
Gaňova Tarnava 

Viliam Gaňo bol nestorom špeciálnej pedagogiky a narodil sa v malej dedinke Tarnave. Keď pred 14. 

rokmi skrsol  v Špeciálnej základnej škole v Spišskej Novej Vsi nápad vytvoriť súťaž v prednese poézie 

a prózy pre deti zo špeciálnych škôl, dostala súťaž názov po tomto velikánovi. Už 14. ročník krajského 

kola Gaňovej Tarnavy  sa uskutočnil práve na tejto škole. Krajskému kolu predchádzalo kolo školské, 

ktoré sa uskutočnilo 1. apríla 2019 v átriu Spojenej školy v Rudňanoch. 24 malých recitátorov z celej 

školy predviedlo v 3. kategóriách svoje nadanie a talent. Porota mala ťažkú úlohu rozhodnúť, jej 

verdikt nakoniec znel takto: 

1. kategória – poézia  1. miesto Zuzana Horváthová 

                  2. miesto: Kristián Dunka 

                                                   3. miesto: Helena Girgová, Ivan Horváth 

    Próza  1. miesto – neudelené 

  2. miesto : Šimon Horváth 

  3. miesto : neudelené 

2. kategória – poézia                     1. miesto – neudelené 

  2. miesto : Edo Horváth 

  3. miesto : Mária Horváthová 

Próza  1. miesto – Ján Hlaváč 

  2. miesto : Peter Horváth 

  3. miesto : neudelené 

3. kategória – poézia                    1. miesto – neudelené 

  2. miesto : Štefánia Horváthová 

  3. miesto : Nikola Horváthová 

Próza  1. miesto  - neudelené 

  2. miesto : Pamela  Horváthová 

  3. miesto : Sandra  Horváthová 

B – variant                  1. miesto: Adrián Gabčo 

                                                          2. miesto: Mária Holubová 

                                                          3. miesto : neudelené 





 

 

 

 

Tí najlepší, ktorí sa umiestnili na 1. miestach sa dňa 10.4.2019 zúčastnili krajského kola 

v prednese poézie a prózy v Spišskej Novej Vsi. Už tradične nás veľmi a srdečne privítal 

kolektív tejto školy a po privítaní a milom programe sa prehliadka prednesov mohla začať. 

Žiaci našej školy predviedli obdivuhodný výkon , konkurencia však bola veľká a naša Zuzka sa 

vo svojej kategórii umiestnila na krásnom 3. mieste. Sprievodnou akciou bola i tohto roku 

výtvarná súťaž a Patrik Pačan, ktorý sa zapojil prácou na biblickú tému Búrka nad jazerom, 

získal zaslúžene 1. miesto. Deň to bol plný umeleckých zážitkov a my sa tešíme na ďalší už 15. 

ročník. 
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