
Moji drahí priatelia – gitaristi ! :-) 

Aj napriek tomu, že s každým z vás som individuálne v kontakte a riešim s vami 

vyučovanie formou e-mailu, audio-nahrávok či video-hovorov, dovoľte mi 

prosím dať vám priestor aj na webovej stránke našej základnej umeleckej školy. 

Mám pre vás niekoľko tipov pre rozšírenie notového materiálu, či rôzne videá, 

vďaka ktorým si môžete zopakovať alebo vylepšiť vaše technické zručnosti v hre 

na gitare. Keď si niečo z toho vyberiete, dajte mi prosím vedieť a s každým z vás 

si to ešte individuálne môžem prejsť.  

 

1. Notový materiál pre žiakov 1. časti (ročníky 1, 2, 3, 4) v hre na gitare: 

https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/77ec3379-7729-4b1c-aa50-

d29ec96d8744?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing 

2. Notový materiál pre žiakov 2. časti (ročníky 5, 6, 7, 8) v hre na gitare: 

https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/81cceb49-c28a-4121-b3b6-

690f98ff37e8?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing 

 

3. Veľmi užitočná webová stránka pre gitaristov všetkých ročníkov. Prosím, kliknite na 

ikonku "music", ktorá je umiestnená v hornej lište tejto webovej stránky. Nájdete tam 

množstvo notového materiálu (prednesy, etudy, komorná hra, videá atď.). Môžete z nej 

čerpať sami, alebo po osobnej konzultácii so mnou ;-) Link na 

webstránku:  https://www.classical-guitar-school.com/ 

 

4.  Technické cvičenia – väčšina je v angličtine, ale určite tomu porozumiete ;-) 

- výborné cvičenia na synchronizáciu pravej a ľavej ruky vrátane veľa skvelých benefitov 

hlavne pre ľavú ruku: https://www.youtube.com/watch?v=jngrILRIfQk 

- pred tým, ako začnete hrať, môžete sa skúsiť rozohrať na týchto skvelých cvičeniach od 

známej gitaristky Tatyana Ryzhkova: https://www.youtube.com/watch?v=ZzyWhkXcApc 

- výborné cvičenia pre pravú ruku, taktiež od Tatyana Ryzhkova: 

https://www.youtube.com/watch?v=WcXZ9kjJA-w 

- zlepšiť si techniku gitarovej hry môžete aj vďaka týmto rôznym cvičeniam od Abela 

Carlevara, ktoré si môžete stiahnuť vo forme pdf: 

https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/08a8308d-ef49-4ce0-9d4c-

1a0b4f5b75ea?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing  
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5. Video-lekcie pre tých, ktorí sa chcú zlepšiť v hre na sprievodnej gitare: 

 

  - rytmický tréning pre pravú ruku s použitím metronómu (lektor vo videu cvičí s vami): 

https://www.youtube.com/watch?v=2UOx0AkYcNg  

    

 - prehľad a nácvik niektorých základných rytmov 

https://www.youtube.com/watch?v=Cx9Z8lhZhX8   

 

  - rytmus sprievodnej gitary pre valčík (varianta 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=kGRlTWxFQlQ   

 

   - rytmus sprievodnej gitary pre valčík (varianta 2)  

https://www.youtube.com/watch?v=hAHBcoBKZAg  

 

   - nácvik skladby "Duch človeka" od IMT Smile  

https://www.youtube.com/watch?v=2hRgOGpGAss 

 

   - nácvik skladby "Být stále mlád" od Karla Gotta 

https://www.youtube.com/watch?v=e_RQJ5vmWwY 

 

Držím palčeky pri cvičení a ešte raz – keby čokoľvek, neváhajte ma kontaktovať 

telefonicky či e-mailom 😊 
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