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A,Á aby aer áft aga agu ahm ais aká aké akí ako akt akú aký álb ale álf álk álp 

alt ani áno apa apo apu ara ára are áre arí ári áro aru áru ary asi aul ául 

aut áut 

B báb baf bág báj bal baľ bál ban bán báň bar bár bas bás báť bav báz baž 

bea beč beg beh bej bek bel beľ beo ber bes bez bež bič bil bit biť bít blč 

blk boa boč bod boe boh boí boj bok bol boľ bon bop bor bór bos bou box 

boy bož bôb bôk bôľ bôr bôs bŕd bŕk brň bŕn brt brť bŕv buč búd buď buk 

búl búr bus buš búš býk byľ býľ býr byt byť 

C cap cáp cár ceď ceľ ceň cep cer cér ces cez chí cis cit cíb cíc cín cíp cíť cla 

clá cle clo clu cod cól crč crk cti ctí cúď 

Č čad čaď čaj čap čar čas čej čeľ čer češ čet čia čie čík čím čin čiň čín čip čír 

čiu číž čká čln čom čou čŕt čuč čúč čúd čuj čul čup čuš čuť 

D,Ď dáč ďah daj dal dám dan daň dar ďas dáš dať dát dav dáv dbá ded deď dej 

dek deľ dem deň dep der des dia dis div dív dlb dlh dĺž dme dmi dmú dna 

dná dňa dne dni dní dno dnu dňu dny ďob doj dok dol dom dóm don doň 

dor dox dóz dôb dôg dri drú drm drv drž dua duá dub ďub duč duh dúh 

duí duj dul dúl dúm duň dún duo dup dur dus duš duť duu dva dve dýh 

dýk dym dýň dýz 

E,É ecu ech ega egá ego egu ehe ehm eis ekg elf emí emu eón éra erb ére éru 

éry esa esá ese eso esu éta éte étu éty eur 

F fáč fág fám fár fát fax fáz fén fér fes fez fič fíg fis fit fix fiz fón fön fór foť fox 

frč frk fuč fúg fuk fuň fúr fúz 

G gáč gag gám gáň gáz gál gay gaz gej gél gem gén ges get gin gis git glg gní 

gnu gój gól gro gúb gúč gúľ gúm gýč 

H hab háb hac háč had haď háj hák hál haľ ham hán haň has hať háv hej 

hen hes het hin his hit hĺb hlc hlt hne hni hnú hoc hod hoď hoj hoľ hon 



hoň hor hór hôľ hôr hra hrá hrb hŕb hrč hŕč hrď hre hrm hrň hru hry hub 

húb huč huď húf huk húl hus hút hýb hyd hýf hýľ hyň hýr 

I,Í iba ich ide idú ídy iks íle ílu íly iná iné iní inú iný ión isť ísť iva ive ivu ivy 

ixa ixe ixu ixy izé  

J jač jad jág jak jal jam jám jar jas jaš jať jav jáv jáw jed jej jem jen jer ješ jež 

jin jód jog jol jot juh júk júl jún júr jút 

K kaď kal kál kaľ kam kán kaň kap káp kar kár kás kaš káš kat káv kaz káž 

kde keď kej kel ker kie kíl kín kíp kit kív kla kĺb kle klk klu kly kĺž koč kód 

kof koj kok kol koľ kom kóm kop kor kos koť kót kou kov kôf kôl kôň kôp 

kôr kôs kôš kôz kra krb krč kŕč kre krk krm kŕm krt kru krv kry ksí kto 

kúb kuc kuj kul kún kúp kúr kus kúš kuť kút kúz kyj kýl kým kyň kyp 

kýp kýš kyv kýv 

L,Ľ láb lác lad lád laď ľad ľah lak ľak lám laň lán ľan lap lás lat lát láv laz leč 

leg lég lei lej lek lem len lén lep les let leť leu lev lez lež líc líč líd líg líp lír lis 

líš líž lká lob loď log loj lom lop los lós lot lov loz lož lôn lub ľúb lúč ľud lúf 

luh lúh luk lúk lún lup lúp ľúť lux lúz luž lýk lýr lýs lýz lži lží 

M mác mág maj máj mak mák mal mál máľ mam mám máp mar már más 

máš mat mať mäť maz maž mec meč med meď meľ meň mer met meť mét 

mhm míc mig mih míh míľ mím mín miň mís mix mlč mňa mne moc moč 

mód mok mol moľ mól mop mor mór môj môr mri mrk mŕľ mrú mrv mŕv 

mrz muč muf múk mul múl múľ múr múť múz muž myk mýľ mys myš 

mýt 

N,Ň nad naj nám naň nás náš nej nes net než nič nie nik ník nim ním nit niť 

nív níž noc ňom ňou nón nor nos nót nov nóv nôh nôp nôr nôt nôť nôž 

nuď núd núl núť nuž 

O,Ó oáz oba obe obi oca oci oco oči očí očú óda óde odo ódu ódy ohm oja oje oji 

ojí oju oka oká oke oko oku oky omy ona oná oné oni oní ono onô onú ony 

oný opi orú osa ose osi osí osť osu osy ovi oži 

P pab pác páč pad pád paf pák páľ pán páp par pár pas pás páš pat päť páv 

pax pec peč peľ peň per pes píg pík pil píl píľ pin píp píš piť pít pív plň plť 

pĺž pňa pne pni pnú pňu pod poď pol poľ pól poň pop pór pot poť póz pôd 

prd prď pre pri pŕs prš prť prú prv psa psi psí psy pub puč pud puď puk 

púm pús pút púť pýr pýš 



R rab rác ráč rad raď rád raf ráf raj rak rám raň rán rap rás rát raz ráz raž 

rec reč rep rev rez rež ríf rín riň ríň ríš riť rob rób rod roď roh roj rok rol 

roň ros rov rôp rôs rôt rub rúb ruč rúd ruj rúk rul rúl rum rún rúr rus ruš 

rút ruť rúť rúž rýb ryč rýh ryk ryl rýľ rým rýp rys ryť 

S sáč sad saď ság saj sák sal sál sám sár sať seč sed seď sej sek sem sen ser 

sér set sex siľ síl sip sír sít slň slz sĺz sme smú sna sne sni sní snu sny sob 

sód sok sol soľ sól som soť sov spi spí srd srď sŕn srš sta stá sťa ste sté stí 

sto stu stú stý súc sud súd súď súk súm suň sup súr suš súš súž syč syn 

syp syr sýť 

Š šál šat šať šči šeď šéf šek šer šev šib šič šik šík šil šín šiň šíp šír šiť šla šli 

šlo šok šor šos šot šou šôp šti ští šúb šuď šum šúp šút šva šve švu švy 

T,Ť tág ťah taj tak ťal tam taň táp tas ťať tau tav táx ťaž teč tej teľ tém ten tep 

tér teš téz tie tik tík tím tip tis tíš tká tla tlá tlč tle tĺk tlm tlo tlu tma tme 

tmí tmu tmy tne tni tnú toč tóg tok tom ton toň tón top toť tou tôň trč trh 

tri tŕl trm trň tŕň trp trs trú tŕž túb tuf túh tuk túľ tup tur túr tuš túz tuž 

túž tyč týč tyl týl tým typ 

U,Ú ubi úch úct učí udá úde údi údu údy ufa úfa ufá ufe ufo ufu uja ujo úľa 

úle úli úľu ume umu umy upi urč úst úsť uši uší ušú uvi úzd úze úzu úzy 

uži úži 

V váb vaď vád váh vak val vaľ vám vaň var vár vás váš vát váz váž väz vbi vec 

veď vej vek veľ ver ves vez vež vid viď vie vík vil víl viň vín vír vis viť víz vĺh 

vlk vĺn vlň voď voj voľ von voš voz vôd vôl vpi vŕb vrč vrh vri vŕš vrt vrť vrú 

vry vrz vsi vsí vše vši vší vyl výr výš vyť výz vži 

Y yam 

Z zač zaň zas zať zbi zdá zem zet zét zíď zim zím zje zla zlá zle zlé zlí zlo zlu 

zlú zlý zmy zná zob zoč zón zoo zor zôr zri zŕn zrú zry zub zuň zúr zúž zve 

zvi zvú zži 

Ž žal žať žeň žer žič žid žil žíl žír žiť žít živ žlč žĺn žlť žne žni žnú žrď žuj žul 

žúl žúp žúr žuť 

 


