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1.1 Spoluhlásková deklinácia – maskulína 

 nom. sg. na -ēr,-ēris,  →  ūrētēr, ēris, m.  = močovod 

Skloňujú sa ako: cartilāgō 

 

sg.                                pl. 

           1. ūrētēr                          ūrētēr-ēs                          

           2. ūrētēr-is              ūrētēr-um                                   

           4. ūrētēr-em                   ūrētēr-ēs        

           6. ūrētēr-e                      ūrētēr-ibus 

 

Výnimka: gastēr, tris, f. – žalúdok ►  je feminínum 

      ►  -e- vypadáva  



1.2 Spoluhlásková deklinácia – feminína 

 nom. sg. na -is,-idis,  →  carōtis, idis, f.  = krčnica 

 

Skloňujú sa ako: cartilāgō 
 

                 sg.                                 pl. 

           1. carōtis                        carōtid-ēs                          

           2. carōtid-is             carōtid-um                                   

           4. carōtid-em                 carōtid-ēs        

           6. carōtid-e                    carōtid-ibus 

 

 



1. 2  Spoluhlásková deklinácia – feminína 

 -ītis, gen. -ītidis, f.  →   prípona znamenajúca zápal 
 

 termíny vznikli zo základu gréckeho substantíva, 
t.j.pomenovania orgánu, ktorého sa zápal týka, napr.: 

   hēpar, hēpatis, n. → hēpat- (základ slova) + -ītis  ►  hēpatītis 

 

 hēpatītis maligna = zhubný zápal pečene 

 

sg. 1. hēpatītis maligna 

          2. hēpatītidis malignae 

             4. hēpatītidem malignam 

        6. hēpatītide malignā 

 

 



1. 3  Spoluhlásková deklinácia – neutrá 

 nom. sg. na –ma, -matis,  →  trauma, matis,n.  = úraz 

 

Skloňujú sa ako: corpus 

 

                 sg.                                 pl. 

          1. trauma                       traumat-a                         

           2. traumat-is                traumat-um                                   

           4. trauma (=1.)              traumat-a        

           6. traumat-e                  traumat-ibus 

 



1. 3  Spoluhlásková deklinácia – neutrá 

 -ōma, gen. -ōmatis, n.  →   prípona znamenajúca nádor 
 

 termíny vznikli podobne ako tie čo označujú zápal: 
 

    mýs, myos (gr. sval) → my- (základ slova) + -ōma  ► myōma 

  

 myōma uterī = svalový nádor maternice 

sg.    

1. myōma uterī  

    2. myōmatis uterī 

                                 4. myōma uterī    

   6. myōmate uterī  

 



1. 4  Samohlásková deklinácia – feminína 

 nom. sg. na –is, -is,  →  basis, basis, f. =spodina, základňa 

 

Skloňujú sa ako: febris, is, f. 

 

                 sg.                                 pl. 

          1. basis                          bas-ēs                         

            2. bas-is (-eos)          bas-ium                                   

            4. bas-im (-in)               bas-ēs        

            6. bas-ī                          bas-ibus 

 

 v zátvorkách sú možné grécke zakončenia 



1. 4  Samohlásková deklinácia – feminína 

  -ōsis, gen. -ōsis, n. →   prípona znamenajúca nezápalové 

                                           (degeneratívne) ochorenie 
 

 termíny vznikli podobne ako tie čo označujú zápal alebo 
nádor: 

nephros (gr. oblička) →nephr- (základ slova)+-ōsis ►nephrōsis 

  

 nephrōsis diabētica = diabetické degener. ochorenie obličiek 

sg.    

1. nephrōsis diabētica 

  2. nephrōsis diabēticae 

                            4. nephrōsim diabēticam    

6. nephrōsī diabēticā 

 


