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Colníci a daniari v Nitre pomohli ťažko chorému dievčatku 

 
 

NITRA – 29.06.2017: Zamestnanci colného a daňového úradu v Nitre urobili zbierku, vďaka ktorej 
pomohli ťažko chorej Milotke. Spoločne vyzbierali sumu v celkovej výške viac ako 
1 690 eur, ktorú odovzdali v uplynulých dňoch jej mame. 
 
O zdravotných problémoch dievčatka sa dozvedeli prostredníctvom medializácie jej príbehu a verejných 
výziev o pomoc. Vtedy 14-mesačnú Milotku čakala druhá náročná operácia. Narodila sa 
s deformovanou hlavou, čo odštartovalo kolobeh vyšetrení. Lekári dospeli k diagnóze – kraniosynostóza. 
Pri prvej operácii jej ako 10-týždňovej zistili aj zrasty ciev v hlavičke. V marci musela Milotka podstúpiť 
ďalšiu operáciu, kde jej lekári uvoľňovali švy lebky, aby sa jej mohol vyvíjať mozog. O Milotku sa stará len 
jej mama, a preto sa colníci a daniari z Nitry rozhodli jej pomôcť. 
 
Pracovníci oboch úradov zorganizovali zbierku, vďaka ktorej dostala rodina nachádzajúca sa v neľahkej 
životnej situácii, finančnú hotovosť, stravné lístky, vecné dary a hračky. Prispeli na každodennú 
starostlivosť, potrebné pomôcky, lieky, potraviny či dopravu k lekárovi sumou v celkovej výške viac ako 1 
690 eur. 
 
Vyzbieraný dar v uplynulých dňoch odovzdali na pôde Pobočky Colného úradu Levice malej Milotke a jej 
mame. Hoci dievčatko podstúpilo iba pred tromi mesiacmi náročnú operáciu, šíri pozitívnu energiu a jej 
mama chuť bojovať o to najcennejšie, čo človek má – o zdravie svojej dcéry.  
 
 
 
 
 
 
 
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do 
štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej 
pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú 
komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 
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