
 
EXTRALIGA V SEZÓNE 2022/2023 S VIACERÝMI 

NOVINKAMI 
 
V  piatok 30. septembra sa začnú nielen stolnotenisové majstrovstvá sveta družstiev 
v čínskom Čcheng-tu, ale aj nový ročník najvyššej slovenskej súťaže mužských tímov, 
ktorá ponesie vo svojom názve aj partnera Slovenského stolnotenisového zväzu. V 
sezóne 2022/2023 sa bude hrať JOOLA EXTRALIGA MUŽOV, v ktorej sa predstaví 
12 klubov. Titul obhajuje SK Vydrany, nováčikmi sú AŠK Mária Huta a TTC Nové 
Zámky, ktoré nahradili Kežmarok a "béčko" Čadce. Zmenil sa hrací systém súťaže. 
 

 
 

 
 



"V dlhodobej časti bude hrať každý s každým doma - vonku. Prvé dve mužstvá 
postúpia priamo do semifinále, ďalšie štyri (3. - 6., 4. - 5.) budú musieť o 
semifinálovú miestenku ešte zabojovať v jednom zápase. Extraliga vyvrcholí 
tentoraz turnajom pre najlepšie kvarteto na jednom mieste, teda takisto ako to 
býva v extraligovej súťaži žien. Družstvá na 11. a 12. mieste po dlhodobej časti 
vypadávajú do I. ligy," informoval športový sekretár SSTZ Tomáš Šereda, ktorý 
predstavil aj ďalšie novinky zavádzajúce sa od nadchádzajúcej sezóny. "Počas 
zápasov mužskej extraligy by mali byť k dispozícii už aj priebežné výsledky. 
Všetko je pripravené. Veríme, že to pôjde bez komplikácií. Kluby majú navyše 
povinnosť naživo streamovať svoje domáce stretnutia JOOLA extraligy. Linky 
na prenosy z jednotlivých duelov budeme zverejňovať na oficiálnej stránke 
SSTZ v deň stretnutí." 
 
V medzisezónnom období sa udiali zmeny v kádroch. Keď sa pozrieme na kvarteto 
semifinalistov z uplynulej sezóny, tak Vydrany zostali v rovnakom zložení. Vicemajster 
z Nižnej má na súpiske aj troch Indov, pričom Payas Jain figuruje v aktuálnom vydaní 
svetového renkingu na 147. priečke. Bronzová Rožňava už nemôže počítať s 
ukrajinským obranárom Zavadským, ktorého miesto zaujal tiež ukrajinský rodák, ale 
už so slovenským občianstvom Andrij Sitak, semifinalista tohtoročných M-SR vo 
dvojhre. Galantu opustila jednotka Dávid Wiltschka (odišiel do Hlohovca), ale v jej 
drese si zahrajú otec so synom. K Branislavovi Kalužnému pribudol jeho potomok 
Samuel, ktorý naposledy pôsobil v rakúskom Linzi. Novozámocký nováčik sa posilnil 
o svojho odchovanca Dávida Kárása, ktorý už dlhšie nehrával na slovenskej 
extraligovej scéne. Čaká ho náročný vstup do súťaže na pôde majstrovských Vydrian. 
 
Extraliga žien s ôsmimi účastníkmi sa začne 15. októbra. Obhajcom majstrovského 
titulu je STC ŠKST Bratislava, v úlohe nováčika bude SK Vydrany, ktorý nahradil Belú 
nad Cirochou. 
 
JOOLA EXTRALIGA MUŽOV 2022/2023 
 
Základná časť - 1. kolo (piatok 30. 9. 2022, jednotný začiatok o 17.00 h): 
ŠKST Michalovce - VSTK Vranov 
ŠK PARA TT Hlohovec - MSK Čadca 
TJ Gasto Galanta - STK FUNSTAR Topoľčany 
SK Vydrany - TTC Nové Zámky 
AŠK Mária Huta - TJ Geológ Rožňava 
TJ STO Nižná - ŠKST Ružomberok 
 
V Bratislave, 28.09.2022, Ľuboš Bogdányi 


