
Verejná listina 
Pojem verejná listina nie je zadefinovaný v našom právnom poriadku. Niektoré zákony však tento pojem 

používajú. Ide o listinu vydanú príslušným štátnym orgánom alebo iným subjektom, ktorý je na jej vydanie 

zákonom splnomocnený. Táto listina slúži ako dôkazný prostriedok, čím sa odlišuje od súkromnej listiny. 

Inštitút verejnej listiny po právnej stránke charakterizuje viacero čŕt. Zovšeobecnením názorov súdov, 

vyjadrených v publikovanej judikatúre a v iných rozhodnutiach zaoberajúcich sa touto otázkou, možno povedať, 

že verejnú listinu charakterizujú predovšetkým tieto atribúty: 

Verejná listina je listina, ktorá 

1) a) zakladá, mení alebo ruší práva alebo povinnosti, alebo 

b) osvedčuje, potvrdzuje či proklamuje vznik, existenciu, alebo zánik určitých skutočností (najmä právnych - 

právnych úkonov, rozhodnutí štátnych orgánov alebo orgánov obcí, atď.), spôsobilosti, postavenia, statusu, 

vlastností alebo identity osôb (právnických či fyzických) alebo vecí, 

2) je vydaná na podklade zmocnenia plynúceho zo zákona alebo z iného všeobecne záväzného právneho 

predpisu, 

3) sa týka otázok, ktoré sú významné nielen z hľadiska osoby alebo veci, na ktorú sa listina vzťahuje, ale aj 

z hľadiska záujmov a úloh spoločnosti a štátu, 

4) je spravidla vydaná štátnym orgánom alebo orgánom obce v rámci pôsobnosti a právomoci danej im 

zákonom. Môže byť vydaná aj inou právnickou osobou, avšak v takom prípade je verejnou listinou len vtedy, 

ak jej zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis povahu verejnej listiny priamo priznáva, alebo jej 

priznáva vlastnosti predpokladané v bodoch l,2,3,5 

5) ktorej obsah sa podľa práva považuje, ak v predpísanom konaní nie je dokázaný opak, za pravdivý a záväzný 

pre všetky subjekty práva, nielen pre tie, ktorých sa listina bezprostredne dotýka. 

Aby mohla byť listina považovaná za verejnú, musia byť splnené všetky spomenuté podmienky. 

 

Verejná listina je písomný dokument, na ktorom je odtlačok pečiatky slovenského 
orgánu/úradu alebo úradnej osoby a podpis úradnej osoby. 
Verejnou listinou je nielen listina, ktorú vyhotovil slovenský orgán, ale aj listina, ktorú takýto 
orgán len potvrdil, napríklad splnomocnenie , na ktorom notár osvedčil správnosť podpisu 
osoby. Rozhodujúce je, či na písomnosti je odtlačok úradnej pečiatky alebo podpis úradnej 
osoby. 
Obsah verejných listín nie je podľa slovenského autorského zákona chránený autorským 
právom. 
Platnosť verejnej listiny 
Dôkazná sila verejnej listiny je vyššia, než listiny súkromnej. Ak sa nedokáže opak, považujú 
sa skutočnosti uvedené vo verejnej listine za pravdivé bez ďalšieho zisťovania. Na rozdiel od 
toho obsah listiny súkromnej treba aj dokázať. Na použitie v cudzine podliehajú slovenské 
verejné listiny vyššiemu overeniu (super legalizácia). 
 

Za verejnú listinu sa považuje napr. občiansky preukaz, vysvedčenie o maturitnej skúške, diplom o ukončení 

vysokej školy, potvrdenie lekára o pracovnej neschopnosti, potvrdenie o strate občianskeho preukazu, 

potvrdenie lekára o zdravotnom stave chorého člena rodiny - dieťaťa mladšieho ako 10 rokov a o potrebe jeho 

ošetrovania zamestnancom, potvrdenie o odovzdaní osobného preukazu vojaka z povolania. 

 


