
Akordy 
 

Akord -  spojenie najmenej troch rôznych tónov, ktoré môžu zaznieť buď súčasne alebo postupne 

jeden za druhým.  

Kvitakordy 
 

Kvintakord  (5) – akord z troch tónov utvorený z primy, tercie a kvinty. Názov dostal podľa 

okrajového intervalu – kvinty. Ak ho vytvoríme na prvom tóne v stupnici, hovoríme mu tiež tónický 

kvintakord, pretože prvý tón (stupeň) v stupnici sa volá tónika. 

Poznáme: 

1. durový kvintakord – skladá sa z v. 3 a č. 5 od základného tónu (teda z v.3 a m.3 nad ňou). 

Tvoríme ho v durovej stupnici, z ktorej vyberieme 1.,3.,5. tón. 

2. molový kvintakord – skladá sa z m.3 a č.5 od základného tónu (teda z m.3 a v.3 nad ňou). 

Tvoríme ho v molovej stupnici, z ktorej vyberieme 1.,3.,5. tón. 
 

3. zväčšený kvintakord – skladá sa z v.3 a zv.5 od základného tónu (teda z dvoch v.3 nad sebou). 

Môžeme ho vytvoriť tak, že od udaného tónu vytvoríme durový kvintakord a zvýšime kvintu tohto 

kvintakordu o poltón 

4. zmenšený kvintakord – skladá sa z m.3 a zm.5 od základného tónu (teda z dvoch m.3 nad 

sebou). Môžeme ho vytvoriť tak, že od udaného tónu vytvoríme molový kvintakord a znížime 

kvintu tohto kvintakordu o poltón. 

 

 

 

 

 

Kvintakord je trojzvuk, ktorého spodným tónom je základný tón. Ak sa spodným tónom stane tercia 

alebo kvinta, vznikajú nasledujúce obraty kvintakordu: 

1. obrat – sextakord (6) – má ako spodný tón terciu kvintakordu. Z kvintakordu môžeme sextakord 

utvoriť tak, že spodný tón kvintakordu presunieme o oktávu vyššie a základný tón kvintakordu sa 

takto stáva vrchným tónom sextakordu. 
 

2. obrat – kvartsextakord (
6

4) – má ako spodný tón kvintu kvintakordu. Zo sextakordu môžeme 

kvartsextakord utvoriť tak, že spodný tón sextakordu prenesieme o oktávu vyššie a základný tón 

kvintakordu sa stáva stredným tónom kvartsextakordu. 

 

 

 

 

Septakordy 
 

Septakord (7) – akord zo štyroch rôznych tónov utvorený z primy (základný tón), tercie, kvinty 

a septimy.  Vzniká spojením kvintakordu a septimy od základného tónu tohto kvintakordu.  

a) Dominantný septakord: akord zo štyroch tónov, 3 tercie nad sebou 

- je to durový kvintakord + malá septima od základného tónu 

Tvoríme ho: 

1. v stupnici: v durovej stupnici na piatom tóne postavíme 3 tercie nad seba a doplníme 

predznamenanie stupnice .  

Napr. v stupnici Des dur: Des dur má 5 béčok (b, es, as, des, ges), piaty tón je as. Doplníme tercie 

a predznamenania a dostaneme D
7
 v tvare as-c-es-ges 

 

 

2. od daného tónu: na tóne postavíme durový kvintakord a pridáme 

 malú septimu od základného tónu.  

Napr. od tónu c
1
 – na tóne utvoríme dur kvintakord (c-e-g) a od základného tónu malú septimu (c 

– b) 

 

 



 

b) Zmenšený septakord: akord zo štyroch tónov, 3 tercie nad sebou 

-  je to zmenšený kvintakord + zmenšená septima od základného tónu 

Tvoríme ho: 

1. v stupnici: v harmonickej molovej stupnici (má zvýšený 7 stupeň!) na 7. tóne postavíme 3 tercie 

nad seba a doplníme predznamenanie pôvodnej molovej stupnice 

Napr. v stupnici h mol: h mol má 2 krížiky (fis, cis), 7. tón v h mol je a, ale keďže tvoríme 

v harmonickej, musíme ho zvýšiť na ais (harmonická má zvýšený 7. stupeň), doplníme 3 tercie 

nad seba a predznamenanie pôvodnej molovej stupnice, čiže h mol a dostaneme zm
7
 v tvare ais-

cis-e-g. 

 

2. od daného tónu: na tóne postavíme zmenšený kvintakord a pridáme  

zmenšenú septimu od základného tónu. Alebo postavíme 3 tercie nad seba, doplníme 

predznamenanie molovej stupnice a vrchné dva tóny (kvintu a septimu) znížime o pol tóna. 

Napr. od tónu c
1
 – vytvoríme zmenšený kvintakord c-es-ges a od základného tónu utvoríme 

zmenšenú septimu c-heses 

 
 

Obraty septakordu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Harmonické funkcie a harmonizácia melódie 
 

Harmonické funkcie 
 

Na každom stupni durovej alebo molovej stupnice môžeme z tónov tejto stupnice zostrojiť 

kvintakord. V dur stupnici vzniknú takto durové kvintakordy iba na 1., 4., a 5., stupni a v molovej 

molové kvintakordy tiež iba na 1., 4., a 5., stupni (ale len v prirodzenej mol), používame hlavne 

harmonickú stupnicu (má zvýšený 7. stupeň,  preto má akord na 5. stupni dur charakter). 

Základné (hlavné) harmonické funkcie – sú akordy (môžu byť aj septakordy alebo akordy vyššej 

terciovej stavby) zostrojené na 1., 4., 5. stupni stupnice. 

Akord na 1. stupni sa nazýva tonika (T), na 4. stupni  subdominanta (S) a na 5. stupni 

dominanta (D). 



Postupnosť funkcií T, S, D, T sa nazýva (úplná) harmonická kadencia, postupnosť funkcií T, S, T 

alebo T, D, T sa nazýva neúplná harmonická kadencia. 

1. Pomocné (vedľajšie) harmonické funkcie sú akordy zostrojené na 2., 3., 6., 7. stupni stupnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonizácia melódie: 
Ak chceme harmonizovať melódiu akordami hl. harmonických funkcií, môžeme použiť nasledujúci 

postup: 

- zistíme, v akej tónine je daná melódia 

- uvedomíme si hl. harmonické funkcie v tejto tónine (prípadne si ich vypíšeme) 

- rozhodneme sa, ako často chceme striedať harmonické funkcie 

a) priradenie harmonickej funkcie k jednému taktu melódie 

b) priradenie harmonickej funkcie k jednému tónu melódie 

c) priradenie harmonických funkcií nepravidelne, podľa osobného vkusu 

- podpíšeme harmonické funkcie pod melódiu tak, aby v úseku melódie, ku ktorému priradíme 

harmonickú funkciu, sa vyskytoval aspoň jeden tón z tejto harmonickej funkcie, pričom 

posledným akordom by mala byť tonika. V priebehu melódie sa snažíme radiť akordy tak, ako 

postupujú v úplnej alebo v neúplnej harmonickej kadencii (teda vyhýbame sa postupu funkcií 

D,S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


