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Význam

• Riadi organizmus

• Zbiera informácie z prostredia

• Umožňuje reagovať na zmeny 

• Hromadí skúseností a umožňuje učiť sa



Neurón

• základná stavebná 

jednotka nervovej 

sústavy
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Reflex

• základná 

funkčná 

jednotka 

nervovej 

sústavy
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Typy reflexov

• naučený

• získané počas života na základe 
skúseností

podmienený

• vrodený

• inštinkt, narodíme sa s niminepodmienený



Aktivitka

Podmienené 
reflexy

Nepodmienené 
reflexy

1. Kýchanie

2. Učenie sa na 

písomku

3. Cicanie mlieka

4. Zrenicový reflex

5. Pud sebazáchovy

6. Šoférovanie

7. Hra na klavíri

8. Kašľanie

9. Vracanie

10. žmurknutie
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6.
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8.
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Ivan Petrovič Pavlov

• Ruský vedec

• Zaoberal sa štúdiom reflexov





Rozdelenie NS

1. Centrálna 

( ústredná)

• Tvorená mozgom a 
miechou

2. Obvodová

(periférna)

• Tvorená miechovými 
a mozgovými 
nervami



1.Centrálna nervová sústava

Mozog

• Uložený v lebke

• Chránený lebkou,  3 

blanami, mozgovomiechovým 

mokom



Stavba mozgu

7.Predlžená miecha

8.mozoček

5.Stredný mozog

2. Predný mozog

3. Medzimozog

6.Most



Mozog

Zadný

Predĺžená 
miecha

Most Mozoček

Stredný Predný

Predný Medzimozog



Zadný mozog

• Predĺžená miecha- centrum dýchania a srdcovej 

činnosti, obranných reflexov

• Most

• Mozoček- koordinácia pohybov, rovnováha tela, 

vzpriamené držanie tela



Stredný 
mozog

• centrum sluchu, 

zraku, pohyb očí , 

hlavy 



Predný mozog

• Medzimozog- prevodná stanica medzi hormonálnou a 

nervovou stanicou

• Predný mozog- pokrytý sivou mozgovou kôrou, 

rozdelený na 2 hemisféry, centrum vyššej nervovej 

činnosti, pocitov, reči



1.Centrálna nervová sústava

Miecha

• Povrazec uložený v chrbticovom 
kanály 

• Navonok biela hmota vo vnútri 
sivá (opačne ako u mozgu)

• centrum obranných a dýchacích 
reflexov



Obvodová nervová sústava

• Nervy- zhluky nervových buniek

Mozgové

nervy Miechové 
nervy

Inervujú od krku nahor

Inervujú od krku nadol


