
Tematický plán seminárov 

Základy lekárskej terminológie 

Zimný semester    

I. ročník – Zubné lekárstvo 
 

 

1. Úvod do medicínskej latinčiny. I. latinská a grécka deklinácia 

Stručný prehľad dejín lekárskej terminológie. Úvod do latinskej gramatiky ˗  výslovnosť, 

dĺžka slabík, prízvuk. Skloňovanie substantív, prehľad deklinácií. Štruktúra viacslovných 

termínov, zhodný a nezhodný prívlastok, predložkové väzby. Substantíva a adjektíva I. 

latinskej deklinácie. Grécke substantíva I. deklinácie. Spojenie substantíva s adjektívom. Ad 

illustrandum: termín „jama“ v anatomickej terminológii, významy termínov „šev“ a „fissūra“. 

 

2. II. latinská a grécka deklinácia 

Substantíva II. latinskej deklinácie – maskulína, neutrá, výnimky z rodu – feminína. Pravidlo 

o neutrách všetkých deklinácií. Grécke substantíva II. deklinácie – maskulína a neutrá. 

Adjektíva II. deklinácie. Adjektívne slovotvorné prípony -˗ prípona -ōsus, a, um.  

Ad illustrandum: „humerus“ a s ním súvisiace termíny; substantivizované adjektíva I. a II. 

deklinácie. 

 

3. III. latinská deklinácia  

Spoluhlásková deklinácia – maskulína a feminína. Spoluhlásková deklinácia – neutrá. 

Lekárske termíny III. deklinácie zakončené na -us. Substantíva III. deklinácie v spojení s  

adjektívami I. a II. deklinácie. Ad illustrandum: vyjadrenie strany v klinických diagnózach; 

eponymá v lekárskej terminológii.  

 

4. III. latinská deklinácia  

Samohlásková deklinácia (maskulína, feminína a neutrá). Vymedzenie substantív 

samohláskovej deklinácie. Osobitné skloňovanie typu „febris“. Rozdiely medzi vzormi 

„corpus“ a „rēte. Latinské zdrobneniny (deminutíva). Ad illustrandum: pomenovania 

„otvorov“ v anatomickej nomenklatúre; typy posunutia kostných úlomkov pri zlomenine.  

 

5. IV. a V. deklinácia 

Substantíva IV. deklinácie – maskulína, neutrá, výnimky z rodu – feminína. Substantíva  

V. deklinácie. Spájanie substantív IV. a V. deklinácie s adjektívami I. a II. deklinácie. Prehľad 

latinských deklinácií. Špecifiká termínu „speciēs“. Adjektívna prípona -oīdeus, a, um. Ad 

illustrandum: latinské ekvivalenty termínu „dutina“ a „kanál“.  

 

6. Adjektíva III. deklinácie 

Latinské adjektíva III. deklinácie jednovýchodné, dvojvýchodné, trojvýchodné. Skloňovanie 

adjektív III. deklinácie. Grécke adjektíva III. deklinácie. Význam adjektívnych prípon  

-ālis,e / āris,e.  Ad illustrandum: Používanie zhodného a nezhodného prívlastku; synonymné 

pomenovania v Terminologia Anatomica.  

 

7. TEST I 

 

8. Stupňovanie adjektív 

Pravidelné, nepravidelné a neúplné stupňovanie adjektív. Špecifiká stupňovaných tvarov v 

lekárskej terminológii. Poradie prívlastkov v latinčine. Ad illustrandum: termín „labium“ 

a jeho významy; výnimky použitia komparatívu „major – minor“. 

 



9. III. grécka deklinácia 

Spoluhlásková deklinácia, samohlásková deklinácia. Klinické termíny tvorené systémovými 

príponami -ītis, -ōma, -ōsis. Niektoré základy gréckych slov. Prípona adjektív -icus, a, um.  

Ad illustrandum: výnimky pri tvorbe termínov označujúcich zápal; termín „cardia“ a jeho 

významy.  

 

10. Číslovky. Vecná a gramatická stavba receptu 

Základné, radové, násobné, číslovkové násobné príslovky, desatinné miesta. Skloňovanie 

čísloviek. Spojenie čísloviek so substantívom – vyjadrenie počítaného predmetu. Slovesá v 

lekárskej terminológii – infinitív, imperatív, konjunktív prézenta. Vecná a formálna 

gramatická stavba receptu, receptúrne skratky, príklady písania receptov. Niektoré základy 

gréckych slov. Ad illustrandum: hlavové nervy – nervī crāniālēs. 

 

11. Prefixy 

Slovotvorba – základné zákonitosti derivácie. Latinské a grécke prefixy: a) prefixy 

s významom smer, miesto, čas  b) prefixy s významom kvalita, negácia. Niektoré základy 

gréckych slov. Ad illustrandum: pôrodnícke termíny týkajúce sa doby pôrodu; pomenovania 

priečnych rovín tela.  

 

12. Sufixy. Príslovky 

Substantívne sufixy, adjektívne sufixy. Poslovenčovanie latinských a gréckych prípon. 

Najčastejšie sa vyskytujúce príslovky v lekárskej terminológii. Niektoré základy gréckych 

slov. Ad illustrandum: termíny odvodené od slov „corōna“ a „koróné“; adjektíva odvodené od 

slova „spīna“.  

 

13. Kompozitá 

Najčastejšie zložky kompozít. Spájacie samohlásky. Postavenie a frekvencia zložiek 

kompozít. Slovotvorné modely; poloafixy. Prehľad zložiek kompozít: a) ľudské telo  b) 

telesné látky, tekutiny, výlučky  c) kvantita, kvalita  d) farby  e) proces, chorobný stav   

f) terapia, diagnostika, chirurgické postupy. Ad illustrandum: mūsculī collī; latinské tituly.  

 

14. TEST II 
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