
 
 
 
 
 
 
 
 

Už po deviaty  krát vždy v 11. kalendárnom týždni si  na Slovensku pripomíname 
celosvetovo organizovanú akciu - Týždeň mozgu. Partnerské organizácie z celého sveta 
organizujú aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o najdôležitejšom ľudskom orgáne. Ide 
o aktivity, ktoré majú našu pozornosť upriamiť na fungovanie ľudského mozgu. Výkonnosť 
mozgu zabezpečuje 10 miliárd neurónov a pol milióna kilometrov nervových vlákien. Ich 
hlavnou úlohou je prijímať a spracovávať informácie z okolia. Každá ľudská činnosť (pohyb, 
učenie, čítanie…) podporuje vytváranie výbežkov nervovej bunky, vďaka čomu sme schopní 
naučiť sa  a pamätať si. Mužský mozog má zhruba o 4 % viac buniek,  ako ženský a je o 
100 g ťažší. V ženskom mozgu je väčší limbický systém, ktorý riadi ľudské emočné 
pochody a správanie. Preto sú ženy vo všeobecnosti citlivejšie , ale zraniteľnejšie. 

Človek v priebehu života starnutím  prichádza o časť neurónových spojení, čím sa 
činnosť mozgu spomaľuje. Človek nie je schopný pohotovo reagovať, začína zabúdať a pod. 
Aby mozog nestrácal tak rýchlo  svoju výkonnosť  a neprichádzal o dôležité bunkové 
prepojenia, mali by sme ho  trénovať. Mozog treba neustále zamestnávať, aby „nezlenivel“. 
Medzi základné a jednoduché spôsoby, ako mozog trénovať, patrí lúštenie krížoviek, 
hádaniek, sudoku, hlavolamov, ale tiež hranie rôznych spoločenských hier, ako sú  scrrable, 
šach apod. 

Na prácu  mozog potrebuje  vhodnú  výživu. Vitamíny skupiny B sú pre mozog 
plnohodnotnou stravou. Vyživujú a regenerujú celý nervový systém. Nedostatok vitamínu B1 
sa prejavuje poruchami krátkodobej pamäti. Ak vám chýba B3, potrápi vás nespavosť a 
emocionálna labilita, ktoré vám nedovolia kreatívne myslieť. Málo kyseliny listovej spôsobí 
podráždenosť a nesústredenosť. Vitamín B12 bojuje nielen za dobrú náladu, ale aj proti 
únave, malátnosti a pocitu slabosti. Tento výborný hodnotný výživný elixír sa nachádza v 
celozrnných obilninách a mal by byť doplnený čerstvým  ovocím a zeleninou. V ovocí a 
zelenine sa nachádza spolu s vitamínmi a  inými  minerálmi aj dôležitý  zinok, ktorého 
nedostatok môže deťom zhoršovať prospech, upokojujúci draslík a vápnik na rozvoj 
duševných funkcií.  Stravu  pre mozog môžeme   vylepšiť   kombináciou s horčíkom zo 
strukovín, aby sme sa   zbavili  prehnaného stresu. Pre pamäť je dôležitý lecitín, ktorého 
bohatou zásobárňou je sója, ale aj vaječné žĺtky. Krátkodobej pamäti chutí avokádo, dlhé 
texty sa vám budú ľahšie učiť po konzumácii ananásu a mrkvy! 
Čo je  prospešné mozgu to je vhodné i pre cievy. Keďže zásobujú mozog kyslíkom a 
živinami, preto potrebujú byť čisté a výkonné. Keď budete jesť pestro, vyvážene a každú 
presedenú hodinu vykompenzujete siedmimi minútami pohybu budete zdraví, s 
primeranou hmotnosťou a bude vám to páliť. Podľa rebríčka, ktorý zverejnil spravodajský 
portál BBC, sú pre mozgové funkcie najlepšie celozrnné výrobky s nízkym glykemickým 
indexom. Na druhom mieste sú tučné ryby bohaté na omega -3 mastné kyseliny.  

Keďže mozog potrebujeme 24 hodín a 365 dní v roku, na tieto dôležité  veci 
nesmieme zabúdať nielen  počas  tohto týždňa , ale aj počas celého roka. 


