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Daniela Kallós Belokostolská (44) získala ocenenie pre najlepšiu zdravotnú sestru   na Slovensku: 

Viac ako týždeň pri-
jíma Daniela Kallós 
Belokostolská gratu-

lácie zo všetkých strán. Ľu-
dia na ňu pokrikujú na uli-
ci, mávajú jej, potriasajú ru-
kou, telefó-
ny drnčia... 
A ona sa len 
usmieva, 
ďakuje a ke-
by mohla, tak by 
sa rozdala, aby sa 
každému ušlo z toho jej šťas-
tia. „Stále som v šoku, koľ-
ko ľudí mi gratuluje, dokon-
ca aj tí, ktorých vôbec nepo-
znám,“ hovorí čerstvá drži-
teľka titulu Sestra sestier.

Na cestách
Okrem toho, že je zdravot-
nou sestrou, je aj riaditeľkou 

neziskovej organizácie An-
jelské ruky - ADOS. „Zalo-
žila som ju pred štyrmi rok-
mi a názov som nevymysle-
la ja, ale moji pacienti, preto-
že mi hovorievali, že som ich 

anjel, že mám 
anjelské ru-

ky a podob-
ne,“ spomína 

Daniela a už aj 
nasadá do auta a frčí 

za ďalším pacientom. 
Denne ich musí obísť mini-
málne 15, podobne, ako aj 
jej kolegyne, štyri zdravot-
né sestry a jedna ošetrova-
teľka. Pokrývajú celý ko-
márňanský okres. 

„Staráme sa 
o všetkých, ktorí nás 
potrebujú, s rôz-
nymi diagnózami 

a rôznych vekových kategó-
rií. Denne najazdím za pa-
cientmi aj 200 kilometrov,“ 
vysvetľuje Daniela. „Už nás 
poznajú a zvykneme im aj 
telefonovať, aby mali istotu, 
že sme to my. Stalo sa totiž aj 
to, že som prišla k starčeko-
vi a ten mi tvrdil, že už u ne-
ho bola moja kolegyňa z chi-
rurgie. Nahlásila som to po-
lícii a skutočne išlo o pod-
vod. Starčeka dotyčná obra-
la o 700 eur.“ 

teta edka
Sú však aj iné zážitky, 
na ktoré Da-
niela nemô-
že zabud-

núť. „Nevedeli sme sa dovo-
lať dva dni pacientke. Keď 
sme k nej išli, počuli sme 
spoza dverí len tiché stona-
nie. Zalarmovala som políciu 
i záchranné zložky. Pani Ed-
ku sme našli bezvládne ležať 
na zemi. Spadla a nedokáza-
la sa postaviť. Dodnes má 
na tele jazvy od kovralového 
koberca, po ktorom sa päť 
dní šúchala dookola. Bola 
v hroznom stave,“ spomína. 
„Teta Edka našťastie prežila, 
aj keď následne dostala eš-
te infarkt. Veľmi mi prirástla 
k srdcu a dodnes sa o ňu sta-
rám. Stále má chuť do života, 

čo je fantastické, a je to taká 
moja zdedená teta.“

chudoba 
Daniela je pre pacientov non-
stop na telefóne. Veď ani jej 
práca nespočíva len v opat-
rovateľskej činnosti. „Posky-
tujeme nielen zdravotnú, ale 
aj sociálnu starostlivosť a to 
formou charity. Za tie služ-
by si od ľudí peniaze nebe-
rieme a to aj napriek tomu, 
že by si ich mali hradiť sa-
mi. Nedokážeme im pove-
dať, aby si to zaplatili, ho-
ci máme aj cenník. Niekto-
rí sú takí chudobní, že by im 

tam človek mal niečo pri-
niesť, a nie si od nich nie-
čo pýtať...“ opisuje situá-
ciu Sestra sestier. 

So všetkými zdravot-
nými poisťovňami má or-
ganizá-
cia Anjel-
ské ruky 
uzavre-
té zmlu-
vy a zdra-
votné úkony 
im hradia. Teda aspoň by 
mali. Držať sa musia limi-
tov. „Všetky úkony, ktoré 
sú nad limit, nám už po-
isťovne nikdy nezaplatia. 
A nad limitom sme vždy, 
pretože pacientovi nemô-
žeme povedať, že ho ošet-
ríme až na budúci mesiac, 
lebo už máme na tento 
mesiac limit splnený. Ako 
človek by som to nikdy 
urobiť nedokázala,“ tvrdí 
Daniela. Kameňom úrazu 
však je, že niektoré pois-
ťovne neplatia vôbec.

almužNy
To, že práca zdravotných 
sestier je nedocenená vie 
a tvrdí aj Daniela. „Som 
za to, aby uzákonili plat 
sestier na 1 000 eur, preto-
že si to zaslúžia. Neviem 
však, kde mám naň v ne-

ziskovej organizácii zo-
brať, pokiaľ poisťovne ne-
zvýšia limit na vyplácanie 
zdravotných úkonov.“

Paradoxom je, že štát 
prispieva na sestru len 

600 - 650 eur 
v hrubom, 
na ruku dosta-

nú 400 - 420 eur. 
Práce však majú 

viac ako sestry v za-
hraničí, kde by zarobi-

li okolo 2 500 eur. „Okrem 
toho, že im dám plat, mu-
sím platiť nájomné, zdra-
votnícky materiál, telefó-
ny, benzín, údržbu áut, 
pretože robíme terénnu 
prácu... Ja nie som pod-
nikateľ,“ upozorňuje Da-
niela. „Stojím za všetký-
mi sestrami, ktoré idú 
do štrajku, ale ja ako súk-
romný sektor by som sa 
postavila pred poisťovne. 
Oni však vidia čísla, my 
pacienta. Toto nás trápi 
a boríme sa s tým. U nás 
neexistuje slovo nie a po-
vedal by vám to hociktorý 
pacient.“ 

Daniela sa nestotožňuje 
ani s tým, že lekári bojova-
li iba za svoje platy. „Ne-
viem, či si našu prácu le-
kári málo všímajú. A kde 
je ostatný zdravotný per-

sonál, sanitári, uprato-
vačky? Bez nich to nej-
de. Lekárom platy zvýšili, 
a čo ostatní, ktorí zarába-
jú len almužny? Je to ne-
spravodlivé,“ zamýšľa sa. 
„Vždy hovorím, že sestra, 
ktorá má vysokú školu 
a ešte nemá rodinu, nech 
ide do zahraničia, pretože 
u nás nebude docenená.“

slzy Na krajíčku
Aj Daniela má magister-
ský titul, ale ju už okrem 
pacientov doma drží aj ro-
dina. Skĺbiť prácu sestry 
a obetavej mamy a man-
želky nie je ľahké. A ne-
hanbí sa ani za to, že si 
občas, kde ju nikto nevidí, 
aj poplače. A to aj napriek 
tomu, že má fantastické-
ho manžela 
Zoltána a tri 
deti – Edinu 
(25), Dá-
riusa (15) 
a Rebeccu (7). 

„Nech sa deje 
čokoľvek, vždy ma man-
žel a deti podržia. Ani raz 
v živote som od nich ne-
počula výčitky voči mojej 
práci, pacientom či vzde-
laniu, ktoré si stále dopĺ-
ňam,“ vraví. Aj napriek 
tomu sa však borí s prob-

lémami aj doma. „Kaž-
dý deň bojujem, dokon-
ca aj sama so sebou. To-
tiž, keď mal Dárius deväť 
rokov, diagnostikovali mu 
cystickú fibrózu pľúc. Le-
kári na to prišli neskoro 
a pľúca mu fungovali už 
len na 30 percent, čo bo-
lo strašné,“ opisuje Dani-
ela a do očí sa jej tisnú sl-
zy. „Keď sme sa už z toho 
ako-tak dostali, môjmu 
otcovi museli transplanto-
vať pečeň. A aby toho ne-
bolo málo, o pár mesiacov 
prišla ďalšia rana. Malej 
Rebecce, ktorá mala vtedy 
päť rokov, diagnostikova-
li tumor parotis v slinnej 
žľaze, čo sa u detí ani ne-
vyskytuje,“ opisuje smut-
ne ťažké časy. „Nechcite 

vedieť, čo sme 
s manželom pre-

žívali. Stále sa pý-
tam toho naj-
vyššieho, pre-

čo? Prečo ma 
takto skúša, čo som 

komu urobila? Moja ma-
ma hovorieva, že pán Boh 
naloží len tomu, kto vlá-
dze. Viem, že Rebeccu ča-
ká operácia, ale verím, že 
všetko dobre dopadne,“ 
uzatvára obetavá zdravot-
ná sestra Daniela. 

Marta Ostricová • foto Michal Hanko, archív d. r. b.

Srdečná, milá a vždy ochotná pomáhať! Takto 
o charizmatickej Daniele Kallós Belokostol-
skej hovoria ľudia v Komárne i v širokom oko-
lí. Na Slovensku si ju zvolili za Sestru sestier. 
Titul získala internetovým hlasovaním a vý-
sledky vyhlásili na slávnostnom podujatí Ses-
tra roka 2013. A hoci sa Daniela takmer stále 
usmieva a pacientom vlieva optimizmus, ob-
čas sa aj jej do očí tisnú slzy... 

Sestra s anjelskými rukami

Som v šoku, 
koľko ľudí mi 

gratuluje, dokonca 
aj tí, ktorých 
nepoznám

Lekárom 
platy zvýšili, 

a čo ostatní, ktorí 
zarábajú len 
almužny?

Stále sa 
pýtam 

toho najvyššieho, 
prečo ma toľko 

skúša...

Prečo je taká obetavá? 
• Čo si myslí o stave 
v zdravotníctve? 
• Čo vyčíta lekárom?

Stále v pohybe: Daniela každý deň 
vyráža za pacientmi mimo Komárna.

NeNahraDiteľNá: „Danielka sa 
o mňa stará už skoro rok. Je moja 
najdrahšia na svete,“ hovorí pani 

Molčanová (68) z obce virt.

Na DovoleNKe v turecKu: 
Zľava - edina, rebecca, 

Dárius, Daniela a Zoltán

DaNiela KallóS 
beloKoStolSKá: 

v zdravotníctve 
pracuje už 27 rokov.  

„prirástlo mi k srdcu, 
je to môj život. 

Nemohla by som bez 
neho existovať.

DNeS a KeDySi: Dani-
ela začínala ako detská 
zdravotná sestra. 


