
Týždeň mozgu 
 
 
V dňoch od 13. - 19. marca 2017 bude prebiehat' medzinárodná akcia ,,Týždeň 
mozgu", ktorej cieľom je upriamit' pozomost' verejnosti na ľudsky mozog 
a jeho činnosti a tiež hovorit' o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich 
prevencie. 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi zrealizuje 
v tomto týždni viacero aktivít pre dospelú populáciu a seniorov, obsahom ktorých 
budú prezentácie k mozgu, pamäti a zdravému spôsobu života, ktorý im prospieva 
ako aj ukážky tréningu pamäte podľa pracovných zošitov vypracovaných odborníkmi 
s Centra MEMORY.   
 
Základom dobrého duševného zdravia je svieža myseľ a dobrá pamäť!! 
  
Trénujte svoju pamäť rôznymi spôsobmi a taktiež dodržiavajte zásady zdravej 
životosprávy! Váš mozog ostane dlho aktívny a vy sa budete cítiť mladšie a lepšie  



Otázky a odpovede o výskume mozgu

Ako funguje ľudský mozog

Ľudský mozog vyzerá ako viacvrstvová pavučina tvorená nervo-
vými bunkami (neurónmi) 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, obsa-
huje 70% všetkých neurónov. Táto najvyvinutejšia časť mozgu 
je rozdelená na laloky, ktoré sa špecializujú na reguláciu zmys-
lových 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. 
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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 elek-
trické 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.

Pripravila: Mgr. Michaela Nováková, psychologička Centra 
MEMORY n.o.

www.alzheimer.sk
www.centrummemory.sk



Otázky a odpovede o výskume mozgu

Ako sa učíme a zapamätávame si?

Mozog sa neustále mení v dôsledku každej novej skúsenosti. Proces 
učenia tvorí podstatu týchto zmien – získavanie nových informácií a 
zručností vytvára a prestavuje jednotlivé spojenia v mozgu. 

Keď sa neuróny spájajú, prúdia medzi nimi elektrické signály a ich 
synapsie sú plné neurotransmiterov. Na krátky čas je toto konkrétne 
spojenie extrémne stimulované. Schopnosť mozgu na určitý čas 
udržať tento proces nám umožní udržať si v mysli telefónne číslo, 
kým ho vytočíme, alebo vtipnú poznámku kým sformulujeme, ako ju 
povieme. 

Tento proces opisuje takzvanú pracovnú pamäť, ktorá predstavuje 
prechodný druh učenia. Ale na dlhší čas uchovať, čo sme sa naučili, 
vyžaduje štrukturálne zmeny v mozgu: synapsie sa za účelom posil-
nenia spojenia zväčšujú pomocou zvýšenej produkcie proteínov. 
Niekedy pri tom vznikajú aj nové neuróny (neurogenéza), ktoré spolu 
s kapilárami posilňujú vzniknutý okruh. 

Dlhodobé spomienky sú kódované v rovnakých oblastiach mozgu, 
ktoré vnímané informácie spracovávali (napríklad to, čo sme videli 
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zaznamenávame v zrakovej kôre) a pri ich upevňovaní hrajú kľúčovú 
úlohu hipokampus a okolité štruktúry.

Opakovaná aktivácia rovnakého okruhu neurónových spojení pros-
tredníctvom nácviku alebo vedomého úsilia, ktoré nazývame memo-
rovanie, je zvyčajným spôsobom, ako posilniť uchovanie naučeného 
materiálu. Neurológovia hovorievajú, že: “Neuróny, ktoré spolu „ho-
ria“, sa spolu spoja”. Inými slovami, neuróny, ktoré sa naraz aktivujú, 
sa prepájajú. Ale aj jediný silný emocionálny zážitok môže zmeniť 
stavbu mozgu natoľko, že spomienka sa stane nezabudnuteľnou. 

Niekedy je lepšie zabudnúť: zlé a traumatické spomienky stoja za 
fóbiami a post-traumatickými stresovými poruchami (PTSD). Výskum 
však ukázal, že vyvolané spomienky bývajú nestále a to je dôvodom, 
prečo je možné ich zmeniť. Pochopenie väzby medzi hipokampom 
a amygdalou nakoniec môže viesť k vývinu farmakologickej liečby, 
ktorá zmení emočný náboj spomienky z negatívnej na pozitívnu.

Mozog sa učí čítať: Učenie sa komplexných zručností posilňuje pre-
pojenia v jednotlivých oblastiach mozgu a medzi nimi. Napríklad po 
tom, ako sa deti a dospelí naučia čítať, vizuálne oblasti špecializované 
na rozpoznávanie tvarov a dráhy, pomocou ktorých rozlišujeme zvuky 
a dávame ich do vzťahu s rečou, sú lepšie integrované.

Pripravila: Mgr. Simona Krakovská, psychologička Centra MEMORY n.o. 

www.alzheimer.sk
www.centrummemory.sk
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Tipy pre lepšiu pamäť

Pozitívny postoj
Povedzme si: Ja nie som o nič horší ako iní!, Ja to dokážem!

Koncentrácia
Vedome zamerajme pozornosť na podstatu.  

Asociácie
Pýtajme sa: Čo mi táto situácia pripomína?, Kde som sa stretol s po-
dobným človekom? Podobné otázky nám pomôžu pri spomínaní, ale 
aj pri zapamätávaní si nových informácií.

Selekcia
Myslime kriticky a posudzujme, čo skutočne stojí za to pamätať si. 
Nezaťažujeme si myseľ priemernými, deprimujúcimi, zbytočnými 
myšlienkami a informáciami. 



Vizualizácia - obrazotvornosť
Prostredníctvom mentálnych obrazov si vytvárajme vlastné obrazy. 

Intelektuálna zvedavosť
Čím máme viac vedomostí, tým bude ďalšie zapamätávanie si ľahšie 
a rýchlejšie. Informácie vzájomne nadväzujú, nové doplnia staré.

Odbúravanie stresu
Úzkosť, strach a depresia prispievajú k poruchám pamäti. Zameria-
vajú pozornosť v energiu na zbytočné detaily a zhoršujú schopnosť 
koncentrácie.

Emócie
Čím viac je informácia spojená so silnou emóciou, či už pozitívnou 
alebo negatívnou, tým lepšie sa vryje na dlhšiu dobu do pamäti.

Odpočinok
Uvoľnenie, odpočinok a dostatočný spánok umožňujú, aby si mozog 
oddýchol, prebúdzal sa svieži a myseľ sa naplnila energiou.

Okysličovanie
Fyzická a intelektuálna aktivita zvýši prietok krvi mozgovými cie-
vami, čím si vytvárame optimálne podmienky pre činnosť pamäti. 

Precvičovanie pamäti
Sledujme aktívne vedomostné súťaže, riešme krížovky, sudoku...
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