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Nárečový materiál sa zapisuje spôsobom zaužívaným a ujatým v slovenskej
dialektológii pri publikovaní prác.
Navrhujem používať transkripciu, aká je uplatnená v Čítanke nárečových textov
Slovákov v Báčke, Banáte, Srieme a Slavónsku (2010) Daniela Dudoka.
Dlhé samohlásky, dĺžka samohlások sa záväzne označuje diakritickým znamienkom,
napr.: á, é, í, ó, ú – bádok, váľok, bé, písmo, ósmi, šúľok, fúrik
Na označenie hlásky i, í, používať znaky i a í (nepoužívať y, ý).
Stredoslovenské dvojhlásky sa zapisujú kombináciou dvoch znakov: įa, įa, įu: pįatok,
ďįera, zaňįu..., v ktorých je prvý element neslabičné į. V štvrtej dvojhláske ųo máme
neslabičnú hlásku ų, napr.: bųob/p, nųož/š, drųot...
Navrhujem používať ia, ie, iu, uo – buop, nuoš, druot
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Neslabičné ų sa vyskytuje aj ako variant hlásky v – na konci slova pred prestávkou
a vnútri slova po samohláske a pred spoluhláskou, napr.: praųda, ďioųka, dáųno,
sláųňi... a za l v l-ovom príčastí: ňįesoų, bóų, spįevaų, maų....
Navrhujem používať u – prauda, ďiouka, dáuno, sláuni.... ňiesou, bóu, spievau, mau
V nárečí sa vyskytujú i slabičné spoluhlásky r a l, ktoré môžu byť i dlhé ŕ, ĺ, napr.:
xrčať, slza, škŕkať, tĺsť...
– chrčať, slza, škŕkať, tĺsť
Mäkčeňom sa označuje mäkkosť hlások – ť, ď, ň a ľ, napr.: ťaško, šťerįa, ďįera,
ďopka, ňevįem, šňúrka, ľįadok, ľadvįa...
– ťaško, šťeria, ďiera, ďopka, ňeviem, šňúrka, ľiadok, ľadvia
Na označenie hlások ch, dz a dž sa používajú znamienka x, ᴣ, ǯ, napr.: xoňík, xųoᴣa,
sáǯem...
Navrhujem používať ch, dz, dž – choňík, chuodza, sádžem
Spoluhlásky m, n, ň sa na konci slova zapisujú ako m: edom, ďem, vom...
Na označenie zadopodnebnej hlásky n tiež jestvuje osobitné znamienko ŋ,
a vyslovuje sa vtedy, keď spoluhlásky n, ň, m stoja pred k alebo g, napr.: draŋkať,
sláŋka, štráŋge...
Navrhujem písať n – drankať, slánka, štránge
Znamienko γ je zadopodnebný znelý variant spoluhlásky x a je výsledkom
spodobovania podľa znelosti na hranici slov, napr.: na vrγ͜ lave, od iγ͜ brata, sňaγ͜
bóų...
Navrhujem písať h – na vrh ͜ lave, od ih ͜ brata, sňah ͜ bóu
Spoluhlásky m, n, ň sa pred trenými s, z, š, ž, x, h, j, v, f, r, l, ľ zaznačujú
znamienkom N, napr.: popáNšťiľi sa, kóNskí šťaų, edoN z vás, g načiN ženám,
zametáN xľįeų, bola soN humňe, kiN ja pójďem, bola soN vlaňi, štríNfľe, čo váN
robiľi, teN lampáš, voN ľįeva vodu... (Štolc, 1968, s. 84-85).
Navrhujem písať n – popánšťiľi sa, edon z vás, zametán chľieu, bola son humňe, kin ja
pójďem, bola son vlaňi, ten lampáš, von ľieva vodu
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Spoluhlásky m, n, ň sa pred spoluhláskami t, d, ť, ď, n, c, č, ᴣ, ǯ vyslovujú
a zapisujú ako obyčajné n, napr.: hrebenčok, s tinto, na čánci, panťuške, minďuše...
Splývavá výslovnosť sa označuje znamienkom ͜ a vyskytuje sa v prípadoch, keď sa
určitá hláska na hranici dvoch slov vynecháva, alebo keď splýva s nasledujúcou
hláskou a tvorí novú hlásku (ná͜ sa ňeboj, ke͜ com bóų, ke͜ sa vráťiš, ve͜ ňinto, po͜ ᴣa
mňóų).
???
Spodobovanie na hranici morfém – tvarov a na hranici slov sa uplatňuje podľa zásad
spisovnej slovenčiny: rosprávajťe, potpíš sa, ňísko, ďem bóų pekňí, peď miskóų, f
poľi, spadla s palášu...
‒ rosprávajťe, potpíš sa, ňísko, ďem bóu pekňí, peď miskóu, f poľi, spadla s palášu...
Keď sa na konci slova vyskytne znelá spoluhláska, vedľa nej sa píše i jej neznelý pár,
napr.: sud/t, hlad/t, bųob/p, hňeď/ť...
Navrhujem varianty nepísať.
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