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REGULAČNÉ SÚSTAVY STAVOVCOV 

 - riadia činnosť organizmu – prijímajú a spracúvajú podnety (informácie) z vonkajšieho a vnútorného 

prostredia a odovzdávajú orgánom pokyny na ich činnosť. 

- hormonálna a nervová sústava 

HORMONÁLNA SÚSTAVA 

- riadi činnosť orgánov prostredníctvom hormónov (chemických látok), zabezpečuje látkovú reguláciu. 

Hormóny vylučujú do krvi žľazy s vnútorným vylučovaním(šuškovité teliesko, podmozgová žľaza, 

nadobličky, štítna žľaza, prištítne telieska, podžalúdková žľaza, pohlavné žľazy) 

NERVOVÁ SÚSTAVA 

- prijíma, spracúva a odovzdáva informácie prostredníctvom nervov. 

1. Ústredná nervová sústava– mozog (v lebke) a miecha (v chrbtici) 

Mozog – uložený v lebke, časti – predný a stredný mozog, medzimozog, most, mozoček, predĺžená 

miecha. 

Predný mozog –dve pologule (laloky a závity), v jednotlivých častiach centrá pre činnosť zmyslových 

orgánov 

RYBY, OBOJŽIVELNÍKY –najviac vyvinutý stredný mozogé 

PLAZY – predný mozog 

VTÁKY, CICAVCE – predný mozog 

Miecha – sivá a biela hmota 

2. Obvodová nervová sústava–nervy 

Neurón (nervová bunka) – základná jednotka nervovej sústavy.  

Stavba neurónu:     

       dlhý výbežok     

 

krátke výbežky   jadro     nervové zakončenie 

   

telo 

 

 

Nervovými výbežkami sú spojené, čím sa prenášajú informácie. Má schopnosť reagovať na podnety – 

dráždivosť. Pri podráždení vzniká nervový vzruch. Vedenie nervového vzruchu od podnetu do mozgu až 

po reakciu orgánu sa nazýva reflexný oblúk. Odpoveď organizmu na podráždenie – reflex. 



1. nepodmienené reflexy–vrodené, inštinkty (zložité vrodené reflexy), migrácia vtákov, kŕmenie mláďat 

2. podmienené reflexy–získané, na základe skúseností, výcvik psa 

hormonálna sústava 

- riadia činnosť organizmu – prijímajú a spracúvajú PODNETY = INFORMÁCIE a reagujú na ne. 

Hormonálna sústava – riadi činnosť orgánov cez chemické látky HORMÓNY (zabezpečuje látkovú 

reguláciu). Hormóny sa tvoria v žľazách s vnútorným vylučovaním (napr. štítna žľaza, podžalúdková žľ., 

nadobličky, podmozgová žľaza, šuškovité teliesko, pohlavné žľazy,...). Ovplyvňujú napr. rast, tlak krvi, 

rozmnožovanie,...  

Nervová sústava – prijíma, spracúva a odvádza informácie pomocou nervov. 

NEURÓN – je základná bunka nervovej sústavy, neuróny sú navzájom pospájané a tvoria nervy. 

Stavba neurónu 

Ústrednú NS tvorí MOZOG a MIECHA, z nich vedú nervy do celého tela a tvoria obvodovú NS. 

MOZOG – je uložený v lebke. Má časti – predný, stredný, medzimozog, most, mozoček, predĺžená miecha. 

Ryby a obojživelníky – majú najviac vyvinutý stredný mozog. 

Plazy – dobre vyvinutý predný mozog. 

Vtáky a cicavce – najviac vyvinutý predný mozog. 

 

MIECHA – je uložená v chrbtici, chránená stavcami. Skladá sa zo sivej a bielej hmoty. 

 

Dráždivosť – je schopnosť reagovať na podnety, podráždenie 

Nervový vzruch – vzniká pri podráždení. 

Reflexný oblúk – podnet – ÚNS – odpoveď do výkonného orgánu 

Reflex – odpoveď organizmu na podráždenie 

Nepodmienený reflex (vrodený) – automatický od narodenia. Zložité vrodené reflexy = INŠTINKTY, 

u vtákov a cicavcov (stavanie hniezd, kŕmenie mláďat,...) 

Podmienený reflex (získaný) – na základe skúseností (naučený) počas života. 

 


