
Konsonanty

Tvrdá výslovnosť n sa udržiava
— v negačnej predpone (nechoď, nenajšiou, neďaleko); v prípadoch ako

posledný sa u niektorých hovoriacich vyskytne aj mäkká výslovnosť zrejme
pod vplyvom nasledujúcej palatálnej spoluhlásky,

— v slovách ako nigda, Nemec, ale ňeďeľa,
— v koncovkách prézentných tvarov slovies vzoru chudnúť: pacnúť —

pacne, brechnúť — brechne,
— v nepriamych pádoch substantív: studňa — v studni, jaskiňa — do

jaskini, pavňa — na pavni aj v odvodeninách: pavnički, studnički. Podľa
individuálnej povahy reči hovoriacich sa výslovnosť pohybuje od tvrdej po
strednú, no málokedy v uvedených pozíciách počujeme mäkké ň.

Mäkké ň nachádzame
— v celej paradigme skloňovania adjektív typu pekní — pekňiho, pred-

ní — predňiho,
— v gén. sg. a ňom., akuz. pi. ženských podstatných mien s koreňom

zakončeným na n: tie volaní, tie kanóňi atď.,
— okrem toho na miestach spisovného ň, vyjmúc prípady uvedené ako

zvláštnosti v distribúcii n.

— Tak isto ako pri spoluhláskach n, d sa aj pôvodne tvrdá spoluhláska
zmäkčuje v dôsledku snahy o korektnú výslovnosť. V prípade t sa tak deje
vždy pred e, i: teraz, ťertío, ti si bon, ťižd'eň, do roboťi, chrasťi.

ď
— Pre d platí to isté, čo pre t: dereš, kažďi.ftoďi, žďickaj, d'im, vod'i,
— v slove meďved' ide zrejme o asimiláciu na diaľku.

l
Frekvencia výskytu l sa znižuje v prospech ľ;
— zvláštnosťou je prípad disimilácie likvíd v slove eral, eralci (z pôvod-

ného erár, erdrci),
— výskyt slabičného J je tiež obmedzený (prípady kolčovať a pod.),
— v slove jablka sme zaznamenali predĺženú a silne velarizovanú, tvrdú

výslovnosť, inde je tiež tvrdé j: v//ia, ale p/m'(stredné 1),
— v 1-ovom particípíu je miesto l typické y; mau_, kceu, robiu., boy.
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Nachádzame ho , «-
— pred i (na guľi, veľiki), inde je stredné l,
— oproti bystrickým nárečiam sa pred ostatnými samohláskami mäk-

kosť dodržiava (ľad, ľaví).
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