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 1.1 Maskulína 

1. IV. deklinácia 

    nom.sg.           gen. sg.   rod      vzor 

      -us       -ūs    m.    prōcessus, ūs, m. = výbežok 

Pádové koncovky 
  sg.    pl. 
  1.   -us          -ūs      
  2.   -ūs                          -uum 
  4.   -um                                -ūs 

6.   -ū                                  -ibus 
 
Vyskloňujte: dēcubitus, ūs, m.  = preležanina 
  
 
Výnimky z rodu:  manus, ūs, f. = ruka   
   acus, ūs, f. = ihla 
 
    



 
!!!!! IV. Deklinácia nemá adjektíva !!!!! 

 

 Spojenie substantíva IV. dekl. s adjektívom II. deklinácie 

 

   prōcessus trānsversus = priečny výbežok 

 

      IV. dekl.             II. dekl.  IV. dekl.            II. dekl. 

            ↕                 ↕                                ↕                  ↕ 
sg.  1. prōcess-us   trānsvers-us          pl.  prōcess-ūs     trānsvers-ī  

       2. prōcess-ūs   trānsvers-ī                            prōcess-uum trānsvers-ōrum 

       4. prōcess-um trānsvers-um                        prōcess-ūs     trānsvers-ōs 

       6. prōcess-ū     trānsvers-ō                           prōcess-ibus trānsvers-īs 

1. IV. deklinácia 



 
☼  Ad illustrandum 

 

                 záhyb, zátoka   

                 napr. sinus oblīquus pericardiī – šikmý záhyb osrdcovníka;  

                            sinus carōticus – krčnicová zátoka 

                                      

sinus   splav, miesto, kde sa stretajú a rozširujú cievy, nervy, kanály  
   napr. sinus vēnārum cavārum  - splav dutých žíl;  

                            sinūs lactiferī  - mliekovodné splavy 

  

                 dutiny v kostiach, najmä párové dutiny v tvárovej časti lebky             

                 sinūs paranāsālēs – prinosové dutiny 

  

 



 

sinūs paranāsālēs 

sinus sphēnoīdālis, sinus frontālis, sinus ēthmoīdālis, sinus maxillāris 



 

 1. 2  Neutrá 

1. IV. deklinácia 

    nom. sg.       gen. sg.   rod      vzor 

   -ū  -ūs    n. genū, ūs, n. = koleno  
 

Pádové koncovky 
  sg.    pl. 
  1.   -ū                       -ua      
  2.   -ūs                          -uum 
  4.   -ū (= 1.)                 -ua (=1.) 

6.   -ū                                  -ibus 
 
V lekárskej terminológii iba: genū, ūs, n. = koleno 
         cornū, ūs, n. = roh   
    



 
!!!!! IV. Deklinácia nemá adjektíva !!!!! 

 

 Spojenie substantíva IV. dekl. s adjektívom II. deklinácie 

 

 genū vārum = vybočené koleno 

 

        IV. dekl.     II. dekl.           IV. dekl.        II. dekl. 

            ↕           ↕                                   ↕             ↕ 
sg.  1. gen-ū      vār-um                      pl.  gen -ua       vār-a     

       2. gen -ūs   vār-ī                               gen -uum   vār-ōrum 

       4. gen -ū     vār-um                     gen -ua       vār-a 

       6. gen -ū     vār-ō                                gen -ibus    vār-īs 

1. IV. deklinácia 



 

organa sensuum  
(zmyslové orgány)   

▼↓▼ 

zmyslový orgán je vyjadrený buď 

genitívom alebo adjektívom: 

  

 organum olfactūs/olfactōrium = čuchový orgán  

 organum audītūs/audītōrium  = sluchový orgán 

 organum gustūs/gustatōrium   = chuťový orgán  

1. IV. deklinácia 



 
    nom. sg.        gen. sg.   rod      vzor 

   -ēs  -ēī    f.        faciēs, ēī, f. = plocha; tvár 

2. V. deklinácia 

Pádové koncovky 
 

sg.    pl. 
1.  -ēs                       -ēs      

      2.  -ēī                                -ērum 
4.  -em                                 -ēs 

    6.   -ē                                      -ēbus 
 
 

 speciēs, ērum, f.    ► čaj, čajovina, čajová zmes  
                ▼     ▼ 
     používa sa v pluráli                       ( v slovenčine singulár!) 
(vo farmaceutickej terminológii) 

 
 



 

!!!!! V. Deklinácia nemá adjektíva !!!!! 

 

 Spojenie substantíva V. dekl. s adjektívom I. deklinácie 

 

 cariēs profunda  = hlboký kaz 

 

        V. dekl.         I. dekl.                            V. dekl.            I. dekl. 

               ↕      ↕        ↕           ↕             
sg.  1. cari- ēs    profund-a                          pl.  cari-ēs         profund-ae 

       2. cari- ēī    profund-ae                  cari-ērum   profund -ārum 

       4. cari-em   profund-am  cari-ēs         profund-ās 

       6. cari-ē       profund-ā                  cari-ēbus    profund-īs 

2. V. deklinácia 



 

2. V. deklinácia 
Caries dentium 
Caries profunda 
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