
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
V roku 1989 vydala Poštová filatelistická služba v spolupráci zo Zväzom slovenských filatelistov: 
„Katalóg československých poštových známok 1918 – 1939“. Kolektív autorov – pracovníkov Pofisu 
a ZČSF pod vedením Ing. Jána Paľovského zosumarizovali údaje vo vreckovom katalógu. Náklad 
publikácie bol 10.000 kusov. Vzhľadom na svoje možnosti vyšiel tento katalóg v čiernobielom vydaní. 
Počas rokov stále rástol záujem zberateľov, ktorí hľadali komplexnejší a aktualizovaný katalóg. V roku 
2002 vychádza od pána Klima a Schödelbauera „ Specializovaný katalog známek a celistvostí 
Československo 1918 – 1939“.  V roku 2014 vyšli ďalšie katalógy od autora Františka Beneša 
„Špecializovaná príručka pre zberateľov známok 1918 – 1938“ a katalóg „Československo 1918 -
1938“ vydal v Bratislave Zberateľ s. r. o. Taktiež v súčasnosti vychádzajú katalógy aj na CD nosičoch. 
V máji 2015 pán doc. Ing. Radomil Květon, PhD. podáva znaleckú prácu Emisia T. G. Masaryk 1920 - 
Známky a celistvosti. Od roku 2012 mu vychádzajú parciálne časti T. G. Masaryk 1920 – poštové 
použitie známok v II. tarifnom období, o rok neskôr v III. a IV. tarifnom období. V roku 2014 podáva 
kandidátsku prácu Poštové použitie výplatných známok T. G. Masaryk 1920, Hodnoty 500h a 1000h. 
Prečo uvádzam tieto skutočnosti? Táto znalecká práca nám dáva možnosť prijať nové odborné 
vedomosti. Výhodou práce je, že publikovaná tlačová forma známok je farebná, čo síce zvýšilo cenu 
publikácie, avšak aj jej odbornú kvalitu. Nákladom 60 kusov bude šperkom v knižnici filatelistu. 
Znalecká práca taktiež poukazuje na nové možnosti skúmania filatelistického materiálu aj pomocou 
výpočtovej techniky. Určovanie pravosti celistvosti však naďalej zostáva na pleciach odborných 
znalcov. 
     Pán doc. Ing. Radomil Květon, PhD. podal jednoznačne na základe svojich hlbokých vedomostí 
ucelený obraz a historický prehľad o emisii T. G. Masaryk 1920. Rozhodne uvádza čitateľa, do novej 
polohy, kde je sprievodcom, ktorý rozoberá a vysvetľuje veľké množstvo nazbieraného materiálu. 
Popis zachytil systematicky v jednotlivých kapitolách. 
     Verím, že ako čitatelia prácu po prvom prečítaní neodložíte, ale pochopíte krásu veľkosti písma, 
keď sa k čítaniu práce opätovne vrátite.  
     Dovoľte mi, aby som autorovi na záver zaželal, aby mal chuť a silu vydať aj ďalšiu vzácnu prácu pre 
filatelistov.  
     Kniha vyšla vďaka Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Zväzu slovenských 
filatelistov. 
 
                                                                                                                                                      Mgr. Peter Lakata 


