
 Týždeň mozgu  

v dňoch od 14.  do 20. marca 2016 

Týždeň mozgu je celosvetové podujatie, ktoré sa koná každoročne a to v jeden marcový 
týždeň. V rámci SR sa organizuje už po deviaty krát pod záštitou Slovenskej Alzheimerovej 
spoločnosti, Nadácie MEMORY, Centrum MEMORY a v spolupráci s Regionálnymi úradmi 
verejného zdravotníctva v SR. Podujatie s názvom Týždeň mozgu sa celosvetovo uskutočňuje 
od roku 1996.  
Cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť 
o mozgových ochoreniach, spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. 

Mozog človeka je zložité zoskupenie vyšších a najvyšších nervových centier, ústredný 
orgán nervovej sústavy človeka. Mozog je orgán, ktorý rozhodujúcim spôsobom určuje, ako 
prežívame jednotlivé životné situácie a ako na ne reagujeme. Udržovať, zlepšovať či 
posilňovať mozog môžeme rôznou aktivitou, učením, výchovou a  zdravým životným štýlom, 
ktorý tvorí podstatu všeobecnej prevencie chorôb. 

Ľudský mozog je najkomplikovanejšia  časť ľudskej anatómie. 

Fakty o mozgu: 
- mozog váži približne 1300 až 1600 g 
- pozostáva z viac ako 100 miliárd neurónov – mozgových (nervových) buniek  
- v mozgu je viac ako 150 000 km krvných ciev 
- bez kyslíka dokáže mozog prežiť 4 – 6 minút, potom začne odumierať 
- mozog spotrebováva viac informácii ako encyklopédia 
- je viac aktívny v noci ako cez deň 
- spotrebováva  20 % kyslíka z krvného obehu 
- nervový impulz môže dosiahnuť rýchlosť 274 km/h 
- spotrebuje energiu rovnajúcu sa 10 wattovej žiarovky 

Mužský mozog má zhruba o 4 % viac buniek,  ako ženský a je o 100 g ťažší. 

V priebehu života prichádza človek o časť neurónových spojení, čím sa činnosť 
mozgu spomaľuje, človek nie je schopný pohotovo reagovať, začína zabúdať a pod.  Na to, 
aby mozog nestrácal svoju výkonnosť, ho musíme trénovať. Treba ho neustále zamestnávať, 
aby nezlenivel. Do tréningu mozogu sa zaraďuje hádanie, lúštenie krížoviek, sudoku, 
hlavolamov, pexeso, hranie rôznych spoločenských hier, šach a iné. 

Tipy pre dobrú pamäť: 
- pozitívny postoj – pozitívne myslenie, optimizmus a prekonávanie samého seba 
- koncentrácia – čím sme sústredenejší, tým je naša pamäť lepšia 



- vizualizácia – prostredníctvom obrazov si vytvárajme vlastné obrazy, mozog si ich tak 
lepšie zapamätá 
- intelektuálna zvedavosť – čím máme viac vedomostí, tým ľahšie nasávame nové, ďalšie 
informácie 
- emócie – čím viac je informácia spojená so silnou emóciou, tým lepšie sa nám vtisne do 
pamäti 
- odpočinok – mozog si musí aj oddýchnuť, preto nesmieme zabúdať na relax 
- okysličovanie – fyzická a intelektuálna aktivita zvýši prietok krvi, čím si vytvárame 
optimálne podmienky pre činnosť pamäti 
- precvičovanie pamäti – hranie spoločenských a vedomostných hier, sledovanie 
vedomostných súťaží a pod.  
- meditácia  – keď meditujete, znamená to, že v podstate študujete ako Váš mozog pracuje 
- robte činnosti so zapojením všetkých zmyslov– napr. maľovanie, ručné práce  

 - stres - depresia, strach a úzkosť prispievajú k poruchám pamäti 
 

Mozog je orgán, ktorým si myslíme, že myslíme. 
 

RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede – OPZaPC pripravilo na tento týždeň nasledovné 
akcie: 
Dňa 16.03.2016 – Aktivity pre seniorov v Domove dôchodcov v DS – biochemické vyšetrenie 
na celkový cholesterol, meranie tlaku krvi, prednáška k danej téme a vypĺňanie pracovných 
listov – tréning pamäti. 
Počas celého týždňa bude pre širokú verejnosť na oddelení podpory zdravia možnosť 
precvičenie pamäti prostredníctvom kognitívneho tréningu.  
Dňa 15.03.2016 o 8,30hod je pre  žiakov ZŠ –Jilemnického ul.v DS pripravená prednáška 
a pracovné list- doplňovačky, hádanky, krížovky - tréning pamäti. 
 
 

„Pamäť je zdrojom predstavivosti, pokladnicou rozumu, strážcom vedomostí 
a poradcom myslenia“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.alzheimer.sk/media/38387/inspiracia tyzden mozgu.pdf 


