVNE RIEŠENIA
Našou ambíciou je zmeniť CDCP na modernú, proklientsky orientovanú spoločnosť spĺňajúcu aktuálne eu-
rópske štandardy. To sa nám podarí, ak dokážeme zachytávať moderné trendy a prinášať inovatívne riešenia 
(napríklad s využívaním fintech produktov), ktoré poskytnú našim klientom vyššiu pridanú hodnotu. Veríme, 
že nám k tomu pomôže aktívna spolupráca s Výborom používateľov a s klientmi CDCP.


