
 
GALANTSKÁ RADOSŤ Z OBRATU, POCHVALA AJ PRE 

NOVOZÁMOCKÉHO NOVÁČIKA 
 

 
JOOLA EXTRALIGA MUŽOV 2022/2023 má po víkendovom 2. kole už len dva tímy, 
ktoré si držia stopercentnú bilanciu. Lídrom je po dvoch výhrach Geológ Rožňava (v 
Čadci 6:2 a v Hlohovci 6:2) a len o skóre zaostáva SK Vydrany. Úradujúci majster 
zdolal TJ Gasto Galanta i STK FUNSTAR Topoľčany zhodne 6:2. 
 
Vydrancov privítali v piatok v Galante, kde proti nim domáce družstvo TJ Gasto uhralo 
dva body. "Hoci sa nikdy nevzdávame vopred, víťazstvo Vydrian sa dalo 
očakávať. Náš Samo Kalužný zdolal Petra Šeredu i Zoltána Lelkeša 3:2, ostatní 
sa k nemu už nepridali, a tak majster splnil v zaujímavom stretnutí pre diváka 
úlohu favorita. Myslím si však, že uhrať dva body so šampiónom je dobrý 
výsledok," uviedol podpredseda galantského klubu László Biró. 
 
Po konfrontácii s úradujúcim majstrom sa Galanťania na druhý deň dočkali aj prvého 
víťazstva v sezóne, ktoré dosiahli proti nováčikovi TTC Nové Zámky (6:4). Ten 
pricestoval povzbudený remízou 5:5 z Topoľčian. "Dotiahli sme duel do víťazného 
konca, ale musím povedať, že náš súper dlho a veľmi tuho vzdoroval. V úvode 
nás Novozámčania zaskočili, priebežne vyhrávali 4:2 a keď vzápätí Braňo 
Kalužný prehrával s Matúšom Veisom 0:2 na sety, nevyzeralo to ružovo. Veis sa 
predviedol vo výbornej forme, zdolal našich dvoch hráčov Bálinta Biróa i Sama 
Kalužného. Keď ho set delil od výhry nad Braňom, tak sme začali uvažovať o 
tom, aby sme uhrali aspoň nerozhodný výsledok. Musím však vyzdvihnúť výkon 
Braňa Kalužného, ktorý vyhral nad Veisom 3:2 a potom sa to začalo otáčať v náš 
prospech. Aj vďaka svojim skúsenostiam zavelil k obratu. Súpera zneistil 
rotáciami, ten stratil istotu aj koncentráciu a potom sa mu už ťažko vracalo do 
zápasu. Následne zabrali Samuel Kalužný i Bálint Biró a víťaznú bodka vo 
štvorhre prišla v podaní otca a syna Kalužných," priblížil dianie za stolmi L. Biró a 
dodal: "Dávno si nepamätám taký dramatický duel v Galante. Musím pochváliť 
súpera, ako vzdoroval. Možno zaplatil u nás nováčikovskú daň, ale zaslúži si 
uznanie. O to viac si vážim kolektívny výkon nášho mužstva. Vzhľadom k vývoju, 
sme teraz spokojní s týmto výsledkom." 
 
Galante patrí s vyrovnanou bilanciou 1 - 1 - 1 v tabuľke 6. miesto. V predchádzajúcej 
sezóne postúpila do semifinále a obsadila 4. priečku. "U nás sa vymenila jednotka 
tímu, Dávida Wiltschku nahradil Samuel Kalužný. Súťaž je teraz veľmi 
vyrovnaná. Chceme zabojovať o prvú šestku, o ďalších cieľoch zatiaľ 
nehovoríme. Ideme postupne ako vlani." 
 



Po 2. kole je bez prehry aj VSTK Vranov, ktorý využil domáce prostredie na triumfy 
nad Ružomberkom (6:2) a oslabeným vicemajstrom z Nižnej (6:0). V popredí tabuľky 
sa nachádzajú aj MSK Čadca (zdolal AŠK Mária Huta 6:0) a ŠKST Ružomberok 
(vyhral v Michalovciach 6:2). Naopak, druhý nováčik AŠK Mária Huta zatiaľ čaká na 
prvý úspešný výsledok a uzatvára aktuálne poradie. 
 
Už sa začala aj extraligová súťaž žien. Úradujúci šampión STC ŠKST Bratislava začal 
víťazstvom za stolmi nováčika SK Vydrany 6:1, ale domáce ho potrápili, keď okrem 
zisku bodu trikrát prehrali päťsetové súboje. Vicemajster z Topoľčian hladko triumfoval 
na pôde KST Drive Trenčianske Teplice (7:0). 
 

 
Foto Gasto Galanta, Gasto Galanta - Nové Zámky 

 
 
 
 
 
V Bratislave, 17.10. 2022, Ľuboš Bogdányi 


