
 

Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 

krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z 

najdôležitejších ľudských orgánov. 

 Ľudský mozog 

Náš mozog je centrom nervového systému. Umožňuje a riadi náš pohyb, vnímanie 

dotyku, tepla, chladu, bolesti, udržanie rovnováhy, umožňuje hovoriť a rozumieť hovorenému 

slovu. Výkonnosť mozgu zabezpečuje 10 miliárd neurónov a 0,5 miliónov km nervových 

vlákien. Najvýznamnejším  prvkom nervového tkaniva je NEURÓN, ktorý sa skladá z tela 

bunky  – neurocytu a z vodivých výbežkov. 

Mnohí ľudia si neuvedomujú celý rozsah porúch a chorôb, ktorý súvisí s mozgom. 

Alzheimerova choroba, cievna mozgová príhoda, depresia, autizmus, epilepsia, ale aj migréna 

a poruchy spánku či učenia - to všetko súvisí s mozgom.  

 

Zabúdanie a Alzheimerova choroba 

 
Zabúdanie je prirodzenou súčasťou nášho života, ale niekedy môže súvisieť aj 

s ochorením najčastejšie s Alzheimerovou chorobou.  

 Táto choroba začína nenápadne a pozvoľne, nepretržite sa rozvíja v priebehu 

niekoľkých rokov. Medzi prvé varovné signály tohto ochorenia patrí zhoršovanie pamäti, 

zabúdanie nedávnych udalostí, mien, neschopnosť rozpoznávať známe miesta a neschopnosť 

orientovať sa v čase.  Tieto prvé príznaky ochorenia pripisujú postihnutí alebo príbuzní 

starnutiu, stresu či depresii. 

 

Čo je to Alzheimerova choroba ? 

Je to progresívne ochorenie, pri 

ktorom dochádza k postupnému 

pomalému odumieraniu buniek v mozgu. 

Prvýkrát bola identifikovaná v r. 1907 

nemeckým lekárom Alojzom 

Alzheimerom.  

 

 

Vo svete žije 46,8 miliónov ľudí s demenciou. 

Každé 4 sekundy pribudne na svete 1 prípad 

demencie. 

Najčastejšou formou demencie je 

jednoznačne Alzheimerova choroba.  

Aspoň 1 z 20 ľudí 65-ročných a starších 

trpí touto chorobou. 
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Jednou z vlastností mozgu je, že sa stále podľa potreby prispôsobuje novým 

podmienkam. Po celý život, až do vysokého veku sa náš mozog môže vyvíjať a meniť.  

Každý človek sa tak môže po celý život neprestajne učiť. Rozdiel medzi deťmi a 

dospelými je ten, že u detí je rýchlosť učenia sa veľmi vysoká. Naopak starší ľudia majú tú 

výhodu, že sa dokážu učiť cez analogické myslenie, ktoré u detí ešte nie je vyvinuté. 

 

Ako trénovať našu pamäť? 

 
Rozličné formy tréningu vedú  k fyzickým zmenám v štruktúre mozgu. Tréning 

skvalitňuje dráhy, ktoré sa zúčastňujú na trénovaných činnostiach.  

Mozog trénujeme prostredníctvom  toho, že sa vzdelávame alebo vykonávame rôzne 

mentálne  stimulujúce aktivity – patrí medzi ne aj kognitívny tréning – špeciálne úlohy, 

ktorými trénujeme naše poznávacie (kognitívne funkcie) ako je pamäť, pozornosť, myslenie 

alebo reč. 

 

Niekoľko typov ako precvičovať pamäť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozog je životne dôležitý orgán, o ktorý sa treba starať celý život. Predovšetkým 

preto, že žijeme život, ktorý je preplnený informáciami, na našu pamäť sú vytvárané vyššie 

nároky, čelíme zvýšenému stresu, vďaka technológiám menej namáhame mozog a preto je 

dôležité našu pamäť trénovať, aby nezlyhala vo chvíli, keď ju budeme najviac potrebovať.   

 

Vypracovalo oddelenie: Výchova k zdraviu 
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Vizualizujte a zapojte všetky zmysly. 

Učte sa podľa toho, aký ste učebný typ. 

Urobte všetko preto, aby ste sa vedeli sústrediť. 

Asociujte si nový učebný materiál s tým, čo ste už predtým vedeli. 

Materiál, ktorý si potrebujete zapamätať si aspoň 3x zopakujte. 

Uvoľnite sa (dychové cvičenia, hudba). 

Naučené sa ukladá počas spánku. 

Trénujte svoju pamäť a pomôžte si mnemotechnickými pomôckami. 


