
 35 ROKOV KLUBU FILATELISTOV V NITRE 
 

 
     Prvý klub filatelistov v Nitre de facto a de jury bol založený 1.novembra 1935 a jeho členovia sa 
schádzali v Hoteli Löfler, dnes Hotel Capitol na Farskej ulici. V neskoršom období  postupne vznikli 
ďalšie tri kluby filatelistov v Nemocnici s poliklinikou, Pozemných stavbách a na Vysokej škole 
poľnohospodárskej. Najmladší klub filatelistov v Nitre vznikol 2. decembra 1981 pri ZV ROH š. p. 
Plastika Nitra. Dnes v Nitre sú filatelisti organizovaní v dvoch kluboch filatelistov, mestskom je 
organizovaných 19 členov a pri Dome Matici slovenskej (prešiel z Plastiky) 41 členov a 5 
mládežníkov. 
     Prvá filatelistická výstava poštových známok v Nitre sa konala od 27. septembra do 1. októbra 
1946 vo veľkej dvorane MNV. Druhú filatelistickú výstavu usporiadali všetky  nitrianske kluby 
filatelistov po 39 rokoch v dňoch 22. až 30. júna 1985 vo vysokoškolskom internáte Mladosť pod 
názvom KRAJSKÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA – NITRA ´85. 
     Najmladší klub filatelistov za 35 ročné obdobie sa pravidelne schádzal v priestoroch vzniku a teraz 
v Dome Matice  slovenskej na Čermáni. Usporiadal stovky propagačných filatelistických výstav 
a desiatky súťažných filatelistických výstav pre mládežníkov a dospelých. Najznámejšie sú pod 
názvami EKOFILA, RELIGFILA a NITRAFILA. Poslednou  usporiadanou súťažnou filatelistickou 
výstavou bola NITRAFILA 2013 - 1. SLOVENSKO - ČESKÁ FILATELISICKÁ VÝSTAVA pri 
príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestov na naše územie v Divadle Andreja Bagara v Nitre. 
     Klub filatelistov zorganizoval aj viac krát Dni mládežníckej filatelie, Finále mládežníckych 
filatelistických olympiád, inaugurácie a uvedenia nových slovenských poštových známok. Poslednou 
uvedenou slovenskou poštovou známkou bola tohoročná z emisie Kultúrne dedičstvo Slovenska: SPU 
v Nitre. 

 
 

     Pripravovaná propagačná filatelistická výstava k 35. výročiu založenia klubu filatelistov v Galérii 
Mlyny Nitra nie je prvá. Pri príležitosti 20. výročia vydávanie slovenských poštových známok sme 
usporiadali v dňoch 16. až 25.1. 2013 propagačnú filatelistickú výstavu slovenských poštových 
známok od roku 1993 v spolupráci s Galériou Mlyny Nitra a Slovenskou poštou, a. s.  Na druhej 
propagačnej filatelistickej výstave SVET ZNÁMOK sa predstavia členovia klubov filatelistov v Nitre 
svojimi súťažnými exponátmi a ukážkami zo svojich zbierok. Nebude chýbať ani  Kronika klubu 
filatelistov. 
     Klub filatelistov ďakuje Galérii Mlyny Nitra za možnosť vystavovať v ich priestoroch a Slovenskej 
pošte, a. s. za spoluprácu.  
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