
Štatút časopisu Zväzu slovenských filatelistov 

 
Časopis Zväzu slovenských filatelistov (ďalej časopis ZSF) je tlačeným informačným 
orgánom Zväzu slovenských filatelistov (ďalej ZSF), ktoré poskytuje informácie 
o aktivitách ZSF a o dianí vo filatelii na Slovensku i v zahraničí v tlačenej forme. Ako 
oficiálne informačné médium ZSF sa riadi jeho stanovami a organizačným poriadkom. 
 

Článok I.  

1. Vlastníkom a vydavateľom časopisu ZSF je ZSF.  
2. Úlohou časopisu ZSF je realizovať poslanie ZSF v zmysle Stanov ZSF.  
3. Poslaním časopisu ZSF je poskytovať všetkým jeho abonentom informácie o chode 

ZSF ako aj odborné informácie slúžiace na ich vzdelávanie:  
 informovať o vnútro-zväzovej činnosti ZSF,  
 informovať o publikačnej a vystavovateľskej činnosti členov ZSF,  
 sprostredkovať filatelistické informácie z domova a zo zahraničia,  
 prezentovať a propagovať slovenské poštové ceniny a ich zbieranie,  
 publikovať odborné filatelistické informácie. 

4. Vlastníkom príspevkov zaslaných na zverejnenie v  časopise ZSF sú autori 
príspevkov. 

5. Preberanie a ďalšie šírenie informácií zverejnených v  časopise ZSF v akejkoľvek 
forme je podmienené súhlasom redakcie a autorov príspevkov a podlieha právnym 
predpisom Slovenskej republiky v oblasti ochrany duševného vlastníctva. 

 
Článok II. 

1. Prípravu, tlač a obsahovú náplň časopisu ZSF zabezpečuje redakcia časopisu, ktorú 
tvoria redaktori časopisu ZSF vedení šéfredaktorom. Rozsah vymenovania všetkých 
pozícií  v redakcii závisí od aktuálnych možností a potrieb ZSF. 

2. Šéfredaktor časopisu ZSF nesie zodpovednosť za prípravu a obsah čísla časopisu 
ZSF.  

3. Šéfredaktora časopisu ZSF menuje a odvoláva Rada ZSF. Redakciu časopisu ZSF 
v požadovanom rozsahu obsadenia funkcií menuje a odvoláva šéfredaktor časopisu 
ZSF. 

 
Článok III. 

1. Obsah časopisu sa člení na časť informatívnu, odbornú a špeciálne rubriky.  
2. Úlohou stálych sekcií informatívnej časti je informovať najmä o: 

a) činnosti orgánov ZSF, 
b) významných podujatiach, ktoré sa majú uskutočniť alebo sa uskutočnili doma 

a v zahraničí, 
c) činnosti členov alebo orgánov ZSF v zahraničí, 
d) činnosti filatelistických zväzov a združení s ktorými ZSF nadviazal 

spoluprácu, 



e) jubileách členov, o udelení ocenení v ZSF, o histórii ZSF a výročiach klubov 
filatelistov a o aktuálnom dianí v slovenskej a svetovej filatelii. 

3. V odbornej časti je úlohou časopisu ZSF informovať o: 
a) nových známkach zo slovenskej známkovej tvorby a ďalších nových 

filatelistických produktoch, 
b) známkach a filatelistických produktoch ostatných krajín, 
c) filokartistických fiškálnych materiáloch, 
d) zistení nových poznatkov, týkajúcich sa známok a filatelistických produktov 

starých ako aj novovydaných. 
4. V špeciálnych rubrikách sú informácie o: 

a) iných zberateľských odboroch súvisiacich s filateliou, 
b) recenziách, 
c) názoroch členov ZSF na činnosť ZSF, 
d) súťažiach a anketách, 
e) inzercií a pod. 

 
Článok IV. 

1. Autori zasielajú svoje príspevky šéfredaktorovi časopisu ZSF, ktorý v závislosti od 
ich aktuálnosti a dôležitosti zabezpečí ich zverejnenie v časopise ZSF. 

2. Autori príspevkov sú zodpovední za obsah publikovaného materiálu a vysporiadanie 
prípadných nárokov vyplývajúcich z ochrany duševného vlastníctva voči tretím 
stranám. 

3. Redakcia má právo neuverejniť príspevky, ktoré porušujú zásady slušnosti, sú 
osočujúce alebo iným spôsobom narúšajú zásady korektnej komunikácie. 

 
Článok V.  

1. Časopis ZSF ako periodikum vychádza štvrťročne, spravidla ku koncu štvrťroka. 
2. Uzávierka čísla je spravidla štyri týždne pred plánovaným vydaním.  
3. Každý člen ZSF je aj abonentom časopisu ZSF a bezplatne ho získava. Ostatní 

abonenti dostávajú časopis ZSF za úhradu, ktorú musia uhradiť raz ročne vo výške, 
ktorú pre daný rok stanoví Rada ZSF. 

4. Finančné prostriedky získané inzerciou budú použité na pokrytie nákladov prípravy, 
tlače a distribúcie časopisu ZSF.  

 
Článok VI.  

1. Štatút časopisu Zväzu slovenských filatelistov nadobúda účinnosť schválením 
Radou ZSF dňa 25. 6. 2022. 

2. Ruší sa Štatút časopisu Spravodajca ZSF zo dňa 2. 6. 2012. 


