
 
 
 
 

Ohliadnutie za 27. baníckym plesom  
 
Medzi jeden z vrcholov tohtoročnej plesovej sezóny v Banskej Štiavnici sa právom zaradil „27. 
reprezentačný banícky ples –19. celoslovenský“, ktorý sa uskutočnil dňa 15.2.2019 v hoteli Grand –
Matej. Tohto roku sa ho zúčastnilo  92 platiacich osôb, medzi ktorými boli aj viaceré významné 
osobnosti: Ing. Ján Hrabovský, riaditeľ úradu Slovenskej banskej komory a prezident Slovenskej 
baníckej spoločnosti, Ing. Branislav Žec, riaditeľ Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v 
Bratislave, Ing. Erik Sombathy, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov SR, Ing. Peter Košinár, 
výrobný riaditeľ Slovenských magnezitových závodov v Jelšave, Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka 
Mestského úradu v Banskej Štiavnici  a Ing. Richard Kaňa, predseda Banskoštiavnicko-hodrušského 
baníckeho spolku. Podujatie sa začalo tradičným uvítacím prípitkom, zápisom do plesovej kroniky, 
založenej na Slovenskom banskom úrade v Bratislave v roku 1975, prefáraním banskými svietidlami 
vysvietenej banskej štôlne a prijatím do baníckeho stavu uvítacím „skokom cez kožu“ vo vestibule 
hotela. Slávnostné otvorenie plesu vykonal Ing. Sombathy, ktorý dal strojníkovi ťažného stroja zrušenej 
Novej šachty v Banskej Štiavnici signál banským zvoncom, aby účastníkov plesu dopravil v ťažnej 
klietke do hotela Grand Matej, čo sa aj úspešne podarilo.  Potom už moderátor podujatia Milan Durbák  
ohlásil začiatok slávnostného programu, ktorého prvým bodom bola intonácia baníckej hymny „Banícky 
stav“ v podaní operného speváka Mgr. art. Stanislava Bartka. Po ňom  nasledoval príhovor Ing. Kaňu a 
slávnostný prípitok, ktorý predniesol Ing. Žec. Po prípitku nasledoval kultúrny program, recitál Mgr. 
Bartka, ktorého  na klavíri sprevádzal Mgr. art. Martin Jánošík s repertoárom piesní, W. A. Mozart: 
„Ária Leporella“ z opery Don Giovanni a Frederick Loewe: „Ja sa dnes dopoludnia žením“ z muzikálu 
My Fair Lady. Potom nasledovalo pred tancovanie, ktoré zabezpečila tanečná skupina "KRIST" zo Žiaru 
nad Hronom  pod vedením Ing. Ľubice Kristovej. Po ňom sa už začalo otváracie plesové valčíkové kolo 
pod vedením tanečného orchestra Pavla Zajáčka z Bratislavy.  Za vydarené spoločenské podujatie patrí 
poďakovanie personálu hotela Grand -Matej, organizačnému výboru a hlavným sponzorom podujatia, 
ktorými boli: Mesto Banská Štiavnica,  ENGAS, s.r.o. Nitra, LN-TRADE, s.r.o. Banská Štiavnica,  
Slovenská banská komora, ELGEO TRADING, s.r.o. Pezinok, Slovenské magnezitové závody,  a.s. 
Jelšava, LUVEMA, s.r.o. Nová Baňa, Slovenská banská, s.r.o., Hodruša-Hámre, Slovenská banícka 
spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce, Slovenské združenie výrobcov kameniva 
a Rudné bane, š.p. Banská Bystrica.  Poďakovanie patrí  aj všetkým ďalším nemenovaným sponzorom, 
ktorí prispeli cenami do tomboly v celkovej sume vyše 2 500 €. Z predaja tombolových lístkov sa 
získalo 648,00 €. Získané finančné prostriedky budú použité na  vydanie publikácie: „Kvety baní – 
minerály stredoslovenskej banskej oblasti“, ktoré pripravuje banícky spolok v roku 2019.   

 
Milan Durbák 
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