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Vyhodnotenie Dňa belasého motýľa – dňa ľudí so svalovou dystrofiou 
 

11. ročník celonárodnej kampane s názvom Deň belasého motýľa, spojenej 
s verejnou zbierkou, zorganizovalo občianske združenie Organizácia muskulárnych 
dystrofikov v SR 10. júna 2011, v približne 63 – tich mestách a dedinkách celého Slovenska.   
Tohtoročná kampaň sa od predošlých líšila vo väčšom dôraze na osvetu a presadzovaní 
základných požiadaviek, ktoré ľudí so svalovou dystrofiou trápia najviac: 

- komplexná zdravotná starostlivosť pre ľudí so svalovou dystrofiou vyžaduje 
multidisciplinárny prístup 

      -   táto starostlivosť by mala byť poskytovaná centralizovane v špecializovaných centrách 
(jednom alebo v dvoch) 
      - predpisovanie kvalitných a individuálne prispôsobených zdravotníckych pomôcok 
(zmena systému)  

Počas druhého júnového piatka verejnosť stretávala ľudí so svalovou dystrofiou a 
dobrovoľníkov s označením, ktorí rozdávali informačné letáky a belasých motýlikov. Asi 1000 
dobrovoľníkov vyzbieralo do označených pokladničiek sumu 25.624,71 €.  
Výťažok z verejnej zbierky sa opäť použije na kúpu pomôcok pre ľudí so svalovou dystrofiou, 
ktoré štát nehradí vôbec alebo iba sčasti. Sú to najmä: zdviháky,  špeciálne mechanické 
a elektrické vozíky, antidekubitné podložky, schodolezy, odsávačky hlienov a iné špecifické 
pomôcky.  V doterajšej histórii sa vyzbieranou sumou takmer 150.000 € pomohli vo 
vyše 240-tich prípadoch! 

 „Svalová dystrofia postupne a nezvratne ničí svaly celého tela, postihuje aj srdcový 
sval a respiračný systém. Nevieme ju však vyliečiť. Najťažšie druhy svalovej dystrofie vyžadujú 
napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu už okolo 20 – teho roku života, napriek môžu fungovať 
v domácom prostredí“, vysvetľuje profesor MUDr. Ľubomír Lisý, prednosta Neurologickej 
kliniky SZU, FNsP v Bratislave. 

Sprievodnou akciou celej kampane bol benefičný rockový Koncert belasého motýľa 
na podporu ľudí so svalovou dystrofiou. Koncert bol verejným poďakovaním všetkým, ktorí  
počas Dňa belasého motýľa prispeli na účet verejnej zbierky alebo inak sa pričinili o jeho 
priebeh. Na bratislavskom Námestí Slobody 7. júna 2011 bez nároku na honorár vystúpili: 
Medial Banana, Živé kvety, A.M.O.a Gladiátor. Žiaľ, priaznivci Polemicu boli smutní, nakoľko 
ich a tiež naši obľúbenci nemohli pre nepriaznivé počasie vystúpiť. Dážď a vietor sprevádzali 
skoro celý koncert. 

Touto cestou intepretom ďakujeme, že vystúpili bez nároku na honorár. Aj napriek 
častým búrkovým prehánkam sa do statických pokladničiek vyzbieralo 566,63 €. 

Darcovská sms v prospech ľudí so svalovou dystrofiou 
Verejnosť môže do konca novembra prispieť na účet Dňa belasého motýľa zaslaním 

darcovskej sms v tvare DMS MOTYL na číslo 877. Prispeje tak sumou 1 €. 
Počas roka môže ďalej zasielať finančné príspevky aj na účet Dňa belasého motýľa 

2625341277/1100. 
 

Kontakt:  
Jozef Blažek, tajomník OMD v SR 
0911 268 688, 0907 262 293 
Bližšie informácie nájdete na www.belasymotyl.sk, www.omdvsr.sk 
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