
 
 

ROZPIS 
majstrovských súťaží družstiev v Slovenskej republike pre 

súťažný ročník 2022/2023 
 

Bratislava, 23.5.2022 
 
 

1.Súťažné triedy: Extraliga mužov 
Extraliga žien     
Extraliga dorasteniek 
Extraliga dorastencov 

 1.liga mužov - východ  
1.liga mužov – západ 
1.liga ženy - západ 
1.liga ženy - východ 
M SR družstiev st.žiactva 
M SR družstiev ml.žiactva 

 

     
2.Riadenie súťaží: Vypísané súťaže riadi Výkonný výbor SSTZ prostredníctvom svojej športovo -technickej 

komisie (ŠTK). 
     
3.Organizátor:      Organizátorom jednotlivých stretnutí budú oddiely, kluby, ktorých družstvá budú uvedené vo 

vyžrebovaní na prvom mieste. V prípade turnajového spôsobu, oddiely, kluby uvedené ako 
usporiadateľ. 

     
4.Termíny:     V zmysle športového kalendára. Presné termíny budú uvedené vo vyžrebovaní jednotlivých 

súťaží. 
     
5.Hracie dni: Extraliga muži                 

Extraliga ženy                 
1.liga muži západ-východ       
1.liga ženy                    
Extraliga dorastenci a dorastenky 

 piatok 17,00 a sobota 10,00 h 
sobota 10,00 a 16,00 h.   
sobota 10,00 a 16,00 h. 
sobota 10,00 a 16,00 h  
10,00 hod. 

 

     
6.Miesto:   Hrá sa v miestnostiach zúčastnených oddielov-klubov 

    
7.Účastníci súťaži: Extraliga muži 
    

1 SK Vydrany 7 ŠKST Ružomberok A 
2 TJ STO Nižná A 8 ŠK PARA TT Hlohovec A 
3 TJ Geológ Rožňava 9 STK FUNSTAR Topoľčany 
4 TJ Gasto Galanta 10 ŠKST Michalovce 
5 MSK Čadca A 11 AŠK Mária Huta 
6 VSTK Vranov 12 TTC Nové Zámky A 

    
 Extraliga ženy 

 

  

1 STC ŠKST Bratislava 7 TTC Majcichov 
2 ŠKST Topoľčany A 8 SK Vydrany 
3 MSK Malacky  
4 KST Drive Trenčianske Jastrabie  
5 STO Valaliky  
6 ŠKST Ružomberok  

    
 1.liga muži - západ 

 
1 ŠK PARA TT Hlohovec B 7 SK Polstrav Bystričany 
2 STO Spoje Bratislava 8 Keraming Trenčín 
3 STK Senec 9 ŠKST Feromax Bratislava 
4 STO Veľké Úľany 10 STO Kozárovce 
5 STK Elastik Trnava 11 TTC Nové Zámky B 
6 

 
ŠKST Topoľčany 
 

12 
 

ŠK Ister Bratislava 
 



 

 1.liga muži - východ 
    

1 1.PPC Fortuna Kežmarok 7 STK Stará Ľubovňa/Jakubany 
2 MSK Čadca B 8 STO Valaliky 
3 STK Lokomotíva Košice 9 ŠKST Energodata Žilina 
4 TJ STO Nižná B 10 STO Valča 
5 ŠKST Ružomberok B 11 MSTK Tvrdošín 
6 MSTK Krupina 12 MKST Veľké Kapušany 

  
1.liga ženy západ 

  

    
1 TTC Považská Bystrica 3 TJ Trnávka Bratislava A 
2 ŠKST Výčapy - Opatovce 4  

    

 1.liga ženy východ   

 
1 ŠK Orion Belá nad Cirochou   5   TJ Tatran Sučany 
2 ŠKST Humenné 6 TJ Geológ Rožňava 
3 STK Kalinovo 7 TJ Medokýš Martin - Ľadoveň 
4 KST ZŠ Turč. Teplice   

    

     Extraliga dorastenci – trojičky 
 

   

 1 ŠKST Topoľčany 

2 MSK Čadca 

3 STO OU Kláštor pod Znievom 

4 ŠK Orion Belá nad Cirochou 

5 ŠKST Ružomberok 

6 ŠK ŠOG Nitra 
 

 7 TTC Nové Zámky 

8 STK Lučenec 

9 KST ZŠ Turčianske Teplice 

10 MŠK Kysucké Nové Mesto 

11 STK Lokomotíva Košice 

12 STO Spoje Bratislava 
 

   
       Extraliga dorastenky - trojičky 
    
 1 ŠKST Topoľčany  

2 STK Devínska Nová Ves  

3 STC ŠKST Bratislava  

4 STK ZŠ Na bielenisku Pezinok A  

5 ŠKST Humenné  

6 TTC Považská Bystrica  
 

 7 ŠKST Ružomberok  

8 KST Drive Tr. Jastrabie  

9 MŠK STO Krompachy  

10 ŠK Žitavany  

11 STK ZŠ Na bielenisku Pezinok B  

12 TJ Tatran Sučany  
 

 
8.Štart družstiev: Na vlastné náklady oddielov-klubov. 
     
9.Vyžrebovanie:     Uskutoční sa dňa 4.8.2022 o 13:00 hod. v zasadačke SSTZ na Černockého 6. 

 
10.Predpis: Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, Súboru predpisov SSTZ a ustanovení tohto rozpisu. 
     
11.Hrací systém:    1. Extraliga - muži    

     
 Systém stretnutí (základná časť) 

Trojčlenné družstvá na 10 zápasov v poradí 9 dvojhier a štvorhra až v prípade stavu 5:4 
resp. 4:5, podľa čl. 6.1.4. do šiesteho víťazného bodu resp. remízy 5:5, pričom sa musia 
odohrať minimálne 2.kolá. 
možné výsledky: 6:0, 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 5:5 
 
Systém stretnutí – playoff: 
Trojčlenné družstvá na 10 zápasov v poradí 9 dvojhier a štvorhra až v prípade stavu 5:4 
resp. 4:5. 



 
 

V Playoff Extraligy mužov sa lepšie postavené družstvo po základnej časti stáva víťazom 
stretnutia pri dosiahnutí piateho bodu. Horšie postavené družstvo sa stáva víťazom 
stretnutia pri dosiahnutí šiesteho bodu. 
 
Možné výsledky: Lepšie postavené družstvo – Horšie postavené družstvo: 5:0, 5:1, 5:2, 
5:3, 5:4, 5:5, 0:6, 1:6, 2:6, 3:6, 4:6 

 
Systém súťaže: 

1. Základná časť Extraligy: 

- extraliga sa bude hrať dvojkolovo za účasti 12 družstiev každý s každým v dvojičkách 
(12.kôl) doma/vonku, žrebovanie sa uskutoční verejne. 

- víťaz základnej časti  získava titul Víťaz Extraligy v ročníku 2022/23. 

2. Playoff Extraligy mužov (Majstrovstvá SR družstiev mužov) 

Play-off za zúčastní prvých 6 družstiev po základnej časti  

a. štvrťfinále: - súperi: 3.-6. a 4.-5.  (podľa umiestnenia po základnej časti) 

                     - víťazné družstvá postupujú do finálového turnaja 

- stretnutie sa hrá u lepšie postaveného družstva. Stretnutia sa budú hrať v utorok o 18:00 

 

b. finálový turnaj (dátum bude uvedený v kalendári SSTZ): 

- hrajú družstvá umiestnené na 1. a 2.mieste (podľa umiestnenia po základnej časti 
Extraligy)  a víťazné družstvá zo štvrťfinále 

- 1.semifinále: 1.družstvo po základnej časti s víťazom štvrťfinále (4.-5.) (piatok) 

- 2.semifinále: 2.družstvo po základnej časti s víťazom štvrťfinále (3.-6.) (piatok) 

- finále: víťazné družstvá zo semifinále (sobota) 

- o 3.miesto: porazení zo semifinále (sobota) 
 
Všetky stretnutia v playoff sa hrajú na jedno stretnutie. V Playoff Extraligy mužov sa lepšie 
postavené družstvo po základnej časti stáva víťazom stretnutia pri dosiahnutí piateho bodu. 
Horšie postavené družstvo sa stáva víťazom stretnutia pri dosiahnutí šiesteho bodu. 

V playoff extraligy mužov môžu nastúpiť len tí zahraniční hráči (mimo EU), ktorí nastúpili za 
svoj klub minimálne v štyroch  stretnutiach. 

Právo usporiadania finálový turnaj extraligy má víťaz základnej časti, ak toto právo 
odmietne, finálový turnaj usporiada SSTZ. 
 
Konečné poradie Extraligy bude určené: 
 
na 1. - 4. mieste podľa poradia v Playoff Extraligy (M SR družstiev) 
na 5. – 6. mieste družstvá, ktoré prehrali vo štvrťfinále podľa lepšieho umiestnenia po 
základnej časti 
na 7.-12. mieste podľa základnej časti 
 

Za nastúpenie na stretnutie s dvomi hráčmi bude pokuta v prvom prípade 100,-EUR, pri 
každom ďalšom prípade bude udelená pokuta 200,-EUR. 

Víťaz M SR družstiev mužov získa titul Majster Slovenska družstiev mužov pre rok 2023 

Všetky stretnutia sa budú hrať z loptičkami JOOLA FLASH*** 40+ 

Povinnosť streamovať domáce stretnutia (minimálne jeden stôl). 
   
 
 

 
 
 



 

2. Extraliga - ženy 
 
Systém stretnutí: 
 
Trojčlenné družstvá na 10 zápasov, 1 štvorhra a 9 dvojhier, podľa čl. 6.1.4. do šiesteho 
víťazného bodu resp. remízy 5:5, pričom sa musia odohrať minimálne 2.kolá. 
možné výsledky: 7:0, 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 5:5 

Základná časť Extraligy: 

- extraliga sa bude hrať dvojkolovo za účasti 8 družstiev každý s každým v dvojičkách 
(8.kôl) doma/vonku, žrebovanie sa uskutoční verejne za účasti predstaviteľov 
zúčastnených klubov. 

- víťaz základnej časti  získava titul Víťaz Extraligy v ročníku 2022/23. 
 

Finálová časť Extraligy (Majstrovstvá SR družstiev žien) 

- do finálovej časti Extraligy postupujú družstvá  umiestené na 1. až 4. mieste po základnej 
časti, pričom sa  bude hrať systémom playoff.  

1.semifinále 1.-4. (družstvá umiestnené na prvom a štvrtom mieste Extraligy)  

2.semifinále 2.-3. (družstvá umiestnené na druhom  a treťom mieste Extraligy) 

Víťazné družstvá v  semifinále postupujú do finále, porazení budú hrať  o 3.miesto.  
 

M SR družstiev žien 
      

                    Dátum                             Čas                                   Stretnú sa 
(v kalendári SSTZ) – sobota          10.00 hod   semifinále      (1.-4. a  2.-3.) 
(v kalendári SSTZ) - sobota           15.00 hod   finále, o 3.miesto  

Vo finálovej  časti extraligy žien môžu nastúpiť len tie zahraničné hráčky (mimo EU), ktoré 
nastúpili za svoj klub minimálne v 5 stretnutiach. 

Vo finálovej časti Extraligy žien sa lepšie postavené družstvo po základnej časti stáva 
víťazom stretnutia pri dosiahnutí piateho bodu. Horšie postavené družstvo sa stáva 
víťazom stretnutia pri dosiahnutí šiesteho bodu. 

Možné výsledky: Lepšie postavené družstvo – Horšie postavené družstvo: 5:0, 5:1, 5:2, 
5:3, 5:4, 5:5, 0:6, 1:6, 2:6, 3:6, 4:6 

Právo usporiadania finále extraligy má víťaz základnej časti. 

Extraligové družstvá musia mať dresy (minimálne vo 2 farebných vyhotoveniach) s menami 
hráčok 

 
Konečné poradie Extraligy bude určené: 
na 1. - 4. mieste podľa poradia finálovej časti Extraligy (M SR žien) 
na 5. - 8. mieste podľa poradia po základnej časti Extraligy 

Rozhodcov deleguje komisia rozhodcov 

Víťaz M SR družstiev žien získa titul Majster Slovenska družstiev žien pre rok 2023 
a finančnú odmenu 1000,-EUR. 

 
 
 

3.  1.liga muži - západ / východ 

 3.1 Súťaže mužov sa hrajú dlhodobo dvojkolovo vo dvojičkách systémom každý s každým 
doma/vonku spolu 12 kôl. Družstvá podľa SP čl.4.3.6.2.1. ,čl.6.1.9 na dve štvorhry a 12 
dvojhier. 

     
 3.2. Hrá  sa všetkých 14 zápasov. 

 
3.3. O poradie zápasov “A“ / “X“ sa nebude žrebovať, ale domáce družstvo bude mať  



 
 

automaticky „A“ a hosťujúce „X“. 
 
3.4. Víťaz 1.ligy západ / východ dostane pohár a diplom 

     
 4. 1.liga – ženy východ / západ     

     
 Systém súťaže bude dodatočne doplnený po uzavretí prihlášok. 

 
4.1 Trojčlenné družstvá na 10 zápasov, 1 štvorhra a 9 dvojhier, podľa čl. 6.1.4. 
 

4.2. O poradie zápasov “A“ / “X“ sa nebude žrebovať, ale domáce družstvo bude mať  
automaticky „A“ a hosťujúce „X“. 

  
5. Extraliga dorastencov a dorasteniek 
 

 Súťaže sa uskutočnia turnajovým spôsobom v štyroch kolách. Finále  o majstra   
1-4, nadstavba o záchranu 9-12, bonifikácia zo základnej časti sa bude odvíjať od 
bodového hodnotenia podľa súťažného poriadku bod 4.1.4.3.2 podľa umiestnenia. 
Družstvám v poradí 1-4, 9-12 zo základnej časti sa priznáva bonifikácia 3,2,1,0 bodov. 
Trojčlenné družstvá na 7 zápasov, 1 štvorhra a 6 dvojhier (poradie zápasov: štvorhra, A–X  
B–Y  C–Z,   B-X  A-Z  C-Y). Najlepšie umiestnený prítomný/á hráč/hráčka na súpiske musí 
byť napísaný/á na B resp. X. Hrajú sa všetky zápasy, možné výsledky: 7:0, 6:1, 5:2, 4:3, 
3:4, 2:5, 1:6, 0:7. Nadstavba o 5.-8. miesto sa nehrá. 

     

 6. Povolenie štartu ženám v súťažiach mužov 
 Za družstvo mužov môže nastúpiť v danom stretnutí aj  žena,  resp. dorastenka 

(maximálne jedna ). Na súpiske družstva mužov môže byť uvedených aj viac žien, ale 
všetky musia byť zaradené až za posledným mužom na súpiske a v  poradí podľa  ich 
výkonnosti. Žena , resp. dorastenka môže nastúpiť za družstvo mužov v 1.lige len vo 
vlastnom oddiely - klube, pričom jej výsledky  sa nebudú započítavať do rebríčka.  
V Extralige mužov môže nastúpiť iba žena, ktorá je  zaradená do 5. miesta v aktuálnom 
slovenskom rebríčku žien. 

     
 7. M SR družstiev staršieho žiactva a mladšieho žiactva 2-členné družstvá. 

Hrá sa do tretieho víťazného bodu. 
  
12.Vekové kategórie:  dorastenci – dorastenky (U19)     2004    -    2007     

staršie žiactvo  (U15)                    2008    -    2009 
mladšie žiactvo  (U13)                  2010    -    2011 
najmladšie žiactvo (U11)              2012    a mladší 

     
13.Postupy a zostupy: a.  Extraliga  muži - ženy 

     
 a1. Družstvá mužov a žien ktoré sa umiestnia na  1. až 3. mieste, majú prednostné právo 

štartu v superlige 2023/2024. 
     
 a2. Víťaz play off Extraligy mužov a víťaz finálovej časti Extraligy žien sa zároveň stáva 

Majster SR družstiev ročníka 2022/2023. 
     
 a3. Družstvá Extraligy mužov a žien, ktoré skončia na 1. až 3. mieste, majú prednostné 

právo štartu o Pohároch  ETTU. 
     
 a4. Družstvá mužov  ktoré skončia na 11. a 12. mieste v Extralige 2022/23 zostupujú do 

1.ligy roč.2023/2024.  
 

a5. Družstvo žien,  ktoré skončí  na  8. mieste v Extralige 2022/23 zostupuje do 1.ligy 
roč.2023/2024.  

     
 b. 1.liga  muži západ - východ  
     
 b1.Do Extraligy mužov  2023/24 priamo postupujú víťazi 1.líg západ a východ 2022/23. 



 

 
 b2. Zo súťaže 1.ligy zostupujú družstvá, umiestnené na poslednom mieste a ďalšie podľa 

SP čl. 4.3.3. 
     
 c. 1.liga ženy východ / západ 
 
 c1. Víťazi 1.ligy žien skupiny západ a východ odohrajú medzi sebou dve kvalifikačné 

stretnutia (jedno doma, jedno vonku) Víťaz baráže má právo postupu do  Extraligy žien 
2023/24. V prípade rovnosti bodov rozhoduje pomer setov a loptičiek z oboch stretnutí. 

     
 Extraliga dorastencov, extraliga dorasteniek 
     
 d1. Z Extraligy dorastencov a dorasteniek zostupujú družstvá, umiestnené na 12. a 

11.mieste.     
     
 d2. Do Extraligy dorastencov a dorasteniek postupujú prvé dve družstvá z kvalifikácie. 

 
 d3. Do kvalifikácie dorastencov a dorasteniek nominujú spoločne 2 krajské zväzy  (BA-TT,  

NR-TN, ZA-BB, KE-PO) po jednom družstve. 
  

e. M SR družstiev staršieho žiactva         
     
 e1. Postup na M SR družstiev staršieho žiactva si zabezpečia po dve družstvá z regiónov: 

BA-TT, NR-TN, ZA-BB a KE-PO. 
     
 
 

f. M SR družstiev mladšieho žiactva, ako v bode e1. 

14.Podmienky účasti:   Prihlásené družstvá do vypísaných súťaží zašlú na SSTZ do 10.9.2022 tieto doklady: 
 
- súpisku hráčov v troch vyhotoveniach  

     
15.Loptičky :           Všetky značky trojhviezdičkové, schválené ITTF 

 
16.Rozhodcovia:         

Rozhodcov deleguje komisia rozhodcov. Komisia rozhodcov SSTZ (ďalej len „KR SSTZ“) 
deleguje hlavných rozhodcov na stretnutia extraligy mužov a žien. Odmeny hlavným 
rozhodcom, vrátane cestovného vypláca SSTZ. Rozhodcov pri stole na domáce stretnutia 
extraligy a 1. ligy mužov a žien deleguje KR SSTZ spravidla na návrhy klubov a vlastného 
výberu. Odmeny rozhodcom pri stole v extralige a 1. lige vypláca domáci klub. V prípadoch, 
že stretnutie rozhodujú dvaja rozhodcovia, jeden z nich musí byť určený za hlavného 
rozhodcu a na začiatku stretnutia predstavený obidvom družstvám. Na playoff Extraligy 
mužov a žien nominuje všetkých rozhodcov komisia rozhodcov. 

 
Výklad pravidla o dvoch rozhodcoch počas stretnutia družstiev, pričom jeden z nich 
vykonáva funkciu hlavného rozhodcu stretnutia.  
- v prípade problému v zápase, kde rozhoduje rozhodca a je potrebné rozhodnutie alebo 
výklad pravidla od hlavného rozhodcu stretnutia, je možné na nevyhnutnú dobu prerušiť 
zápas, ktorý riadi hlavný rozhodca stretnutia, aby mohol vykonať konkrétne rozhodnutie  
- hlavný rozhodca dostane v zmysle smernice o odmenách rozhodcov len odmenu 
prislúchajúcu hlavnému rozhodcovi stretnutia a rozhodca pri stole odmenu prislúchajúcu 
rozhodcovi. 

     
17.Námietky:            Podávajú sa podľa ustanovení Súboru predpisov SSTZ. 
     
18.Bodové hodnotenie: Výsledky stretnutia sa hodnotia v zmysle súťažného poriadku bod 4.1.4.3.2: 
 
19.Výška kaucií : 

 
Extraliga                    332,- EUR 
1.liga                          166,- EUR 
Extraliga dorastu       100,- EUR 

   

     
  



 
 

20.Štartovné : Extraliga   muži    250,-EUR 
Extraliga   ženy    110,-EUR 
1.liga         muži    100,-EUR 
1.ligy         ženy    30,- EUR 
 Extraliga  dorast: 
(Štartovné na každý turnaj kde sa stretne 6 družstiev je 30,-EUR, ktoré sa uhradia 
usporiadateľovi. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť hl. rozhodcu min. licencie B a 6 
rozhodcov pri stole min. licencie C. Pre turnaj kde sa stretnú 3 družstvá je štartovné 20, -
EUR, ktoré treba uhradiť usporiadateľovi. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť 2 rozhodcov 
k stolom, pričom jeden z nich je hl. rozhodca.) 

 
21. Prihlášky Prihlášku treba zaslať najneskôr do 20.6.2022, vrátane na adresu SSTZ, Černockého 

6, 831 53 Bratislava resp. na e-mail sutaze@sstz.sk. Prihláška bude akceptovaná len 
v prípade uhradenia štartovného poplatku a u postupujúcich družstiev aj kaucie.   
Úhrada môže byť realizovaná poštovou poukážkou resp, prevodom na č. účtu:  
SK19 0900 0000 0051 6560 2547, kde treba uviesť do doplňujúcich údajov názov oddielu.  

     
22.Nahlasovanie a 
zasielanie výsledkov: 

V Extralige mužov je domáci klub povinný zabezpečiť zaslanie zápisu e-mailom na adresu: 
sutaze@sstz.sk do jednej hodiny po skončení stretnutia.  
V Extralige žien, 1. lige mužov, 1. lige žien, Extralige dorastencov a dorasteniek je domáci 
klub povinný zabezpečiť zaslanie zápisu e-mailom (scan, odfotený zápis mobilom, 
fotoaparátom, nie Excel) na adresu: sutaze@sstz.sk do jednej hodiny po odohraní 
posledného stretnutia v daný deň. 
Zápis musí byť podpísaný od oboch vedúcich družstiev a rozhodcov. 
V zápise musia byť uvedení rozhodcovia, ktorí rozhodovali stretnutie (mená rozhodcov 
musia byť čitateľne napísané).  

   
23.Pokuty:          Rozhodcovia: 

20,-EUR len jeden rozhodca na stretnutí pri stole, 50,-EUR ani jeden rozhodca na stretnutí 
pri stole, v prípade, že  nebudú obsluhované počítadla pri stole 70,-EUR. 
Pri prvom pochybení: 10.-EUR za nenahlásenie výsledkov do 1 hod. po stretnutí. Ostatné 
podľa smerníc Disciplinárneho poriadku SSTZ. 
Pri každom ďalšom priestupku 20 EUR. 

     
24. Striedanie hráčov: Striedať hráča (hráčku) po štvorhrách a prvej sérii dvojhier je možné pred každým 

zápasom. 
  
25.Počet stolov: 
 
 
 
26.COVID-19: 

Stretnutia Extraligy mužov a žien, 1.ligy mužov a žien a dorasteneckej Extraligy sa hrajú na 
2 hracích stoloch 
 

V prípade vyhlásenia protipandemických opatrení spôsobených COVID-19 si VV SSTZ 
vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu. 

 
 
Ing Róbert Čelko v.r. 
   predseda ŠTK       

 
 
 
 

  
 
Ing. Tomáš Šereda 
 sekretár SSTZ 

 

 


