
Verejný prísľub 
podľa § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
Ja, PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, hlavný hygienik Slovenskej republiky  
 
vyhlasujúc, že neochvejne verím, že vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú 
všeobecne právne záväzné akty, ktoré sú vydávané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky 
a bol vykonaný primeraný ústavný test proporcionality na to, aby chránili verejné zdravie spôsobom, 
akým sú formulované, prijímané a publikované 
 

sa zaväzujem, 
 
že zaplatím KAŽDÉMU občanovi Slovenskej republiky OSOBITNE 5000,- Eur (slovom 
päťtisíc eur), 
 
ktorému vznikne ujma na zdraví v súvislosti s dodržiavaním vyhlášok Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky,  
 
a to najmä: 

a) v súvislosti s prekrytím horných dýchacích ciest, 
b) v súvislosti so stratou príjmu počas karantény zavinenej falošným výsledkom RT-

PCR testu alebo AG testu na ochorenie covid-19, 
c) v súvislosti s akýmkoľvek zákazom alebo povinnosťou podľa vyššie uvedených 

vyhlášok, ak v budúcnosti kompetentný orgán rozhodne, že tieto vyhlášky neboli 
všeobecne záväzné a/alebo tieto vyhlášky neboli vydané kompetentným orgánom. 

 
Na vznik nároku podľa predošlej vety je potrebné žiadosť (aj elektronickú na môj pracovný 
email zverejnený na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR) podložiť lekárskou správou 
alebo znaleckým posudkom. 
 
Vznik nároku podľa bodu c) treba podložiť príslušným právoplatným rozhodnutím súdu 
Slovenskej republiky alebo medzinárodného súdu (napr. Európskeho súdu pre ľudské práva). 
 
Vyhlasujem, že na pokrytie verejného prísľubu použijem vlastné finančné prostriedky 
a v prípade, že už žiadne nebudú k dispozícii, uhradia sa prioritne z pristúpení k záväzku, ktoré 
podpíšu poslanci Národnej rady SR, ktorí veria v preambulu tohto prísľubu a sekundárne 
z rozpočtovej kapitoly Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 
 
Tento prísľub dávam neodvolateľne na dobu 5 rokov. 
 
Vyhradzujem si právo preskúmať predložené lekárske správy znalcom. Pritom platí, že ak 
nepredložím znalecký posudok o tom, že neboli splnené podmienky na vznik nároku do 3 
mesiacov od uplatnenia nároku platí, že nárok vznikol. Všetky uplatnené nároky zverejním na 
stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, rešpektujúc pritom zásady ochrany osobných 
údajov a lekárske tajomstvo. 
 
V Bratislave dňa ............................. 
 
Ján Mikas 
hlavný hygienik 


