
Štatút Redakčnej rady časopisu Zväzu slovenských filatelistov 
 
 
Článok I. 
 

1. Redakčná rada časopisu Zväzu slovenských filatelistov (ďalej len časopis ZSF) sa 
skladá z odborne zdatných a publikačne aktívnych filatelistov, alebo tretích osôb, 
ktorých publicistická činnosť v oblasti filatelie je dlhodobo odborne a štylisticky 
známa a je zárukou, že časopis ZSF bude mať pozitívnu odozvu medzi jeho 
čitateľmi. 

 
2. Redakčná rada časopisu ZSF  sa skladá  zo  šéfredaktora časopisu ZSF a aspoň 

ďalších dvoch členov. Šéfredaktora menuje a odvoláva Rada ZSF. Členov 
Redakčnej rady menuje šéfredaktor. Pri menovaní sa riadi odborným hľadiskom 
a aktuálnou potrebou profesijného zastúpenia pre vydávanie časopisu ZSF. Každú 
personálnu zmenu je šéfredaktor povinný oznámiť Rade ZSF. Členov Redakčnej 
rady odvoláva šéfredaktor, alebo Rada ZSF.  

 
 

 
Článok II. 
 

1. Šéfredaktor časopisu ZSF sústreďuje príspevky od autorov a pred uzávierkou čísla 
oboznámi s ich obsahom predsedu ZSF a členov redakčnej rady časopisu ZSF. 
Články autorov po prípadných pripomienkach spracuje do čísla. 

 
2. Redakčná rada môže šéfredaktorovi odporučiť koncepciu jednotlivých čísel. O 

obsahovej náplni čísla rozhoduje šéfredaktor. 
 
 
Článok III. 
 

1. Redakčná rada navrhuje Rade ZSF koncepciu časopisu ZSF, jeho obsahové členenie 
a rozsah. Prijíma podnety k obsahu, jeho rozsahu a periodicite, spracúva návrhy pre 
doplnenie alebo zmeny v „Štatúte časopisu Zväzu slovenských filatelistov“  
a navrhuje opatrenia potrebné k skvalitneniu časopisu ZSF a redakčnej práce. 
Redakčná rada dbá, aby sa v časopise ZSF rešpektovala pluralita názorov.  

 
2. Úlohy redakčnej rady časopisu ZSF sú najmä: 
 aktívne sa podieľať na tvorbe časopisu vhodnými článkami, ktoré sú potrebné v 

záujme zväzu a členskej  základne, 
 aktívne sa podieľať na tvorbe časopisu vhodnými odbornými článkami 

z jednotlivých oblastí filatelie a filokartie,  
 vyhľadávať a podporovať autorov,  
 na požiadanie šéfredaktora vyjadrovať sa k rozporným článkom, 



 pri ukončení a zhodnotení ročníka menovite poďakovať autorom všetkých 
uverejnených článkov. 

 
 
Článok IV. 
 

1. Redakčnú radu časopisu ZSF zvoláva šéfredaktor najmenej raz ročne a vedie jej 
zasadnutie. Na rokovanie predkladá vlastné návrhy a ďalšie návrhy, ktoré získal od 
jej členov a abonentov časopisu ZSF. 
 

2. Šéfredaktor časopisu ZSF si po ukončení ročníka vyžiada od členov redakčnej rady 
zhodnotenie ročníka z hľadiska dodržiavania termínu vydávania čísel, ich 
obsahového zamerania, aktuálnosti a odozvy od čitateľov časopisu ZSF. 
Vyhodnotenie predloží v stručnej hodnotiacej správe Rade ZSF. 
 

3. Šéfredaktor časopisu ZSF má právo zúčastniť sa rokovania Rady ZSF pri bodoch, 
ktoré sa týkajú časopisu ZSF. 

 
 
Článok V. 
 

1. Štatút Redakčnej rady časopisu ZSF schválila Rada ZSF dňa 25. júna 2022. 
 

2. Ruší sa Štatút Redakčnej rady Spravodajcu ZSF zo dňa 2. júna 2012. 
 


