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Desatoro pre mozog  
Čo mozgu pomáha: 

1. Udržiavať ho v aktivite (nenechať ho zlenivieť). Akákoľvek aktivita mu 

prospieva – komunikácia, sociálne vzťahy, literatúra, nové podnety, 

kultúra, umenie, pestovanie koníčkov, spoločenské hry, učenie cudzích 

jazykov. Zvlášť dôležité je pestovať spoločenský kontakt a vyhýbať sa 

sociálnej izolácii.  

2. Trénovať pamäť – výkon pamäti sa môže vekom znižovať. Preto ju 

treba stále trénovať a udržiavať v aktivite. Netreba zabúdať, že je dôležité 

používať aj vlastnú pamäť, nielen tú digitálnu. Dôležité je získavať 

informácie zo svojho mozgu, neobracať sa hneď na internetové 

vyhľadávače - sadnúť  si a sústrediť sa. 

3. Kvalitná strava – mozog spotrebúva veľa energie. Dôležitá je zdravá 

a vyvážená strava. Vhodným príkladom je stredomorská strava zahŕňajúca 

zeleninu, ovocie, olivový olej, obilniny, chlieb, strukoviny, ryby, vajíčka, 

mliečne výrobky, mäso. Dôležité je redukovať príjem alkoholu. Vitamíny 

skupiny B sú dopingom pre celý nervový systém.  

4. Dostatok tekutín - ak je telo zásobené tekutinami, mozog je dostatočne 

prekrvený a nervové bunky navzájom dobre komunikujú.  

5. Kvalitný spánok – chronický nedostatok spánku poškodzuje pamäť a 

narúša koncentráciu. Mozog je pomalší, sme zábudlivejší a nedokážeme 

dlho udržať pozornosť. Ak dobre spíme, vieme lepšie reagovať na 

pozitívne i negatívne situácie. 

6. Pravidelná fyzická aktivita – pohybom sa zvyšuje mozgová výkonnosť. 

Ideálny je pohyb na čerstvom vzduchu. Pravidelný pohyb pomáha zvýšiť 

prietok krvi, urýchľuje transport dôležitých látok do mozgu a zároveň 

pomáha prečistiť myseľ. Dôležité je, aby sme realizovali primeranú 

a vhodnú telesnú aktivitu. Treba rešpektovať svoje telesné možnosti 

a zdravotné obmedzenia, pretože prehnaná fyzická aktivita môže pôsobiť 

ako stresor.  

7. Pravidelný oddych počas dňa – krátke prestávky (mikroprestávky, 5- až 

10-minútové) počas dňa zmierňujú únavu – pohľad z okna, chôdza po 

schodoch, hlboké dýchanie, krátka meditácia. 

8. Pobyt v prírode – aspoň dve hodiny za týždeň. Podporuje psychické aj 

fyzické zdravie. Mozog, tak ako každá bunka tela, potrebuje na svoje 

normálne fungovanie čerstvý vzduch. Pobytom v prírode dodáme telu 

množstvo kyslíka, ktorého potreba je pre zachovanie dlhodobo dobrého 

zdravia veľmi významná. 

9. Používať informačné a komunikačné technológie len v najnutnejšej 

miere a nenechať ich zbytočne zapnuté. 

10. Určiť si vo svojom byte aj pracovnom prostredí zóny bez 

akýchkoľvek technológií. 
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Zdroje údajov: alzheimers.net, alz.co.uk, alzheimer-europe.or, https://www.centrummemory.sk/alz2.htmlg, 

http://www.alzheimer.sk/slovenska-alzheimerova-spolocnost.aspx, https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/lf/ako-

sa-ucit-a-nezabudat.pdf 

 

  

https://www.centrummemory.sk/alz2.htmlg
http://www.alzheimer.sk/slovenska-alzheimerova-spolocnost.aspx
https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/lf/ako-sa-ucit-a-nezabudat.pdf
https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/lf/ako-sa-ucit-a-nezabudat.pdf
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Informácia ku kampani „Aktivizuj svoj mozog“ 
 

V mesiaci september 2021 týmto pozývame verejnosť na zapojenie sa do 

kampane s heslom „Aktivizuj svoj mozog“.  

 

Mozog potrebuje v boji proti predčasnému starnutiu sústavný tréning a neustálu 

stimuláciu svojich funkcií (pamäti, pozornosti, vnímavosti, myslenia). 

Tréningom môžeme mozog rozvíjať a udržať v dobrej kondícii. Je to zároveň aj 

dôvod na zapojenie sa do kampane počas mesiaca september a zdieľať 

s druhými svoje aktivity, tipy na precvičenie mozgu, aby sme si zachovali sviežu 

myseľ a pohotové reakcie. 

 

Ponuka cvičení pre mozog  

 

1. Vymyslite čo najviac slov, ktoré obsahujú na začiatku, v strede, alebo na 

konci slovo: 

 

HRA 

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................... 

LET..........................................................................................................................

............................................................................................................................ .... 

CHOD......................................................................................................................

............................................................................................................................. ... 

 

2. Zistite, o aké slovo ide (Tréning pozornosti)  

Kategória krajiny: 

1. KAJSNOPO 

2. PNMAAA  

3. LOMOKSDVA  

Kategória mestá: 

1. MVOLECCHAI  

2. ZLBUGRAS  

3. BIUDRAPEC  

 

Kategória mená: 

1. NALEA 

2. EBLAZAI  

3. JERAND  
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Kategória zvieratá: 

1. AAJCZ  

2. EVACRIVE  

3. RDPAELO  

Kategória povolanie: 

1. ATSKIT  

2. EJKOPRTTAN    

3. LKRIAPAM  

Kategória medicínsky odbor: 

1. GOREUNLÓ  

2. EIARETPD  

3. ÉPDROTO  

 

3. Farebné slová  
 

Obrázok zobrazuje slová napísané rôznymi farbami. Je potrebné nahlas vysloviť nie 

samotné slovo, ale farbu, ktorou je napísané. Keď sa dostanete na koniec textu, 

zopakujte cvičenie v opačnom poradí. 

 

4. Schulteho tabuľka 
 

Veľký simulátor periférneho videnia, pozornosti a rýchlosti čítania. Počas cvičenia by 

mala byť tabuľka vo vzdialenosti asi 30 – 35 cm od očí, ako pri čítaní knihy. Zamerajte 

sa na čísla v strede, tak aby ste zrakom pokryli celú tabuľku. Pokúste sa rozhliadnuť 

okolo stola – bez toho, aby ste pohli pohľadom (využívame len periférne videnie). 

Nájdite čo najrýchlejšie čísla v poradí od 1 do 25 a snažte sa ich vyslovovať nahlas. Je 

veľmi dôležité, aby ste neuhli pohľadom zo stredu tabuľky a hľadali čísla iba s 

periférnym videním.  Začiatočníci dokončia úlohu za minútu, ale vaším cieľom je nájsť 

všetky čísla za 10 sekúnd. 
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5. Cvičenie s prstami 

 

Urobte prstami pravej ruky znamenie víťazstva „V“ a súčasne s ľavou rukou urobte 

znamenie“OK“. Potom rýchlo ruky vymeňte – pravá ruka „OK“ a ľavá znamenie „V“. 

Vymieňajte znamenia na oboch rukách čo najrýchlejšie – robte to s oboma rukami vždy 

naraz a čo najrýchlejšie. Cvičenie rozvíja pozornosť, schopnosť rýchlo prechádzať z 

jednej úlohy na druhú a komunikáciu medzi hemisférami. 

 

6. Bimanuálne synchrónne písanie 

Pre toto cvičenie budete potrebovať dva listy papiera a písacie potreby. Keď je všetko 

pripravené, začnite v kreslení geometrických tvarov oboma rukami naraz – jednou rukou 

kreslíte kruh, druhou trojuholník. Môžete tiež písať písmená alebo slová (za predpokladu, 

že počet znakov je rovnaký pre obe ruky). 
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Synchrónne písanie učí mozog, aby súčasne zvládol viac úloh, čím stimuluje činnosť 

oboch hemisfér. 


