
80 ROKOV ZALOŽENIA KF V NITRE 
 
     Prví zberatelia poštových známok sa objavili už za čias c. a k. Rakúsko – Uhorskej 
monarchie. Zberateľov pribúdalo, keď poštové úrady začali vydávať celé série príležitostných 
a jubilejných známok. Postupne sa rady zberateľov rozširovali a títo sa postupne začali 
stretávať najprv v domácnostiach a neskôr v kaviarňach či v reštauráciách, kde si vymieňali 
medzi sebou nielen exempláre vzácnejších a cudzokrajných známok, ale aj skúsenosti. Tak 
tomu bolo v celej Európe a zberateľská vlna neobišla ani Nitru. 
    Po vzniku Československej republiky v roku 1918 sa migráciou dostalo do nášho mesta 
viacero horlivých zberateľov a s väčšími skúsenosťami, ktorí sa začali stretávať. Jedným 
z nich boj aj Ing. Emil Mach, vrchný komisár Okresného úradu v Nitre. Patril k zakladajúcim 
členom filatelistického krúžku v Nitre. Tento krúžok existoval bez úradnej registrácie, preto 
presný dátum založenia nepoznáme. Mohlo to byť asi na prelome rokov 1925 – 1926. 
Dôkazom tohto tvrdenia je oznam v miestnych „Nitrianskych novinách“ z roku 1926, kde sa 
dáva na známosť, že „Filatelistický krúžok“ sa schádza každú stredu večer o 20:00 hod. 
v hostinci u Králika. Filatelistický krúžok veľmi aktívne pracoval s početným členstvom, 
pričom členov stále pribúdalo. Rukolapným dôkazom bol oznam v tých istých novinách zo 
dňa 30. marca 1931, kde sa už píše o spolku. 
      Dislokáciou vojenských jednotiek (7. Peší pluk „Tatranský“ – 1920, 3. Letecký pluk „gen. 
M. R. Štefánika“ – 1921 a 110. Delostrelecký pluk – 1923) sa nitrianska vojenská posádka 
rozrástla. Vojenský dôstojníci v štáboch týchto plukov prepadli zberateľskej vášni. Z týchto 
vynikol agilný štábny kapitán L. Branný, ktorý bol do Nitry služobne prevelený z Kroměříža. 
Tento dôstojník mal bohaté skúsenosti z organizovanej filatelie, lebo v Kroměříži už pôsobil 
ako predseda klubu. Využijúc svoj vplyv v Nitre založil dňa 9. septembra 1934 „Pobočku 
Klubu Československých filatelistov v Kroměříži“. Treba tu objektívne pripomenúť, že 
väčšinu členstva tejto pobočky tvorili armádni dôstojníci, rotmajstri a civilní zamestnanci 
leteckých a delostreleckých dielní. Táto pobočka však nebola registrovaná na mestskom ani 
na okresnom úrade. Z iniciatívy Ing. Emila Machu sa členovia tejto pobočky spojili 
s civilnými občanmi mesta, zberateľmi a na zvolanom Valnom zhromaždení dňa 11. 
novembra 1934 odsúhlasili „Stanovy Klubu Československých filatelistov v Nitre“. 
(Podľa článku Ing. Štefana Košovana v Katalógu filatelistickej výstavy NITRAFILA 2013.) 
 
     Dňa 9. septembra 2014 si nitriansky filatelisti pripomenuli 80 rokov založenia Klubu 
československých filatelistov v Nitre usporiadaním propagačnej filatelistickej výstavy zo 
svojich zbierok a trojrozmerných exponátov. Slávnostné zasadnutie, ktoré sa konalo 
v Ponitrianskom múzeu v Nitre, odovzdal pri tejto príležitosti predseda ZSF aktívnym 
nitrianskym filatelistom Čestné odznaky ZSF. Nebolo ich málo, 8 bronzových, 9 strieborných 
a 7 zlatých Čestných odznakov ZSF. 
 
 

        
 



        
 

               
 

              
 

                
 

        
 


