
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Platnosť potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti našej spoločnosti zaniklo dňom odovzdania 
potvrdenia úradu a to z dôvodu zániku spoločnosti bez právneho nástupcu. V súvislosti so 
zánikom spoločnosti ma zaujíma aké administratívne pomôcky a akú dobu je potrebné 
archivovať ak spoločnosť zaniká bez právneho nástupcu? Je možné tieto dokumenty archivovať 
v externom archíve schválenom Ministerstvom vnútra SR?“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 21 ods. 4 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. 
o administratívnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 
č. 453/2007 Z. z.“) pri zániku odovzdávajúceho subjektu bez právneho nástupcu najmenej 
dvojčlenná komisia oprávnených osôb určená jeho vedúcim preverí úplnosť utajovaných 
písomností a spracuje ich zoznam podľa odseku 2. Všetky utajované písomnosti, ktoré boli 
evidované v odovzdávajúcom subjekte, komisia predloží na vyraďovanie utajovaných písomností 
podľa § 24. Utajované písomnosti sa odovzdajú ústrednému orgánu, a ak taký nie je, úradu. 

Podľa § 21 ods. 5 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. záznam o odovzdaní utajovaných písomností 
podľa odseku 3 sa pri zániku odovzdávajúceho subjektu bez právneho nástupcu vyhotoví v troch 
výtlačkoch pre odovzdávajúci subjekt, pre ústredný orgán a pre úrad. 

Podľa § 21 ods. 6 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. s utajovanými písomnosťami sa odovzdávajú aj 
administratívne pomôcky. Zoznam administratívnych pomôcok obsahuje najmä evidenčné číslo 
administratívnej pomôcky, názov administratívnej pomôcky a počet listov administratívnej 
pomôcky. Na konci zoznamu podpísaného členmi komisie sa uvedie meno, priezvisko a podpis 
vedúceho, ktorý utajované písomnosti odovzdáva, meno, priezvisko a podpis vedúceho, ktorý 
utajované písomnosti preberá. Zoznam odovzdávaných administratívnych pomôcok tvorí 
prílohu k záznamu o odovzdaní a prijatí utajovaných písomností. 

Podľa § 24 ods. 8 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. pred zničením vedúci zabezpečí v súlade 
s osobitným predpisom posúdenie trvalej dokumentárnej hodnoty utajovaných písomností 
navrhnutých na vyradenie. Po posúdení trvalej dokumentárnej hodnoty utajovaných písomností 
navrhnutých na zničenie sa zabezpečí fyzické zničenie utajovaných písomností bez trvalej 
dokumentárnej hodnoty za prítomnosti najmenej dvoch členov komisie tak, aby sa zabránilo 
neoprávnenej manipulácii s nimi. Utajované písomnosti s trvalou dokumentárnou hodnotou sa 
odovzdajú po zrušení stupňa utajenia do príslušného archívu. Súčasne sa zabezpečí aj fyzické 
zničenie administratívnych pomôcok navrhnutých na zničenie. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Podľa vyhlášky č. 453/2007 Z. z. slúži administratívna pomôcka primárne na zaznamenávanie 
manipulácie s utajovanými písomnosťami a v prípade poznámkového zošita na vyhotovovanie 
výpisov a na prácu s utajovanými skutočnosťami. Administratívne pomôcky môžeme však deliť 
na: 

 pomôcky podliehajúce utajeniu (napr. poznámkový zošit obsahujúci výpisy 
z utajovaných skutočností) [ďalej len „utajovaná administratívna pomôcka“] a  

 pomôcky, ktoré síce obsahujú údaje o utajovaných skutočnostiach, ale samé 
utajovanými nie sú (napr. doručovací zošit, atď.) [ďalej len „neutajovaná administratívna 
pomôcka“].  

Postup na zabezpečenie utajovaných písomností a administratívnych pomôcok v prípade 
zániku podnikateľa bez právneho nástupcu je priamo a podrobne ustanovený v § 21 ods. 4 až 6 
vyhlášky č. 453/2007 Z. z. V zmysle uvedených ustanovení zanikajúci podnikateľ v rámci 
vyraďovacieho konania zničí administratívne pomôcky bez trvalej dokumentárnej hodnoty (bez 



znaku hodnoty „A“), u t a j o v a n é  administratívne pomôcky s trvalou dokumentárnou 
hodnotou (so znakom hodnoty „A“) odovzdá ústrednému orgánu, a ak taký nie je, úradu 
a  n e u t a j o v a n é  administratívne pomôcky s trvalou dokumentárnou hodnotou odovzdá 
príslušnému archívu v zmysle osobitného právneho predpisu upravujúceho oblasť archívov a 
registratúry. Pojem „príslušný archív“ právne predpisy upravujúce oblasť ochrany utajovaných 
skutočností ďalej nešpecifikujú. V konečnom dôsledku uplatnením postupu ustanoveného 
vyhláškou č. 453/2007 Z. z. zanikajúcemu podnikateľovi bez právneho nástupcu nemajú ostať 
žiadne administratívne pomôcky.  

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 


