
Regulačné sústavy 



• regulačné sústavy: 

- umožňujú fungovanie organizmu ako celku, riadia činnosť všetkých orgánov, udržiavajú 

vnútornú rovnováhu, zachytávajú, spracovávajú a reagujú na podnety 

• rozlišujeme 2 regulačné sústavy: 

    hormonálnu a nervovú 

 



Hormonálna sústava 

- hormonálna regulačná sústava riadi činnosť ľudského tela prostredníctvom hormónov 

- hormóny sú biologicky aktívne látky, ktoré ovplyvňujú priebeh funkcií organizmu 

- hormóny sa k bunkám prenášajú krvou 

- hormóny produkujú skupiny buniek, ktoré sa nazývajú žľazy s vnútorným vylučovaním 

- telo vytvára viac ako 20 druhov hormónov 

 





- žľazy s vnútorným vylučovaním sú žľazy bez vývodu 

- svoje výlučky vylučujú priamo do krvi alebo do miazgy a nimi sú rozvádzané do cieľových 

tkanív 

- medzi žľazy s vnútorným vylučovaním patrí: 

  

1. podmozgová žľaza = hypofýza  

- vylučuje hormóny, ktoré regulujú činnosť ostatných žliaz s vnútorným vylučovaním, 

produkuje rastový hormón (somatotropín) a hormóny ovplyvňujúce produkciu materinského 

mlieka 

 

2. šuškovité teliesko = epifýza 

- šuškovité teliesko sa nachádza na zadnej strane medzimozgu 

- hormóny, ktoré vylučuje ovplyvňujú vývin pohlavných žliaz 

 

  

 

 



3. štítna žľaza 

- nachádza sa na krku pod štítnou chrupkou 

- hormóny štítnej žľazy obsahujú jód, ovplyvňujú telesný a duševný vývin človeka  

 

4. prištítne telieska 

- sú uložené na zadnej strane štítnej žľazy 

- hormóny regulujú množstvo vápnika a fosforu v organizme 



5. nadobličky 

- nachádzajú sa na hornom okraji obličiek 

- ich hormóny ovplyvňujú látkovú premenu, hladinu soli v tele 

 

6. detská žľaza = týmus 

- je žľaza s vnútorným vylučovaním úplne vyvinutá len v detstve 

- nachádza sa v hrudníku pred priedušnicou, nad srdcom 

- hormóny ovplyvňujú obranné schopnosti organizmu 

 

7. podžalúdková žľaza 

- je uložená pod žalúdkom v ohybe dvanástnika 

- produkuje hormón – inzulín, ktorý ovplyvňuje premenu cukrov 

 

 



8. pohlavné žľazy 

- ženské pohlavné žľazy = vaječníky (estrogén, progesterón)  

- mužské pohlavné žľazy = semenníky (testosterón) 

- hormóny pohlavných žliaz ovplyvňujú pohlavný vývoj, pôsobia na vznik druhotných 

pohlavných znakov (ochlpenie, zmena hlasu) 

- u žien niektoré hormóny riadia menštruačný cyklus 

- hormonálna regulačná sústava je nervovej regulačnej 

sústave podriadená 



Nervová regulácia 

• zabezpečuje premenu podnetov (informácií) z prostredia na signály, ktoré 

vyvolávajú odpoveď organizmu (reflex) 

• súvisí s dráždivosťou 

• základom nervovej sústavy je schopnosť  

nervových buniek - neurónov  

prijímať, viesť a spracovať informácie 

• príjem informácií z prostredia zabezpečujú  

citlivé zmyslové bunky – zmyslové receptory 

 





• človek má rúrkovú nervovú sústavu, ktorú tvorí: 

1. centrálna nervová sústava – tvorí ju mozog a miecha 

 - majú riadiacu funkciu 

 - v jednotlivých častiach mozgu sú riadiace centrá – 

 zodpovedajú za činnosť orgánov, životné prejavy          

 a správanie živočíchov 

2. obvodová nervová sústava - tvoria ju všetky nervy po tele 

  

 

 





- prenos nervového vzruchu prebieha po dráhe, ktorú nazývame reflexný oblúk 



• odpoveď organizmu na podnet sa nazýva reflex 

• poznáme 2 druhy:  

- nepodmienený reflex – je vrodený, napr. cicanie, úchopový reflex, dýchanie, kašľanie ... 

- podmienený reflex – vytvára sa na základe skúseností počas života, napr. učenie, 

rozprávanie, písanie, pamäť ... 


