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ČO STE O MOZGU MOŽNO NEVEDELI: 
 

 Mozog obsahuje približne 100 miliárd mozgových buniek (neurónov) 

 Počas skorých fáz tehotenstva vzniká aj 250 000 neurónov za jedinú 

minútu 
 Viac neurónov je na ľavej strane mozgu (cca o 186 miliónov) 

 Celková rozloha mozgovej kôry je 2500 cm štvorcových 

 77 – 78 percent mozgu tvorí voda 

 Asi 4 minúty bez kyslíka vydrží mozog bez vážnejších dôsledkov 

 Mozgová hmota v sebe nemá receptory bolesti, mozog teda nemôže cítiť 
bolesť 

 Mozog dokáže spracovať informácie rýchlosťou 120 metrov za sekundu 

 Keď človek bdie, jeho mozog produkuje medzi 10 a 23 wattmi energie 

 Prostredie, v ktorom dieťa vyrastá, má vplyv na výkon mozgu (plus mínus 25 
percent) - pomáha napríklad aj čítanie nahlas 

 

SPAĽUJE MNOŽSTVO KALÓRIÍ 
 

Hoci mozog vyzerá byť pomerne malý, nepatrí medzi najľahšie orgány - váži 

približne 1,3 kg. Najväčší mozog má pre zaujímavosť veľryba – v jej prípade váži takmer 8 kg. 
Zahanbiť sa nedá ani slon s takmer 5 kg alebo delfín s 1,5 kg. 
Ako riadiace stredisko celého tela je aj poriadnym spaľovačom kalórií. Hoci tvorí iba 2 percentá 

váhy tela, spotrebuje podľa American College of Neuropsychopharmacology okolo 20 

percent kyslíka a štvrtinu glukózy (cukrov) v krvnom obehu.   

 



PREČO TRÉNOVAŤ MOZOG? 
 

 získate fascinujúci pohľad na mechanizmy fungovania mozgu a zistíte ich praktické využitie      
v dennom aj pracovnom živote 

 získate prehľad o základných funkciách mozgu, najnovších trendoch a výskumoch 

 pochopením fukncií mozgu je možné zlepšiť svoj vzťahu k druhým ľuďom 

 po prvýkrát v živote uvidíte biologické dôvody svojho správania 

 spoznáte biologické limity mozgu a ako ich využiť vo svoj prospech 

 zistíte samotný spôsob, ako sa učíte nové poznatky na iných kurzoch 

 osvojíte si základné zvyky ako efektívne pracovať so sústredením 

 naučíte sa ako sa nenechať uniesť emóciami a ako si vytrénovať empatiu 

 
 

PREČO TRÉNING MOZGU FUNGUJE? 

 Keď sa nestaráme o svoje telo pravidelným cvičením, tak postupom času naše 

svaly ochabujú a strácajú svoju pružnosť. To isté môžeme povedať aj o svojom 

mozgu.  

Pravidelným tréningom mozgu môžete rovnako posilniť svoju pamäť, 

koncentráciu, skráti sa Váš reakčný čas, naučíte sa relaxovať a budete rozvíjať 

svoje kognitívne schopnosti. 

 Neurotréning je založený na najnovších poznatkoch vedy o neuroplasticite, 

ktorá hovorí, že mozog sa môže do veľkej miery meniť a reorganizovať, ak 

dostane správny druh výziev a cvičení. 

 Tréning mozgu funguje na podobných princípoch ako posilňovňa. Čím 

náročnejšiu úlohu človek rieši pri neurotréningu, tým viac neurónových ciest sa 

zapojí preto, aby vyriešenie úlohy podporilo. Keď človek prestane trénovať, 

podobne ako pri bodybuildingu, nadobudnutá úroveň sa začne oslabovať. 
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