
História  basketbalu ZŠ Vinbarg 

Basketbal začal písať históriu na sídlisku Vinbarg s otvorením novej krásnej telocvične. 

V tomto období bolo na škole veľmi veľa dievčat a chlapcov, ktorí sa chceli venovať tomuto 

športu. Získavali veľmi dobré umiestnenia na úrovni okresu, kraja a Slovenska. Prvý úspech 

zaznamenali dievčatá v roku 2001, keď dosiahli v mestskej basketbalovej lige druhé miesto. 

Potom nasledovali najúspešnejšie roky basketbalu na škole. Žiaci a žiačky sa zapájali do 

Mestskej basketbalovej ligy (MBL), žiačky aj do Dedinskej basketbalovej ligy (DBL), zúčastnili 

sa turnajov v zahraničí a Športovej olympiády organizovanej mestom. Tiež sa zapojili do 

súťaže Nestle cup, v ktorej získali mladšie dievčatá najväčší úspech školy- 2.miesto na úrovni 

Slovenska. V tomto období chlapci a dievčatá navštevovali aj basketbalové kluby 

v Bardejove, a to sa odrazilo na ich výsledkoch. V súčasnosti je na škole zriadené CVČ so 

zameraním aj na basketbal, v ktorom pracujú dievčatá od prvého až po ôsmy ročník.  

DIEVČATÁ 

Rok 2004 – 1.miesto  okresné kolo, 2.miesto krajské kolo.  

Rok 2005 – 1.miesto okresné kolo, 2.miesto krajské kolo, 1.miesto MBL, 1.miesto DBL  

Rok 2006 – 1.miesto DBL, 2.miesto MBL, 2.miesto Medzinárodný turnaj v Poľsku.  

Rok 2007 – 1.miesto okresné kolo, 2.miesto krajské kolo, 1.miesto DBL 

Rok 2008 – 1.miesto okresné kolo, 2.miesto krajské kolo, 1.miesto MBL, 1.miesto DBL, 

1.miesto v Mestskej školskej olympiáde.  

Rok 2009 – 1.miesto okresné kolo, 2.miesto krajské kolo, 1.miesto DBL, 3.miesto Nestle cup-

okres.  

Rok 2010 – 1.miesto okresné kolo, 2.miesto krajské kolo, 1.miesto Nestle cup-okres,            

2.miesto Nestle cup- Slovensko, 1.miesto Školská športová olympiáda.  

Rok 2011 – 1.miesto okresné kolo, 2.miesto krajské kolo. 

Rok 2012 – 1.miesto okresné kolo, 2.miesto krajské kolo. 

Rok 2014 – 1.miesto okresné kolo, 3.miesto krajské kolo. 

CHLAPCI 

Rok 2007 – 2.miesto okresné kolo, 1.miesto MBL  

Rok 2008 – 1.miesto okresné kolo, 1.miesto MBL- starší žiaci, 2.miesto MBL- mladší žiaci.  

Rok 2009 – 1.miesto okresné kolo, 1.miesto krajské kolo, 8.miesto Slovensko, 1.miesto MBL 

                       


