O nás - zberateľoch
Činnosť Klubu zberateľov v Partizánskom je zameraná na filateliu (známky), numizmatiku
(mince), notafiliu (bankovky), filokartiu (pohľadnice), na históriu mesta Baťovany Partizánske a priľahlého regiónu. Klub vznikol 1. februára 1944 v Baťovanoch a prvým
predsedom bol Štefan Blaho, mal 49 členov, v súčasnosti má 30 členov i sympatizantov. Na
začiatku 80. rokov bola pri klube založená mládežnícka filatelia, ktorá mala 15 členov a bola
registrovaná do roku 1990. Počas existencie klubu získali filatelisti viaceré úspechy.
Aktívna práca klubu filatelistov a jeho členov bola zo strany Zväzu čs. filatelistov a Zväzu
slovenských filatelistov aj morálne ocenená udelením diplomov, čestných uznaní a čestných
odznakov ZSF.
O Pohár aktivity ZSF: Diplom I. stupňa 17.5.1977, Diplom III. stupňa 11.6.1977, Diplom
27.5.1978, Diplom III. Stupňa 1981.
O Tanier aktivity ZSF: Diplom II. stupňa 25.6.1983, Diplom III. stupňa 19.4.1986,
Diplom III. stupňa 27.1.1990.
Čestné uznanie: 18.12.1978, 11.4.1986, 2.3.1991.
Uznanie: 25.3.1995.
Ďakovný list: 29.9.2019.
Bronzové, strieborné zlaté čestné odznaky ZSF.
Bronzové čestné odznaky ZSF boli udelené týmto členom: Jozef Drozdík, Ľuboš Gallo,
Štefan Gergel, Milan Hlavina, Ing. Jozef Hudec, Ladislav Chalupa, Jozef Jánoška, Juraj
Krasula, Ing. Arpád Kurucz, Ján Pauko, Michal Psotný, Ľudovít Rendek, Jozef Somora, Jozef
Šiarik, Miroslav Škvarenina, Ing. Igor Števove, Jozef Turček.
Strieborné čestné odznaky ZSF boli udelené týmto členom: Jozef Drozdík, Ing. Jozef
Hudec, Ladislav Chalupa, Ján Pauko, Michal Psotný, Ľudovít Rendek, Jozef Somora, Ing.
Igor Števove, Jozef Turček.
Zlaté čestné odznaky ZSF boli udelené týmto členom Jozef Drozdík, Ladislav Chalupa,
Ján Pauko, Jozef Somora, Ing. Igor Števove.
Bronzový, strieborný a zlatý čestný odznak ZSF boli udelené členovi Ing. Jozefovi
Bujnovi z KF 52 - 29 v Topoľčanoch.
Zlatý čestný odznak ZSF bol udelený členovi in memoriam Jozefovi Drozdíkovi.
Z 10. výročia obnovenia ZSF Pamätný list: 1969 - 1979 Jozef Hrázdil, Ing. Jozef Hudec,
Ladislav Chalupa, Juraj Legéň, Jozef Skubly, Jozef Somora, Ladislav Wagner.
Združenie filatelistov západoslovenského regiónu vyslovilo uznanie Jozefovi Somorovi.
Ďakovné listy: Ľuboš Gallo, Juraj Krasula, Ján Pauko, Jozef Šiarik.
Predseda Štefan Blaho sa zúčastnil II. valného zhromaždenia ZSFS v Trenčianskom Svätom
Martine 20. a 21. októbra1945, III. zjazdu ZSFS v Piešťanoch 19. mája 1946. Klub
slovenských filatelistov v Martine, ktorý zisťoval pre Zväz slovenských filatelistických
spolkov evidenciu klubov s ich presným označením k 1. júlu 1946 v abecednom poradí:
Filatelistický spolok v Baťovanoch.
V našom klube sú budované námetové zbierky ôsmimi členmi (Jozef Beňačka, Ing. Jozef
Hudec, Ladislav Chalupa, Juraj Legéň, Pavol Stotka, Jozef Skubly, Miroslav Škarenina,
Ladislav Wagner). Uvedenej oblasti budeme v budúcnosti venovať viac pozornosti. Okresnú
filatelistickú výstavu v Partizánskom, ktorá sa mala konať dňoch od 1. do 8. septembra 1980,

kluboví filatelisti neusporiadali pre nedostatok finančných prostriedkov a na desiatich
výstavných rámov chýbalo sklo. V marci 1981 sme na počesť oslobodenia Partizánskeho a k
výročiu Vladimíra Iľjiča Lenina usporiadali propagačnú výstavu známok v Závodnom klube
Revolučného odborového hnutia - ZK ROH v Partizánskom. Vystavovali piati naši filatelisti
na 112 albových listoch. Je smutné, že účasť zo strany verejnosti na výstave bola pomerne
nízka. Filatelisti usporiadali súťažné aj nesúťažné propagačné výstavy, nástenky a vitrínky s
filatelistickým materiálom Propagfila Partizánske v rokoch 1984 - 1985. V roku 1988 za III.
štvrťrok sme zozbierali 890 kg starého papiera a 25 kg hliníka. Členovia sa zúčastnili na
Světovej filatelistickej výstave poštovních známek Praga '88. Pri tejto príležitosti boli
usporiadané aj iné výstavy a burzy 26. augusta - 2. septembra 1988. V roku 1988 sme 3x boli
darovať bezplatne krv. Kluboví filatelisti usporiadali výstavu v ZK ROH v Partizánskom od
do 19. februára 1989 pod názvom ČESKOSLOVENSKÁ A SVETOVÁ POŠTOVÁ
ZNÁMKA. Bývalý predseda Ladislav Chalupa sa zúčastnil krajskej konferencie filatelistov
západoslovenského kraja, ktorá sa uskutočnila v priestoroch okresného národného výboru v
Trenčíne dňa 22. apríla 1989.
Zúčastnili sme aj na filatelistickej výstave pod názvom EKOFILA 15. decembra 1990 v
Nitre. Už 13. júna 1993 boli vydané korešpondenčné lístky i obálky a zhotovená bola tiež
pečiatka pri príležitosti kvalifikácie na I. majstrovstvá Európy žien v hádzanej 1994 v
Partizánskom. Pri životnom jubileu 70 rokov Jána Chryzostoma Kardinála Korca bolo 22.
januára 1994 vyrobená a použitá príležitostná pečiatka v Bošanoch. Jeden člen klubu sa
zúčastni II. valného zhromaždenia v Detve, ako delegát za náš klub 1994. 6. júna sme sa
zúčastnili MEDZINÁRODNEJ FILATELISTICKEJ VÝSTAVY DUNAJFILA '95
v BRATISLAVE, otvorenia filatelistickej výstavy pri príležitosti 30. výročia činnosti Klubu
filatelistov 52 – 29, 2. augusta 1997 otvorenia výstavy v predajni Kniha pod radnicou
v Topoľčanoch. Člen klubu, Jozef Šiarik, sa zúčastnil 14. ročníka Dňa filatelie v Trenčíne 13.
septembra 1997. Jozef Šiarik, člen klubu, bol aj otvorení výstavy akademického maliara
Jozefa Baláža - 40 rokov jeho známkovej tvorby v priestoroch ústredia Slovenskej pošty v
Banskej Bystrici 8. októbra 1997. Dňa 11. decembra 1997 sa zúčastnil Jozef Šiarik, člen
klubu, na akcii SLOVFILA. Slovenská pošta, š. p. - Pofis SLOVFILA Praha pri príležitosti
„Dňa slovenskej poštovej známky“ na II. autogramiáde tvorcov slovenských poštových
známok. Členovia klubu sa 4. júna 1998 zúčastnili na výstave NITRAFILA, spojenej s
inauguráciou poštovej známky v Nitre. Dňa 29. júla 1998 sa zúčastnil Jozef Šiarik na otvorení
Krajskej filatelistickej výstavy LAUGARICIO ´98 v Trenčíne. Pri príležitosti XIX.
Majstrovstiev sveta v leteckej akrobacii klub filatelistov Trenčíne v spolupráci s leteckou
spoločnosťou Seagle Air uskutočnil 22. augusta 1998 leteckú prepravu pošty lietadlom MO –
ZNP, ktoré riadil Ľubomír Hlaváč z Trenčína do Partizánskeho, na letisko Malé Bielice.
Pečiatkovanie dennou pečiatkou pošty bolo na pošte Partizánske 4. Pri príležitosti 55. výročia
klubu filatelistov a 60. výročia vzniku mesta - Dňa mesta v Partizánske, bola na túto počesť
použitá pečiatka 1. septembra 1999.
Filatelisti z klubu sa stretli aj s prvým slovenským kozmonautom Ivanom Bellom
v Partizánskom 25. mája 2000.
Členovia sa zúčastnili otvorenia výstavy pod názvom Kráľovsko - cisárska poštová cesta v
Okresnom múzeu v Topoľčanoch 16. júna 2001. Zúčastnili sa členovia na otvorení výstavy
pod názvom Kráľovsko - cisárska poštová cesta v Knižničnom klube v Partizánskom 18. júna
2001.

24. októbra 2002 sme sa zúčastnili otvorenia regionálnej filatelistickej výstavy TOPFILA,
poriadanej pri príležitosti 35. výročia klubu filatelistov 52 - 29 v Topoľčanoch, 15. novembra
2002 inaugurácie známky románskeho kostolíka sv. Michala v Klížskom Hradišti.
Členovia klubu sa zúčastnili na medzinárodnej filatelistickej výstave NITRAFILA, v Nitre
júna 2003.
Na začiatku roku 2004 udelilo ústredie Zväzu slovenských filatelistov dlhoročnému
bývalému predsedovi Ladislavovi Chalupovi Zlatý odznak Zväzu slovenských filatelistov
(ZSF). Pri príležitosti životného jubilea tým ocenilo jeho celoživotný podiel na rozvoji
filatelie v meste a regióne. K 60. výročiu SNP sa konala v Trenčíne 9. augusta 2004 vernisáž
výstavy v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pán
Chalupa tam mal svoj exponát zo SNP, ako priamy účastník povstania a príslušník
partizánskej skupiny Albína Grznára. Dňa 1. septembra 2004 nás vo veku 80 rokov opustil
Ladislav Chalupa, ktorý bol dlhoročným predsedom.
Od 19. marca do 7. apríla 2005 zberatelia pripravili pre obyvateľov i návštevníkov mesta
propagačnú výstavu pod názvom Známky a mince. V Partizánskom sa konalo zasadnutie
združenia klubov Zväzu slovenských filatelistov západoslovenského regiónu. Rada združenia
zasadala 2. apríla 2005 v Café Galérii Picasso - v budove klenotníctva Casis, na ktorú ich
pozval KF 52 - 40 v Partizánskom. Pri tejto príležitosti si pozreli propagačnú výstavu pod
názvom „Známky a mince”.
10. januára 2010 sme sa zúčastnili na stretnutí Hobby v Žiline (INGEO).
Vo februári 2011 sme si prezreli výstavu Veľký svet malých obrázkov v Prievidzi.
Členovia sa zúčastnili na XXIX. DNI FILATELIE SLOVENSKA 2. septembra 2012 v
Nitre a 14. októbra 2012 zasa na podujatí pod názvom Hobby stretnutie - burza v Prievidzi.
Na začiatku roka 2013 zástupca klubu filatelistov a zberateľov Juraj Krasula rokoval s Mgr.
Sergejom Talárom o grafickej príprave príležitostnej pečiatky k 75. výročiu založenia mesta
Partizánske. Na klubovom stretnutí nás navštívil obchodník so zberateľským materiálom
Michal Hudec z Nitry 30. júna 2013. Členovia klubu sa 3. júla 2013 zúčastnili na I. Slovensko
Českej filatelistickej výstave NITRAFILA v Nitre. Pri príležitosti 75. výročia vzniku mesta
Partizánske sa 13. septembra 2013 o 7.30 hodine uskutočnilo na hlavnej pošte v meste
pečiatkovanie pohľadníc. S kolegami - zberateľmi sa členovia klubu z Partizánskeho stretli aj
na burze pod názvom Zberatelia pivných suvenírov v Martine 3. októbra 2013.
27. januára 2014 sme sa zúčastnili výstavy Čaro filatelie pri príležitosti 70 rokov Klubu
filatelistov v Prievidzi. Od mája 2014 sme začali písať históriu od vzniku klubu. Študujeme
dokumenty aby sme sa dozvedeli čo najviac o činnosti klubu od začiatku až po súčasnosť.
Členovia a sympatizanti klubu nevynechali ani inauguráciu vianočnej známky z nášho
regiónu v Chynoranoch 14. novembra 2014.
Na začiatku roka 2015 sme začali s vydavateľskou činnosťou. Podľa potreby budeme
vydávať infoletáčik alebo bulletin. Jeden z členov klubu, Juraj Krasula, daroval zo svojej

zbierky zberateľské predmety do mestského múzea 7. júla 2015. Prvé klubové logá boli
vytvorené po takmer 72 rokoch, používame ich od 29. novembra 2015. Klub filatelistov má
už od 15. decembra 2015 vytvorenú a zhudobnenú pieseň pod názvom Klub-filatelistov.
Jeden sympatizant nášho klubu bol 13. januára 2016 v deň otvorených dverí na návšteve u
primátora mesta. Členovia klubu a sympatizanti z mesta obuvi sa zúčastnili na výstave
známok s témou Vtáky pod lupou v Prievidzi 16. februára 2016, na Burze starožitností v
Bánovciach nad Bebravou 2. júla 2016, na Burze starožitností v Červenom Kameni 13.
augusta 2016 a Hobby-stretnutia zberateľov všetkých odborov v Nitre 4. septembra 2016. Po
26 rokoch sme sa rozhodli opäť aktivizovať činnosť mládežníckej filatelie, počnúc školským
rokom 2016/2017. Jeden člen a jeden sympatizant klubu absolvovali pracovnú cestu na Zväz
slovenských filatelistov v Bratislave 20. septembra 2016. Na mimoriadnej výročnej schôdzi
bol 13. novembra 2016 za predsedu Klubu filatelistov v Partizánskom zvolený Jozef Šiarik.
Nový predseda sa zúčastnil na výstave pod názvom František Horniak - 60 najlepších rytín
16. novembra 2016 v Bratislave. Už 25. novembra 2016 sa predseda stretol v Nitre s
predsedom Miroslavom Ňaršíkom zo ZSF, ktorý mu prisľúbil, že sa príde s činnosťou členov
klubu oboznámiť osobne v roku 2017. Predseda sa zúčastnil Dňa poštovej známky a filatelie v
Bratislave 15. decembra 2016.
Členovia klubu sa zúčastnili na inaugurácii poštovej známky pri príležitosti 65. výročia
založenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 17. januára 2017, ktorá je
zapísaná ako kultúrne dedičstvo Slovenska. Predseda Jozef Šiarik sa stal členom Klubu Fera
Horniaka v Nitre vo februári 2017, ktorý má 69 členov. Stretávajú sa dvakrát do roka.
Predseda Jozef Šiarik bol na návšteve u kolegu filatelistu, správcu kolovania (výber) Jozefa
Drozdíka v Partizánskom 17. februára 2017. Dňa 10. marca 2017 sa predseda zúčastnil
otvorenia propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK, pri príležitosti 35. výročia
založenia KF 52-51 v Nitre. Dňa 9. apríla 2017 nás opustil vo veku 74 rokov dlhoročný člen a
správca výberov kolovania Jozef Drozdík. Členovia 11. apríla 2017 a sympatizanti klubu sa s
ním boli rozlúčiť na cintoríne v Partizánskom, časť Šimonovany. Dňa 21. apríla 2017
navštívili členovia výstavu pod názvom ZA KORUNOU DO MÚZEA v Prievidzi. Naši
členovia i sympatizanti boli na vernisáži výstavy rytca poštových známok, maliara a sochára
Rudolfa Cigánika v Art galérii kino Baník v Prievidzi 17. augusta 2017. Deň 27. august 2017
bol veľmi významný pre náš klub. Návštevou nás poctil predseda Zväzu slovenských
filatelistov pán Miroslav Ňaršík, pri tejto príležitosti bol na stretnutie pozvaný primátor mesta,
Doc. PaedDr. Jozefa Božika, PhD, ktorý nás oboznámil s oslavami 80. výročia založenia
mesta Partizánske. Prisľúbil, že náš klub bude môcť v budúcnosti vystavovať svoje zbierky aj
vo výstavnej miestnosti Mestskej umeleckej agentúry. Predseda Miroslav Ňaršík nás
oboznámil s novinkami, ktoré sa pripravujú v najbližších rokoch v ZSF. V Tribečskom múzeu
v Topoľčanoch sme si boli pozrieť 19. septembra 2017 výstavu OD MEŠCA K
BANKOMATU. Predseda Jozef Šiarik sa zúčastnil inaugurácie poštovej známky Osobnosti:
Božena Slančíková -Timrava (1868 - 1951) - 150. výročie narodenia v Lučenci (6. októbra
2017). Jozef Balažka, moderátor rádia WOW, uskutočnil priamy rozhovor s predsedom
Jozefom Šiarikom z klubu filatelistov Partizánske (10. októbra 2017). Dňa 14. októbra 2017
sa členovia klubu zúčastnili na prednáškach Slovenskej filatelistickej akadémie s témami:
1. Alexander Urminský - Pohľadnice ako dokument významnej udalosti, významného
objektu, významnej osobnosti, či žijúcej osoby.
2. Miroslav Bachratý - Slovensko v I. svetovej vojne, možnosti filatelistickej dokumentácie.
3. Miroslav Gerec - Obrátené rámcové zúbkovanie československých, českých a slovenských
známok, tlačených na strojoch WIFAG.

4. Peter Severín - Vzácnosti a zaujímavosti použitia rakúskych známok v rokov 1850-1867 na
Slovensku.
Prednášky sa konali v Dome armády v Trenčíne na spoločenskom stretnutí. Predseda sa
zúčastnil akcie v Brodzanoch 26. októbra, stretol sa s Mariánom Ondášom z RTVS - Rádio
Regina, ktorému venoval klubovú vizitku. Pri tejto príležitosti sa redaktor rozhodol
uskutočniť reportáž o aktivitách Klube filatelistov z Partizánskeho. Stalo sa tak 29. októbra,
redaktor Ondáš nahral rozhovor s predsedom Jozefom Šiarikom a členmi klubu, Jurajom
Krasulom, Ing. Igorom Števove a Ľubošom Gallom. Dopisom z 1. decembra 2017 požiadal
primátor nášho mesta Partizánske, Doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. a náš predseda klubu
filatelistov Jozef Šiarik, požiadali generálneho riaditeľa Slovenskej pošty v Banskej Bystrici o
vydanie slovenskej poštovej známky s námetom Vodný hrad v Šimonovanoch, národná
kultúrna pamiatka. Predseda Jozef Šiarik sa zúčastnil stretnutia v Klube Fera Horniaka v
Ponitrianskom múzeu v Nitre. Na tomto stretnutí predseda nadviazal spoluprácu s predsedom
Rudolfom Kurčom z klubu mladej filatelie Fera Horniaka z Ústí nad Orlicí (2. decembra
2017). Členovia sa zúčastnili výstavy TISÍCROČIA S MINCAMI v Ponitrianskom múzeu v
Nitre (6. decembra 2017). Zúčastnili sme sa významnej filatelistickej akcie DEŇ POŠTOVEJ
ZNÁNKY A FILATELIE v Bratislave 18. decembra 2017. Na tejto akcii boli udelené zlaté
odznaky Jánovi Paukovi, Ing. Igorovi Števovemu a Jozefovi Drozdíkovi in memoriam. V
doterajšej histórii nášho klubu, máme už piatich členov ocenených zlatými odznakmi ZSF.
V januári 2018 sme navrhli tlačové listy k 80. výročiu založenia mesta Baťovany Partizánske. Po dohode s pánom primátorom Doc. PaedDr. Jozefom Božikom, PhD. a
predsedom klubu filatelistov 52 – 40, Jozefom Šiarikom, bola zabezpečená tlač dvoch
tlačových listov s fotozábermi nášho mesta. Tlač realizoval Pofis v Bratislave. Dňa 16.
januára 2018 sme sa zúčastnili na výstave 25 rokov známkovej tvorby Slovenska v Nitre, na
burze starožitností v Krakovanoch (17. februára 2018). Predseda Jozef Šiarik sa stal členom
klubu Slovenská numizmatická spoločnosť - pobočka v Prievidza (1. marca 2018). Na
klubovom stretnutí nás navštívili obchodníci so zberateľským materiálom zo Žiliny (4. marca
2018). Zúčastnili sme sa výstavy pod názvom VTEDY SME TAKTO TELEFONOVALI...,
ktorá sa uskutočnila v Mestskom múzeu v Partizánskom 27. marca 2018. Predseda Jozef
Šiarik sa stretol so zberateľom, filokartistom, Alexandrom Urminským v Piešťanoch 29.
marca 2018. Na klubovom stretnutí nás navštívili so zberateľským materiálom obchodníci zo
Zvolena (22. apríla 2018). Po osobnom stretnutí s riaditeľom Pofisu v máji 2018 bolo
oznámené predsedovi klubu filatelistov Jozefovi Šiarikovi, že námetová komisia Pofisu
schválila vydanie slovenskej známky - Vodný hrad v Šimonovanoch. Návrh známky
vypracuje František Horňák, grafik a rytec slovenských poštových známok. Členovia sa
zúčastnili na inaugurácii poštovej známky Technické pamiatky: Historická elektráreň
v Piešťanoch 18. mája 2018. Ide o poslednú známka tlačenú oceľotlačou z plochej platne. Dňa
15. júna 2018 predseda Jozef Šiarik navštívil 4. ročník predajnej výstavy minerálov, fosílií,
drahých kameňov a výrobkov z nich v Prievidzi. Predseda KF 52 - 40, sa zúčastnil stretnutia
členov Klubu Fera Horniaka v Nitre (23. júna 2018). Na olympiáde Jednoty dôchodcov,
konanej 30. júna 2018 v Partizánskom, sa predseda KF 52 - 40, Jozef Šiarik, stretol s
Eduardom Jelačičom, členom klubu filatelistov 54 - 17 z Popradu. Členovia sa zúčastnili na 2.
Slovensko-českej filatelistickej výstavy NITRAFILA v Nitre 4. júla 2018. Jeden člen sa
zúčastnil Cyrilometodskej Koleso-kolieskoiáde Veľké Bielice, Návojovce, Partizánske. Na
tejto akcii bola použitá príležitostná pečiatka z 5. júla 2018. Dňa 25. júla 2018 nás opustil vo
veku 78 rokov dlhoročný člen Milan Točka. Členovia a sympatizanti klubu sa s ním boli
rozlúčiť na cintoríne v Partizánskom, časť Šimonovany 1. augusta 2018. Pri príležitosti 80.
výročia založenia mesta Partizánske usporiadal klub filatelistov 52 - 40 Partizánske
regionálnu výstavu v Mestskej umeleckej agentúry a krst knihy Baťovany - Partizánske na

pohľadniciach. Autormi knihy boli naši členovia Juraj Krasula a Mgr. Peter Múčka. Pri tejto
príležitosti pečiatkovala vedúca pošty Partizánske 1 príležitostnou pečiatkou korešpondenčné
lístky, vydané pri príležitosti otvorenia výstavy (8. augusta 2018). Jeden člen sa zúčastnil
Světovej výstavy poštovních známek Praga 2018 v Prahe 17. augusta 2018. Klub pozval 2.
septembra 2018 predsedu klubu Slovenskej numizmatickej spoločnosti - pobočka v Prievidzi,
Ferka Hrdého na naše klubové stretnutie. Pri príležitosti osláv 80. výročia založenia mesta
Partizánske pripravil klub filatelistov príležitostnú pečiatku, ktorou sa 6. septembra 2018 o
7:30 hod., na hlavnej pošte, uskutočnilo pečiatkovanie korešpondenčných lístkov. Na
regionálnej výstave sme mali z družobného mesta Svit pozvaných hostí. Previedli sme ich
výstavou 8. septembra 2018. Predseda klubu filatelistov sa zúčastnil na otvorení výstavy Zrod moderných Piešťan. Výstava sa konala pri príležitosti 100. výročia vzniku I.
Československej republiky. Zúčastnil sa tiež vernisáže výstavy k 100. výročiu vzniku
Ružového mlyna v Piešťanoch (27. septembra 2018). Dňa 30. septembra 2018 nás opustil vo
veku 72 rokov dlhoročný člen a funkcionár Ing. Jozef Hudec. Členovia a sympatizanti klubu
sa s ním boli 5. októbra 2018 rozlúčiť na cintoríne v Partizánskom, na sídlisku Šípok. Tlačové
listy vydané pri príležitosti 80. výročia vzniku mesta mali úspech nielen medzi filatelistami,
ale aj obyvateľmi nášho mesta a okolia. Členovia a sympatizanti sa 29. októbra 2018
zúčastnili NA JUBILEJNEJ FILATELISTICKEJ VÝSTAVE C-S SALON 2018,
organizovanú pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky, 100. výročia
vydania prvej Československej poštovej známky a 25. výročia známkovej tvorby Slovenskej
republiky na Bratislavskom hrade. Predseda Jozef Šiarik bol na stretnutí klubu Fera Horniaka
v Ponitrianskom múzeum v Nitre (1. decembra 2018). Dňa 28. decembra navštívil náš
predseda klubu, Jozef Šiarik, s členom klubu, Dominikom Geršim, pána Františka Horniaka,
rytca a grafika slovenských poštových známok v jeho ateliéri v Žikave. Priniesli mu obrazové
materiály k návrhu poštovej známky Vodný hrad Šimonovany.
Dňa 19. januára 2019 v dopoludňajších hodinách privítal predseda klubu filatelistov 52 - 40
Jozef Šiarik a poslanec MsZ Juraj Krasula pána Františka Horniaka grafika a rytca
slovenských poštových známok vo Vodnom hrade v Šimononanoch. Interiérom hradu ich
sprevádzala odborná pracovníčka pani Silvia Schönová. Výtvarník si prezrel Vodný hrad a
vykonal jeho fotodokumentáciu. Nová slovenská poštová známka s vyobrazením Vodného
hradu v Šimonovanoch bude oficiálne vydaná SP v roku 2020 pri príležitosti 760. výročia
prvej zmienky o obci Šimonovany. Dňa 25. januára 2019 nám bolo oznámené, že námetová
komisia slovenskej pošty rozhodla, že výtvarný návrh a rytecké práce poštovej známky s
vyobrazením Vodného hradu v Šimonovanoch vykoná grafik a rytec poštových známok
František Horniak. Koncom januára 2019 sa predseda Jozef Šiarik stretol v Nitre v predsedom
ZSF Miroslavom Ňaršíkom, ktorý vyzdvihol skutočnosť, že klub v Partizánskom je za rok
2018 najaktívnejším. Dňa 29. januára 2019 sa konala prednáška pod názvom Významné
dávnoveké archeologické objavy z územia Hornej Nitry s prof. PhDr. Jozefom Vladárom,
DrSc. v Múzeu A. S. Puškina v Brodzanoch, ktorú spoluorganizoval aj náš klub KF 52 - 40. V
Ponitrianskom múzeu sme sa 8. februára 2019 zúčastnili akadémie k 250. výročiu vzniku
pošty v Nitre. Členovia nášho klubu KF 52 - 40, Jozef Šiarik, Juraj Krasula, Ľuboš Gallo,
Ivan Mrzula, Ľubomír Griač, Rudolf Smatana a Michal Psotný sa zúčastnili v dňoch 15. - 16.
marca 1. jarného veletrhu Sběratel v Prahe. Predseda klubu KF 52 - 40 Partizánske, sa 11.
mája 2019 zúčastnil 2. snemu Združenia filatelistov západoslovenského regiónu ZSF v Nitre,
na ktorom za predsedu ZSF zvolili RNDr. Pavla Lazara. Na odhalení sochy Ľudovíta Wintera,
zakladateľa piešťanských kúpeľov, sa 11. mája 2019 s predsedom Jozefom Šiarikom
zúčastnili aj členovia klubu 52 - 40 Partizánske, Dominik Gerši a Zdenka Bujnová. Predseda
klubu Jozef Šiarik a členovia Dominik Gerši a Zdenka Bujnová sa zúčastnili výstavy 50
rokov Zväzu slovenských filatelistov v Nitre (17. mája 2019), výstavy k 50. výročiu vzniku

Klubu piešťanských filatelistov v Piešťanoch (30. mája 2019). Dňa 2. júna 2019 sa
uskutočnila návšteva predsedu Vinceta Timmermana z filatelistického klubu zo Švédska z
mesta Luleå v Partizánskom. Jozef Šiarik a Zdenka Bujnová sa zúčastnili stretnutia Klubu
Fera Horniaka spojeného s výstupom na Čierny hrad (15. júna 2019). Dňa 27. Mája 2019 sa
zúčastnili Jozef Šiarik a Dominik Gerši na inaugurácii poštovej známky 100 rokov univerzity
Komenského v Bratislave. V klube nás navštívil súkromný predajca poštových známok
Jaroslav Dubanec zo Žiaru nad Hronom (30. júna 2019). Dňa 11. júla 2019 bol prijatý pánom
primátorom , Doc. PaedDr. Jozefom Božikom, PhD., výtvarník, grafik a rytec poštových
známok pán František Horniak. Poinformoval primátora o pripravovanej novej poštovej
známke s motívom Vodného hradu v Šimonovanoch. Po návšteve, v spoločnosti predsedu
klubu, vykonal prehliadku Vodného hradu, súčasne vytvoril fotomateriál, ktorý použije pri
tvorbe známky. Pri príležitosti 75. výročia založenia nášho klubu filatelistov v Partizánskom
sme pripravili 20. septembra roku 2019 výstavu pod názvom KF 75 vo Vodnom hrade
v Šimonovanoch. K tomuto výročiu bol vydaný výročný bulletin, dva korešpondenčné lístky,
pamätný list a poštová príležitostná pečiatka. Náš predseda klubu KF 52 - 40 sa zúčastnil 12.
októbra slávnosti 110. výročia otvorenia železničnej trate Zbehy - Radošina. Na Železničnej
stanici vo Veľkých Ripňanoch. Súčasťou slávnosti bola aj príležitostná poštová pečiatka.
Inaugurácie známky umenie Ernest Zmeták v Nových Zámkoch v kultúrnom centre sa
zúčastnil 18. Októbra predseda klubu a jedna naša členka. Autorom a rytcom tejto poštovej
známky je František Horniak. Stretnutie členov klubu Ferka Horniaka výtvarníka a rytca
slovenských poštových známok sa dňa 30. novembra 2019 sa zúčastnil náš predseda klubu KF
52 - 40 Jozef Šiarik aj s jednou členkou nášho klubu v Nitre v kaviarni Múzeum.
Dňa 14.2.2020 sme oslávili 135. výročie otvorenia pošty Šimonovanoch - Partizánske 3
v mestskom múzeu Partizánskom.
Aktivitu klubu dokumentuje pravidelná účasť na burzách, akými sú burza starožitností a
zberateľských predmetov Expo Center Trenčín, tradičná celoslovenská filatelistická burza v
Trenčíne, Bratislavské zberateľské dni, Medzinárodní veletrh Sběratel Praha, Jarní veletrh
Sběratel Praha a na iných zberateľských burzách a výstavách, zúčastňujeme sa uvedení 0
Eurobankoviek verejnosti v rôznych kútoch Slovenska.....
Klubové stretnutia sa konajú každú nedeľu od 9.00 do 11.00 hod. v Centre voľného času
Partizánske.

