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Výzva ministrovi vnútra Tomášovi Druckerovi  
 

Bratislava 11. apríl 2018 

 

 Poslanec Boris Kollár, predseda hnutia SME RODINA – Boris Kollár vyzýva 

ministra vnútra Tomáša Druckera k odtajneniu a zverejneniu 25 zmlúv Slovenskej pošty 

s firmou REMPO, nakoľko sú utajené a nemôžeme zodpovedne posúdiť, či tieto dodávky 

tovarov neboli predražené.   

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár považuje odtajnenie zmlúv za logický krok, ktorým by 

minister vnútra Tomáš Drucker vo vlastnom záujme rozptýlil podozrenia z korupčnej činnosti 

či úplatkov.   

„Je veľmi neštandardné, ak na jednej strane vystupuje vysoký štátny úradník, v tom čase 

riaditeľ pošty, dnes minister vnútra, ktorý podpisoval zmluvy s určitými firmami a osobami a na 

konci dňa od nich za veľmi lacných podmienok nakupoval v podozrivo lacných sumách metre 

štvorcové vo veľkej výmere“, uviedol predseda hnutia Boris Kollár. 

Hnutie SME RODINA je názoru, že v dnešnej dobe by všetky  akékoľvek zmluvy so štátom by 

mali byť zverejnené na internete. „Z tohto miesta chceme vyzvať ministra Druckera aby 

všetkých 25 utajených zmlúv v čase od 25. 5 2012 až 23.3. 2016, kedy bol riaditeľom pošty, a o 

ktorých nič nevieme, zverejnil. Ak toto podozrenie z lacného nákupu pozemkov minister 

odôvodňuje tým, že išiel robiť biznis, a teda vykonával činnosť za účelom zisku, je 

nepochopiteľné, že zrazu je ochotný  ten zisk nemať. Nechápem prečo je zrazu ochotný dať tieto 

pozemky na nemocnicu, či odpredať Matovičovi. Prečo už vtedy nepredstúpil pred novinárov 

a nepovedal, že to ide dať nemocnici?,“ uzatvára Kollár.  
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