
 

 

 

 

Týždeň mozgu 13. – 19. marec 2017                         

 

Týždeň mozgu je celosvetová kampaň, ktorá sa realizuje od roku 1996. Do tejto kampane 

je zapojených 61 krajín sveta. Slovensko sa do aktivít v roku 2017 zapája 10. raz. Práve 

v tomto týždni sa konajú rôzne preventívne aktivity pre deti i dospelých zamerané na mozog, 

jeho fungovanie, pamäť, realizujú sa tréningy pamäte. A samozrejme pozornosť si zaslúži 

i Alzheimerova choroba najmä jej prevencia.  

Ako funguje ľudský mozog 

Ľudský mozog vyzerá ako viacvrstvová pavučina tvorená nervovými bunkami - 

neurónmi – v mozgu ich je 80 – 120 miliárd a ešte omnoho väčším množstvom gliových 

buniek, ktoré stabilizujú chemické prostredie mozgu a regulujú a chránia neuróny. Napriek 

tomu, že najvrchnejšia vrstva, mozgová kôra, je hrubá len niekoľko milimetrov, obsahuje 

70% všetkých neurónov. Táto najvyvinutejšia časť mozgu je rozdelená na laloky, ktoré sa 

špecializujú na reguláciu zmyslových skúseností, jazyka, pamäti a nášho zmyslu pre vnímanie 

priestoru. 

 

Predný lalok je najdiferencovanejšou oblasťou ľudského mozgu a zodpovedá za úsudok, 

plánovanie a rozhodovanie. Pod mozgovou kôrou sa nachádzajú oblasti ako bazálne gangliá 

kontrolujúce pohyb, limbický systém, ktorý je kľúčový pre prežívanie emócií a hipokampus, 

ktorý je základným centrom pamäti. Mozgový kmeň reguluje rovnováhu, koordináciu a 

životné procesy, akými sú dýchanie a tlkot srdca. 

 

Neuróny navzájom komunikujú naprieč celým mozgom tým, že sa spájajú do okruhov. 

Keď je neurón stimulovaný, produkuje slabý elektrický prúd, ktorý prechádza vláknami 

zvanými axóny. Axón na svojom zakončení uvoľňuje neurotransmitery – chemické látky, 

ktoré prestupujú cez mikroskopickú medzierku, synapsiu, a stimulujú ďalšie neuróny, ktoré 

sú nablízku. Tento proces sa môže zopakovať tisícky krát, kým sa vytvorí okruh elektrických 

signálov, ktorý zabezpečí vznik pohybu, emócie, zmyslovej skúsenosti alebo myšlienky. 

Funguje to tak, že neurón bežne komunikuje s mnohými ďalšími neurónmi naraz a môže 

sa, alebo aj nemusí aktivovať v závislosti od množstva signálov, ktoré príjme. Tento vzorec 

aktivácie prechádzajúci z neurónu na neurón sa šíri po celom mozgu, pričom sa prepájajú 

jednotlivé laloky a oblasti mozgu. Zväzky axónov, nazývané aj „biela hmota“, efektívne 

prenášajú signály z oblasti do oblasti, podobne ako keby to boli elektrické káble na veľkú 

vzdialenosť. V posledných rokoch sa táto schopnosť prepájania stala cieľom výskumu. Vedci 

vysvetľujú, ako je mozog poprepájaný a dávajú dokopy zložitý orchester vnútornej aktivity, 

ktorá má svoj príliv a odliv v priebehu toho, ako kráčame životom – ako napríklad činnosť, 

akou je čítanie, prepája náš zrak, jazyk, emócie a centrá myslenia. 

 



Čo pomáha mozgu: 

- ak svoj voľný čas trávite fyzicky aktívne 

- aktívne sa vzdelávate nielen v škole, v práci ale i doma 

- nebojíte sa nových výziev, skúseností 

- venujete dostatok času priateľom, rodine 

- udržiavate si pozitívny prístup k životu 

- nestresujete sa  

- jete zdravú a vyváženú stravu bohatú na vitamíny, antioxidanty, omega 3 mastné 

kyseliny a kyselinu listovú 

- strážite si čísla: hmotnosť, hladinu cholesterolu, hladinu glukózy a krvný tlak 

- doprajete si dostatočný spánok 

 

Ako prinútiť pamäť, aby pre nás pracovala? 

Čo robiť, aby sme si udržali sviežu pamäť do vysokého veku? Predovšetkým, nenechať ju 

zaháľať a neustále ju trénovať a ponúkať jej nové podnety. 

1. Buďme zvedaví. Nebudeme skoro starí, ale múdrejší! 

Rozhodnime sa dobrovoľne zapamätať si nové veci. Náš mozog je neustále pripravený 

učiť sa. 

 

2. Vnímajme informácie všetkými zmyslami. 

Preferujeme najmä zrakové a sluchové vnímanie a hmat, čuch, chuť sú v úzadí. Obedujme 

v príjemnom prostredí, vnímajme vôňu a chuť jedla, neriešme pritom pracovné problémy. 

 

3. Sústreďme sa 

Základný predpoklad dobrej pamäti je skutočný záujem, pozornosť a vedomé sústredenie.  

 

4. Využívajme asociácie 

Všetko so všetkým súvisí. Ak si nevieme spomenúť na meno nejakého človeka, pomôžu 

otázky: kde sme toho človeka stretli, kto známy pri tom bol, akým začiatočným písmenom 

sa môže začínať jeho meno...? 

 

5. Vyvarujme sa negatívnych emócií 

Stres, úzkosť, strach a náhlenie prispievajú v omnoho väčšej miere než si myslíme 

k poruchám pamäti. Naša koncentrácia slabne, sústreďujeme sa na zbytočné detaily. 

Negatívne myšlienky zaberajú miesto, ktoré by mohlo byť využité užitočnejšie. Informácie 

si ľahšie zapamätáme, keď nie sme napätí a nervózni. 

 

6. Vytvorme si poriadok 

„Zachovaj poriadok, poriadok zachová teba,“ hovorí slovenské príslovie. Ak majú veci svoje 

pevné miesto, nestrácame čas premýšľaním, kam sme čo uložili. Ak si máme zapamätať 

nejaký text, pomôže nám jeho štruktúrovanie, rozdelenie na časti, pochopenie súvislostí. 

Neprestajné opakovanie bez pochopenia podstaty je strácaním času a energie. 

 

7. Využívajme všetky príležitosti na precvičenie pamäti 

V televízii aktívne sledujme vedomostné súťaže, hľadajme odpovede na otázky sami, 

v knihách, alebo sa rozprávajme o nich s priateľmi. Hrajme hry, ktoré nás nútia premýšľať 

a kombinovať, ako sú monopoly, žolíky, riešme krížovky. Robme to však v spoločnosti 

priateľov, aby sme mali príležitosť aj na zmysluplnú medziľudskú komunikáciu.  

 



„Pamäť slabne, pokiaľ ju necvičíš.“ (M. T. Cicero) 

Alzheimerova choroba                                               

Alzheimerova choroba je ochorenie s charakteristickými neuropatologickými zmenami, 

patrí medzi degeneratívne ochorenia centrálnej nervovej sústavy. Klinicky sa prejavuje 

syndrómom demencie, čiže úbytkom pamäti, poruchami myslenia, uvažovania, stratou 

orientácie v priestore a čase, poruchami reči a citového života. 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí táto choroba medzi 10 hlavných 

smrteľných ochorení a s prehlbujúcim sa starnutím obyvateľstva riziko vzniku tohto 

ochorenia stále rastie. Celosvetovo postihuje 35,6 miliónov ľudí, pričom sa predpokladá 

zdvojnásobenie počtu chorých každých 20 rokov. Do roku 2030 sa odhaduje počet chorých na 

66 miliónov. Na Slovensku je evidovaných viac ako 60 000 pacientov s Alzheimerovou 

chorobou. 

Príznaky Alzheimerovej choroby možno v prvých fázach choroby ľahko prehliadnuť 

alebo ich pripísať únave či depresii a strate chuti do života súvisiacej so starnutím. Častým 

prejavom je zmätenosť, poruchy pamäti, ktoré sa postupne prehlbujú, rôzne mentálne 

poruchy, zmeny nálad, zhoršená orientácia v priestore a v čase a postupne sa dostavuje 

neschopnosť spoznávať i dôverne známe miesta (byt) a osoby, s ktorými človek mnoho rokov 

žil v spoločnej domácnosti. Tieto príznaky sú dôsledkom atrofie (úbytku) kôrovej 

a podkôrovej hmoty ako dôsledok odumierania neurónov a naopak pasívne rozšírenie tzv. 

dutého komorového systému. Mozog pacienta je ľahší (900 až 1150g) v porovnaní 

s hmotnosťou normálne starnúceho mozgu (930 až 1350g). 

 

Rizikové faktory 

Dlhodobý stres, údery do hlavy, fajčenie, hypertenzia, diabetes i chronický zápal v tele. 

 

Prevencia 

Jediným osvedčeným prostriedkom, ktorý preventívne bráni predčasnému starnutiu mozgu je 

pamäťový tréning. Precvičovanie mozgu je potrebné v každej životnej etape. Každý deň je 

potrebné žiť aktívne. Môže to byť čítanie kníh, lúštenie krížoviek, hry ako scrabble, pexeso, 

vzdelávať sa v problematike, ktorá nás zaujíma, rozprávať sa s inými ľuďmi, navštevovať 

centrá, kde sa realizuje skupinový tréning pamäti. 



Diagnostika ochorenia 

Dobrou správou je, že  vďaka modernej technike (magnetická rezonancia MR, pozitrónová 

emisná tomografia PET) vieme zachytiť ochorenie v skorých štádiách.   

Na Slovensku sa Alzheimerovej chorobe venuje nezisková organizácia Nadácia Memory 

a jej Centrum Memory, ktoré je preventívnym, diagnostickým a vzdelávacím centrom pre 

ľudí s poruchami pamäti. Okrem služieb v sociálnej oblasti (špecializovaný denný pobyt pre 

ľudí s Alzheimerovou chorobou), poskytujú aj zdravotnú starostlivosť, preventívne aktivity 

(tréningy pamäti) i akreditované vzdelávanie opatrovateľov i pracovníkov v sociálnych 

a zdravotníckych organizáciách. Touto problematikou sa zaoberá i občianske združenie 

Slovenská Alzheimerova spoločnosť či Neuroimunologický ústav SAV. 
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