Vážení športoví priatelia!
Mesto Ružomberok je mesto s bohatou históriou v objatí hôr – Nízkych Tatier, Veľkej Fatry
a Chočských vrchov. Medzi prioritné aktivity mesta patrí aj šport. Dobre vieme, že je to fenomén,
ktorý pomáha pri výchove mládeže a celkovom formovaní človeka. Preto sa snažíme vytvárať čo
najlepšie podmienky pre šport na území nášho mesta. Športové združenia nás vzorne reprezentujú
na najvyššej úrovni doma aj vo svete.
Jedným z najúspešnejších klubov je dlhodobo Športový klub stolného tenisu na Žilinskej
ceste. Jeho členovia dosiahli významné úspechy na najvyššej úrovni. Spomeňme napríklad Alenku
Kánovú, ktorá získala medailové umiestnenia na štyroch paralympiádach po sebe. Naposledy to bol
bronz z Londýna. Klub má zastúpenie v najvyšších slovenských súťažiach dospelých aj mládeže.
Hráči a hráčky klubu sa pravidelne objavujú v reprezentačných výberoch. Klub je aktívny aj na poli
organizátorskom. V našom meste sa pravidelne konajú významné stolnotenisové podujatia.
V poslednom čase to bol napríklad turnaj najlepších 12 juniorov a junioriek Európy či jediná
exhibícia svetových velikánov Waldner, Persson na Slovensku, Ružomberok bol dokonca nádejným
kandidátom na usporiadanie Majstrovstiev Európy. Pravidelne sa tu koná najväčší turnaj dospelých
na Slovensku - Mildeho memoriál o putovný pohár primátora s medzinárodnou účasťou.
Každoročne klub organizuje Majstrovstvá Slovenska aspoň v jednej kategórii. Niekoľko rokov tu
majú svoj domov telesne postihnutí športovci.
Vrcholom tohtoročných aktivít klubu je usporiadanie stolnotenisového víkendu v meste.
Ťahákom podujatia je exhibícia najlepších hráčov bývalej ČSSR - Orlowski – Panský v piatok 10.
mája. Vyvrcholením stolnotenisového víkendu sú Majstrovstvá Slovenska družstiev mladších
žiakov a žiačok v sobotu, kde máme svoje želiezka v ohni s najvyššími ambíciami.
Mesto Ružomberok prijalo záštitu nad týmto podujatím. Dovoľte mi, aby som vás srdečne v
našom meste privítal. Organizátorom tejto akcie ďakujem za námahu a čas, ktoré pri jej príprave
vynaložili, za nadšenie, s ktorým sa tomuto športu venujú. Zároveň prajem všetkým športovcom,
aby boli úspešní a zo stolnotenisového víkendu v Ružomberku si odniesli tie najkrajšie ocenenia
a príjemné zážitky.

