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KONCEPCIA 

tvorby a vydávania časopisu a webovej stránky ZSF 

 

Oficiálnymi informačnými médiami Zväzu slovenských filatelistov (ďalej ZSF) sú tlačený 
zväzový časopis (ďalej zväzový časopis alebo časopis) a internetová zväzová webová stránka 
ZSF (ďalej zväzová webová stránka alebo webová stránka) (ďalej obe súhrnne zväzové 
médiá). Príprava a vydávanie zväzového časopisu sa riadi internými dokumentmi ZSF a to 
Štatútom zväzového časopisu ZSF a Štatútom redakčnej rady zväzového časopisu ZSF. 
Príprava a prevádzka zväzovej webovej stránky sa riadi interným dokumentom Štatút 
zväzovej webovej stránky ZSF. 

Predložená koncepcia predpokladá postupné spojenie oboch zväzových médií, ktoré 
v súčasnosti predstavujú dva samostatné subjekty bez výrazného spoločného alebo aspoň 
rozumne koordinovaného vedenia – posilnenie elektronických informačných médií je jedným 
z dôvodov navýšenia účelovej dotácie zo strany Slovenskej pošty, a. s. Spojenie síl 
a koordinovanie publikovania informácií privedie k zvýšeniu sily záberu a posilnenia 
informovanosti ako v tlačenej tak aj v elektronickej podobe. Príkladom je napríklad doplnenie 
informácií publikovaných v časopise ďalšími fotografiami z podujatia alebo v prípade 
odborných článkov doplnenie detailných a farebných vyobrazení študovaných materiálov. 
Navrhovaná koncepcia predpokladá spoločnú redakciu a redakčnú radu pre obe zväzové 
médiá.  

Jazykové verzie 

Dôležitou zmenou je rozšírenie odborných príspevkov o krátke abstrakty (zhrnutia) a 
prechod z čisto slovenskej verzie na slovenskú verziu s anglickou mutáciou a to vo forme: 
v prípade časopisu budú obsah čísla a všetky nadpisy článkov a ich abstrakty preložené do 
anglického jazyka, v prípade webovej stránky budú všetky nadpisy článkov a ich abstrakty 
preložené do anglického jazyka.   

Názov časopisu 

Ďalším dôležitým faktorom úspešnosti časopisu je jeho názov. Pri všetkej úcte názov 
SPRAVODAJCA ZSF nevystihuje zámer urobiť z časopisu rešpektované tlačené médiu, 
určené všetkým členom a aj ďalším filatelistom a zberateľom. Prirodzene, pri zmene názvu 
treba uvážiť, či nový časopis bude mať nové ISSN a bude začínať ročníkom I. alebo sa 
pokúsime použiť existujúce ISSN (ak je to vôbec možné) a kontinuálne pokračovať 
v číslovaní ročníkov. Pri zmene názvu treba brať do úvahy aj zmluvy a ďalšie dokumenty, 
v ktorých je zväzový časopis explicitne pomenovaný Spravodajca (o. i. Zmluva so 
Slovenskou poštou, a. s.).  

Najprirodzenejší názov sa javí SLOVENSKÁ FILATELIA, lebo lepšie vystihuje podstatu 
časopisu a zodpovedá doméne (URL) webovej stránky www.slovenskafilatelia.sk, čím sa ešte 
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viac prehĺbi spojenie oboch zväzových médií a zvýši sa ich spoločný efekt odlovenia 
zberateľov. Samozrejme, ďalšie návrhy na nový názov zväzového časopisu sú vítané.  

Spolupráca s externými médiami 

Spolupráca zväzového časopisu a webovej stránky s externými médiami, či už printovými 
alebo internetovými stránkami a servermi, internetovými službami a sociálnymi sieťami je 
vítaná, za predpokladov, že prinesie ZSF a jeho členom pozitívny prínos, najmä vo forme 
vyššej publicity jeho činnosti a zvýšenia členskej základne. Konkrétne formy spolupráce 
spracuje Redakcia a predloží Rade ZSF na schválenie.   

Spolupráca s informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk 

Vzhľadom na potrebu priamej komunikácie s členmi (o. i. zasielanie emailových informácií, 
zasielanie noviniek, evidencia členstva a pod.) a hlavne široko-plošného informovania 
verejnosti o činnosti ZSF a oslovovania  potenciálnych nových členov vrátane mládeže 
navrhujeme využiť spoluprácu medzi zväzovou webovou stránkou a filatelistickým portálom 
www.postoveznamky.sk.  
Portál bude poskytovať webovej stránke informácie o aktuálnych filatelistických 
a zberateľských podujatiach na Slovensku a v Českej republike, krátke informácie z oblasti 
filatelie na Slovensku a v okolitých krajinách a služby zamerané na priame oslovovanie 
členov emailmi. Zväzová webová stránka a časopis budú poskytovať portálu 
www.postoveznamky.sk najnovšie odborné články a prípadne ďalšie informácie podľa 
vzájomnej dohody. Za účelom zaručenia miery unikátnosti, budú odborné články na 
www.postovenamky.sk publikované najskôr 30 dní po ich publikovaní v zväzovom časopise 
a/alebo zväzovej webovej stránke. 

http://www.postoveznamky.sk/
http://www.postoveznamky.sk/
http://www.postoveznamky.sk/
http://www.postovenamky.sk/
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REDAKCIA A REDAKČNÁ RADA ČASOPISU A WEBOVEJ STRÁNKY:  

Reakčná rada – príprava koncepcie a stratégie a plánovanie obsahu (spoločne pre obe médiá):  

 Predseda redakčnej rady – príprava stratégie rozvoja obsahu, určenie hlavných 
obsahových oblastí so zameraním na očakávania a potreby členov ZSF.  
Návrh: Vojtech Jankovič 

 Členovia redakčnej rady – čiastková zodpovednosť za obsahové oblasti a ich dlhodobé 
spravovanie a rozvíjanie v rámci prijatej stratégie.  
Návrh: Zdeno Baliga, Martin Polovka 

Redakcia – príprava čísla časopisu, príprava aktualizácie webovej stránky: 

 Šéfredaktor časopisu – zodpovednosť za včasnú prípravu a vydanie čísla časopisu a jeho 
obsahovú kvalitu, pestrosť, atraktívnosť a príťažlivý vzhľad.  
Návrh: Vojtech Jankovič 

 Šéfredaktor webovej stránky – zodpovednosť za priebežnú aktualizáciu webovej 
stránky a za jej obsahovú kvalitu, pestrosť, atraktívnosť a príťažlivý vzhľad.  
Návrh: Vojtech Jankovič 

 Obsahový redaktor časopisu & webovej stránky – zodpovednosť za odborné príspevky 
v rámci zverenej obsahovej oblasti, najmä oslovovanie súčasných a získavanie nových 
autorov príspevkov a príprava vlastných príspevkov, zabezpečenie kvalitných grafických 
ilustrácií a obrázkov, odborná redakcia obsahu príspevkov, zabezpečenie jazykovej 
korektúry príspevkov.  
Návrh: Vojtech Jankovič 

 Technický redaktor časopisu – príprava príspevkov do finálnej podoby vrátane 
grafického spracovania a zalomenia textov, správnej voľby typov a veľkosti písma, 
veľkosti obrazových príloh a pod.  
Návrh: Zdeno Baliga 

 Technický redaktor webovej stránky – príprava príspevkov do finálnej podoby 
a elektronického formátu, vrátane programovania a grafického spracovania, zalomenia 
textov, správnej voľby typov a veľkosti písma, veľkosti obrazových príloh, zaradenia do 
zodpovedajúcej sekcie, správnosti internetových odkazov a liniek, optimalizácie 
zobrazenia, dostupnosť pre internetové prehliadače a vyhľadávacie servery resp. služby, 
monitoruje návštevnosť webovej stránky a v pravidelných intervaloch, spravidla 1x za 6 
mesiacov, predkladá sumárne štatistiky šéfredaktorovi webovej stránky.  
Návrh: Martin Polovka 

 Grafický redaktor časopisu – návrh grafického vzhľadu časopisu, vrátane farebnosti, 
typografie, vlastných grafických prvkov (logo) a pod.  
Návrh: Zdeno Baliga  
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 Grafický redaktor webovej stránky – návrh grafického vzhľadu webovej stránky, 
vrátane farebnosti, typografie (typy a veľkostí písma), formátov a veľkosti, obrázkov, 
vlastných grafických prvkov (logá, ikony, upútavky, reklamné bannery) s ohľadom na 
optimálne používanie a responzívne správanie webovej stránky na rôznych grafických 
platformách (desktop, mobil, tablet a pod.) a pod.  
Návrh: Martin Polovka 

 Jazykový redaktor (slovenčina) – zabezpečuje jazyková korektúra pripravovaných 
príspevkov v zmysle platných pravidiel slovenského jazyka. .  
Návrh: externe (Vojtech Jankovič) 

 Prekladateľ a jazykový redaktor (angličtina) – zabezpečuje preklady nadpisov, 
abstraktov a ďalších textov do anglického jazyka a ich následnú jazyková korektúru 
v zmysle platných pravidiel britskej angličtiny.  
Návrh: Vojtech Jankovič 

 Odborný garant obsahu – na požiadanie spolupracuje obsahovým redaktorom na 
overení obsahovej správnosti predkladaných príspevkov v zverenej odbornej oblasti.  
Návrh: autori obsahu (Vojtech Jankovič) 

 

Navrhované obsadenie pozícií vychádza zo súčasným možností Rady ZSF a kapacity 
zodpovedných osôb, ktoré zabezpečujú aktualizáciu a vydávanie zväzového časopisu 
a zväzovej webovej stránky. Akékoľvek návrhy na personálne doplnenie / posilnenie redakcie 
a redakčnej rady sú vítané. 
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FINANCOVANIE ZVÄZOVÉHO ČASOPISU A ZVÄZOVEJ WEBOVEJ STRÁNKY: 

 

Príjmová časť: 

Základným zdrojom príjmu pre vydávanie zväzového časopisu a zväzovej webovej stránky je 
účelovo viazaná dotácia od Slovenskej pošty, ktorá bude rozšírená o príjmy s predaja 
reklamného a inzertného priestoru a sponzorské príjmy. 

 Dotácia (zmluva so Slovenskou poštou)    predpoklad:  7000 €/rok 

 Platená reklama v časopise (individuálni klienti)  predpoklad:    800 €/rok 

 Platená inzercia v časopise (individuálni klienti)  predpoklad:      40 €/rok 

 Platená reklama na webovej stránke (individuálni klienti) predpoklad:        0 €/rok 

 Platená inzercia na webovej stránke (individuálni klienti)  predpoklad:        0 €/rok 

 Sponzoring (individuálni klienti)     predpoklad:    200 €/rok 

 Predaj časopisu (predplatitelia, stánkový predaj)   predpoklad:       0 €/rok 

Celkové predpokladané príjmy:     predpoklad:  8040 €/rok 

 

Nákladová časť: 

Náklady zahŕňajú obsahovú a formálnu prípravu čísiel časopisu a aktualizácií webovej 
stránky, tlač a distribúciu časopisu a prevádzku webovej stránky 

 Obsahová príprava príspevkov (autori príspevkov) 

Súčasný stav (bez honorovania autorov)    predpoklad:        0 €/rok 

Návrh (honoráre pre autorov)     predpoklad:  1440 €/rok 

 Formálna príprava jednotlivých čísel časopisu a aktualizácií webovej stránky (redakčná 
rada a redakcia) 

Súčasný stav (bez honorovania redaktorov)   predpoklad:        0 €/rok 

Návrh (honoráre pre redaktorov)     predpoklad:  1575 €/rok 

 Tlač časopisu (externý dodávateľ) 

Súčasný stav        predpoklad:  3320 €/rok 

Verzia a         predpoklad:  4280 €/rok 
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Verzia b         predpoklad:  4960 €/rok 

Verzia c        predpoklad:  5720 €/rok 

 Distribúcia časopisu (sekretariát alebo externá firma) 

Súčasný stav (výlučne elektronická distribúcia)   predpoklad:        0 €/rok 

Návrh A (kompletná distribúcia poštou a elektronicky)  predpoklad:  4160 €/rok 

Návrh B (optimalizovaná distribúcia poštou a elektronicky) predpoklad:  2000 €/rok 

 Prevádzka webovej stránky (vlastné riešenie alebo externá firma) 

Súčasný stav (základná obsahovo chudobná webová stránka)    
        predpoklad:     0 €     55 €/rok 

Alternatíva A (rozšírená obsahovo chudobná webová stránka)    
        predpoklad: 950 € +      55 €/rok 

Alternatíva B (moderná obsahovo bohatá webová stránka)    
        predpoklad: 650 € +    280 €/rok 

Celkové predpokladané výdaje: 

Súčasný stav (najlacnejší variant)   predpoklad:     0 € +   3275 €/rok 

Návrh (najdrahší variant)    predpoklad: 950 € + 12950 €/rok 

Návrh (optimalizovaný variant – slabá podpora webovej stránky)   
        predpoklad:     0 € +  9035 €/rok 

Návrh (optimálny variant – silná podpora webovej stránky)    
        predpoklad: 650 € + 10230 €/rok 

 

Obsahová príprava príspevkov  

Súčasný stav: Nehonorované vyžiadané a nevyžiadané články podľa ľubovôle autorov, často 
s relatívne nízkou odbornou úrovňou.   

Návrh na honorovaný obsah formou kompletného pokrytia odborného obsahu čísla časopisu: 
1 strana 12 € => cca 30 strán odborného obsahu v cene cca 360 €/číslo. Odborné príspevky, 
ktoré budú prevzaté na webovú stránku, nebudú honorované navyše. Navrhnutá kalkulácia sa 
bude priebežne revidovať podľa skutočného plnenia – rozsahu odborného obsahu v čísle 
časopisu a finančných možností.  



7 

 

Formálna príprava vydania časopisu a aktualizácie webovej stránky 

Súčasný stav: Formálne vymenovaná redakčná rada (5 členov) a redakcia (2 členovia), 
v skutočnosti celú prácu vykonávajú dvaja členovia (Zdeněk Baliga a Vojtech Jankovič) 
a jazykový redaktor (Ján Mička/Viera Mičková).  

Návrh na vymenovanie zodpovedných osôb (pozri vyššie Redakcia a redakčná rada časopisu 
a webovej stránky) a honorovania ich činnosti v súhrne cca 2400 €/rok. Navrhnutá kalkulácia 
sa bude priebežne revidovať podľa skutočného plnenia – rozsahu práce pri príprave čísla 
časopisu a finančných možností.   

Tlač časopisu 

Súčasný stav: Zväzový časopis s tlačí v tlačiarni Vydavateľstvo a grafické štúdio JADRO 
v náklade cca 270 ks v cene 830 €/číslo a 3320 €/rok. 

Návrh na technické zmeny s ekonomickým vyčíslením vo verziách: 

Verzia a/ plne farebná obálka gramáže papiera 130 g/m2 (4 strany), čiernobiele vnútro 
gramáže papiera 80 g/m2  (32 strán),  nový dizajn obálky, zmenená typografia písma vnútra,  
cena 1070 €/číslo, 

Verzia b/ plne farebný časopis, gramáž papiera obálky 130 g/m2 (4 strany), gramáž papiera 
vnútra  80 g/m2 (32 strán), nový dizajn obálky aj vnútra, cena 1240 €/číslo, 

Verzia c/ plne farebný časopis, gramáž papiera 130 g/m2 (kriedový papier 36 strán), nový 
moderný dizajn využívajúci vlastnosti kriedového papiera, to je možnosti podfarbenia strán, 
obrázkov a textov, cena 1430 €/číslo. 

Distribúcia časopisu 

Súčasný stav: Distribúcia tlačenej formy je neorganizovaná, časopis sa príležitostne rozdáva 
alebo posiela ako súčasť zásielok novinkovej služby. To má za následok, že členovia sa ku 
nemu často vôbec nedostanú. Distribúcia elektronickej formy sa nerealizuje vôbec, časopis vo 
formáte PDF je vložený na zväzovú webovú stránku bez akéhokoľvek informovania členov.  

Návrhy na zmenu distribúcie tlačenej formy časopisu všetkým členom poštou na adresu člena, 
pričom distribúcia elektronickej formy sa bude realizovať emailovým oslovením na emailovú 
adresu člena (za predpokladu nasadenia navrhovaného riešenia v Alternatíve B), ktoré 
nevyžaduje žiadne ďalšie náklady – bude súčasťou práce šéfredaktora webovej stránky. 

Návrh A – kompletná distribúcia poštou a elektronicky: zaslanie cca 1000 ks výtlačkov 
časopisu všetkým členom so známou adresou poštou v cene cca 1 €/zásielku vrátane 
poštovného a balného, zaslanie časopisu v elektronickej forme emailom. Na realizáciu 
zasielania poštou sa využije externá administratívna sila za cca 40 €/číslo. 

Návrh B – optimalizovaná distribúcia poštou a elektronicky: zaslanie 1000 ks výtlačkov 
časopisu poštou spolu s inými tlačovinami (novinková služba) s využitím zľavneného 
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poštovného cez Slovenskú poštu v cene cca 0,50 €/zásielku vrátane poštovného a balného, 
zaslanie časopisu v elektronickej forme emailom. Na realizáciu sa využije sekretariát, resp. 
novinková služba za cca 0 €/číslo. 

Prevádzka webovej stránky 

Súčasný stav: Zväzová webová stránka je vytvorená v populárnom systéme na tvorbu 
webových stránok WordPress, no nepoužíva databázu na uloženie vlastných informácií (napr. 
zoznam členov, evidencia exponátov a vystavovateľov) a neumožňuje priamu komunikáciu 
s členmi. Ďalšou nevýhodou je relatívne chudobný obsah, ktorý závisí od neriadeného prísunu 
krátkych článkov – koncepcia ráta s pravidelným prísunom nových príspevkov, čo však na 
výrazné skvalitnenie obsahu nepostačuje (stále chýbajú napríklad informácie o zberateľských 
podujatia, čo je jednou z najdôležitejších úloh webovej stránky). Na zvýšenie kvality obsahu, 
zvýšenia frekvencie aktualizácie a zintenzívnenie komunikácie s členmi je nevyhnutný vývoj 
(naprogramovanie) chýbajúcich častí. Vzhľadom na to, že súčasný administrátor webovej 
stránky (Martin Polovka) nemá znalosti ani kapacitu na takúto aktualizáciu, treba počítať 
s potrebou zaučenia alebo s externým dodávateľom. 

Alternatívne návrhy na skvalitnenie dizajnu, no najmä obsahu, frekvencie jeho aktualizácie 
a komunikácie s členmi, ktoré vyžadujú úpravy (aktualizáciu) súčasnej alebo vývoj novej 
webovej stránky.  

Alternatíva A – rozšírená obsahovo chudobná webová stránka: úprava (aktualizácia) súčasnej 
webovej stránky. Predpokladané náklady sú: 950 € jednorazovo na vývoj nového riešenia + 
55 €/rok na údržbu vrátane poplatkov za doménu a hosting. 

Alternatíva B – moderná obsahovo bohatá webová stránka: úprava a nasadenie (existujúceho) 
riešenia, ktoré bude poskytovať požadovanú funkcionalitu nielen v slovenskom ale aj 
v anglickom jazyku, s možnosťou prístupu k osobným a citlivým informáciám cez 
autentifikované prihlásenie. Ďalšou výhodou je možnosť implementácie ďalších funkčných 
modulov (zasielanie informácií o vybraných zberateľských podujatiach, evidencia vlastných 
zbierok členov, vlastná inzercia, realizácia zväzových aukcií a pod.)  

Predpokladané náklady sú: 650 € jednorazovo na úpravy a nasadenie vyhovujúceho riešenia + 
+ 280 €/rok na údržbu vrátane poplatkov za doménu a hosting. Súčasťou nákladov je pokrytie 
systematickej aktualizácie obsahu (nielen vkladanie príspevkov): aktualizovaný prehľad 
zberateľských podujatí s automatizované informovaním členov, krátke správy z domova a zo 
zahraničia, evidencia členov, evidencia exponátov a vystavovateľov, nástroje na komunikáciu 
s členmi.  
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VYDAVATEĽSKO - TECHNICKÁ ČASŤ ČASOPISU SPRAVODAJCA ZSF: 

Základné východiská pri vydávaní zväzového časopisu: 

- rozsah čísla je uvažovaný na 36 strán (4 strany obálky a 32 strán vnútornej časti), 

- ročne sa uvažuje s vydaním štyroch čísiel, 

- dátumy uzávierok, technickej prípravy tlače a vydania navrhujeme pre jednotlivé čísla 
nasledovne: 

Číslo 1: uzávierka – 15. 3., dané do tlače – 23. 3., vydanie – 31. 3., 

Číslo 2: uzávierka – 14. 6., dané do tlače – 22. 6., vydanie – 30. 6., 

Číslo 3: uzávierka – 13. 9., dané do tlače – 21. 9., vydanie – 30. 9., 

Číslo 4: uzávierka – 2. 12., dané do tlače – 8. 12., vydanie – 18. 12., 

- náklad jednotlivých čísiel po 1000 ks (pre každého člena ZSF), 

- technika tlače plnofarebný ofset, 

- možnosť využitia Spravodajcu na distribúciu Členskej prémie za rok 2019. 
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VYDAVATEĽSKO - TECHNICKÁ ČASŤ WEBOVEJ STRÁNKY ZSF: 

Základné východiská pri prevádzkovaní zväzovej webovej stránky: 

- rozsah webovej stránky pokrýva aktualizované informácie v zmysle informačných sekcií 
špecifikovaných v časti Obsahová časť webovej stránky ZSF: Informácie o ZSF, Výstavy 
a vystavovanie, Aktuálne zberateľské podujatia, Slovenská známková tvorba, Zväzový 
časopis, Aktuality a informácie, Odborné články, Odborná literatúra, Kontakty. 

- aktualizácia prebieha formou priebežných aktualizácií, dopĺňajúcich podľa potreby 
pravidelné aktualizácie v súvislosti s vydávaním čísel zväzového časopisu (4 čísla ročne), 

- prístup k osobným a citlivým informáciám, resp. k informáciám, ktoré sú k dispozícii len pre 
členov ZSF formou autentifikovaného prístupu po prihlásení,  

- moderný responzívny dizajn umožňujúci rýchly a jednoduchý prístup k obsahu umožňujúci 
prehliadanie stránky na všetkých technologických platformách (desktop, smartfón / mobil, 
tablet a pod.), 

- možnosť automatizovaného zasielania informácií o aktuálnych zberateľských podujatia 
formou emailových správ. 
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OBSAHOVÁ ČASŤ ČASOPISU SPRAVODAJCA ZSF: 

Podstatou zmeny koncepcie obsahu časopisu je definovanie vecných okruhov a presunutie 
zodpovedností na členov zväzu, ktorí majú okruhy v svojej zodpovednosti, konkrétne na 
členov Rady ZSF a predsedov odborných komisií. Konkrétna obsahová náplň zväzových 
médií bude odzrkadľovať záujem členskej základne, preto jeho permanentným zdrojom bude 
mapovanie potrieb a očakávaní čitateľov/zberateľov. 

Rozdelenie a formy naplnenia poslania časopisu vychádza z definície poslania zväzového 
časopisu v Štatúte zväzového časopisu Zväzu slovenských filatelistov: 

 Informovať o vnútro-zväzovej činnosti ZSF.  
Stav: Táto činnosť je čiastočne pokrytá tradičným úvodníkom, publikovaním uznesení zo 
zasadnutí Rady ZSF a niektorými čiastočnými informáciami o živote v kluboch 
a regiónoch, o aktivitách pre mládež a aktivitách týkajúcich sa organizovania domácich 
odborných podujatí a výstav.   
Návrh: Namiesto suchopárnych uznesení Rady ZSF, pripraviť formulácie pochopiteľné 
pre členov so zvýraznením oblastí, ktoré sa ich týkajú a sú pre nich zaujímavé. Oficiálny 
zápis a uznesenia budú publikované na webovej stránke ZSF, kde si ich záujemcovia 
môžu kedykoľvek prečítať, preto je ich publikovanie v časopise zbytočná duplicita.  
Na druhej strane informácie o živote vo zväze sú veľmi dôležitou súčasťou a tento obsah 
sa bude posilňovať.  
Navrhovaná zodpovednosť:  
Odborní garanti obsahu: člen Rady ZSF zodpovedný za vnútro-zväzovú činnosť, člen Rady 
ZSF zodpovedný za mládež, tajomník ZSF, predseda Komisie mládeže ZSF, predseda 
Výstavnej komisie ZSF. V oblasti regionálnych aktivít (rubrika Z klubov a regiónov) sa 
odporúča využiť členov Rade ZSF z konkrétnych regiónov. 

 Informovať o publikačnej a vystavovateľskej činnosti členov ZSF 
Stav: V súčasnosti sa táto oblasť zúžila len na spätné informovanie o filatelistických 
výstavách a účasti slovenských exponátov, absentuje prehľad domácich a zahraničných 
filatelistických výstav, len sporadicky sa objavujú informácie o nových filatelistických 
publikáciách. 
Návrh: Obsah sa rozšíri o informácie o chystaných výstavách a možnostiach účasti na 
nich, otvoria sa diskusie o výstavnom poriadku a výstavných triedach, prípadne diskusie 
o konkrétnych exponátoch, pričom samostatná časť bude otvorená na otázky týkajúce sa 
tvorby a vystavovania súťažných filatelistických exponátov. Pravidelná rubrika bude 
venovaná prehľadu novej filatelistickej literatúry a časopisov so snahou o odborné 
recenzie.  
Navrhovaná zodpovednosť:  
Odborní garanti obsahu: predseda Výstavnej komisie ZSF v spolupráci s predsedom  
Komisie znalcov ZSF. 
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 Sprostredkovať filatelistické informácie z domova a zo zahraničia 
Stav: Táto činnosť je len minimálna a ak sa prejavuje tak len krátkymi správami. Hlavne 
dôvody sú dva: nie je presne dohodnuté, resp. určené aké informácie zo zahraničia sa 
majú publikovať a nie je určená zodpovedná osoba, ktorá tieto informácie systematicky 
sleduje a sprostredkuje v časopise.  
Je samozrejme nemysliteľné, aby sa časopis venoval všetkým oblastiam, neposkytuje však 
ani tie najzákladnejšie. Príkladom je neexistencia prehľadu filatelistických výstav a iných 
odborných podujatí, absencia akýchkoľvek informácií z iných zväzov, žiadne informácie 
o vydaných zahraničných známkach a iných filatelistických materiáloch a tak by sa dalo 
pokračovať.  
Návrh: Systematické pokrytie domácich mimo-zväzových aktivít (napr. akcií Slovenskej 
pošty) a zahraničných výstav, popularizačných aktivít (súťaže o najkrajšie známky) 
a odborných podujatí najmä v susedných krajinách, správy z FIP a FEPA, prehľad 
zaujímavých nových poštových známok susedných krajín. 
Navrhovaná zodpovednosť:  
Odborní garanti obsahu: člen Rady ZSF zodpovedný za zahraničné vzťahy v koordinácii 
s predsedom Výstavnej komisie ZSF. 

 Prezentovať a propagovať slovenské poštové ceniny a ich zbieranie 
Stav: Táto činnosť je pokrytá relatívne kvalitne, zbytočne však duplikuje informácie 
publikované na iných miestach a v iných médiách.  
Návrh: Namiesto duplikovania všeobecných informácií o slovenských známkach prinášať 
novú kvalitu a hlbšiu odbornosť (takmer každý člen zväzu má aspoň pasívny vzťah 
k slovenským známkam). Kvalitné odborné informácie by mali viesť k väčšiemu záujmu 
o zbieranie slovenských známok a tým nepriamo aj k zvýšeniu obratu z novinkovej 
služby. Samostatná časť bude venovaná zástupcom Slovenskej pošty, a. s. / POFISu, ktorí 
budú odpovedať na otázky členov a približovať zaujímavé emisie a aktivity nasmerované 
na vydávanie a propagáciu slovenských poštových známok a iných materiálov. 
Navrhovaná zodpovednosť:  
Odborní garanti obsahu: predseda Komisie rozvoja slovenskej filatelie ZSF a predseda  
Komisie štúdia známok a poštovej histórie ZSF. 

 Publikovať odborné filatelistické informácie 
Stav: Táto činnosť je len minimálna a ak sa prejavuje, tak len krátkymi správami alebo 
odbornými článkami nižšej úrovne.  
Návrh: Vytvoriť tematické, resp. vecné okruhy a pripraviť čísla časopisu zamerané na 
konkrétnu oblasť alebo série odborných článkov na pokračovanie. Návrhy oblastí 
(popísané nižšie): Tradičná filatelia, Poštová história, Tematická filatelia, Mládežnícka 
filatelia, Maximafília, Pohľadnice, História slovenskej filatelie. 
Navrhovaná zodpovednosť:  
Odborní garanti obsahu: predseda Komisie rozvoja slovenskej filatelie ZSF, predseda 
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Komisie štúdia známok a poštovej histórie ZSF, predseda Výstavnej komisie ZSF, 
predseda Komisie znalcov ZSF, Zbor poradcov. 

 

Informačná časť: 

 Úvodník 
Stav: Fungujúci mechanizmus, ktorý je potrebné posilniť zaujímavými informáciami pre 
členov. 
Navrhovaná zodpovednosť: Šéfredaktor časopisu. 

 Zväzové dokumenty 
Stav: Fungujúci mechanizmus, ktorý je potrebné zúžiť na minimum s uvedením len 
dôležitých dokumentov. 
Navrhovaná zodpovednosť: Obsahový redaktor časopisu, člen rady ZSF pre vnútro-
zväzovú činnosť. 

 Zväzový život 
Stav: Fungujúci mechanizmus, ktorý je potrebné posilniť vyzývaním prispievateľov na 
zasielanie ďalších príspevkov. 
Navrhovaná zodpovednosť: Obsahový redaktor časopisu, člen rady ZSF pre vnútro-
zväzovú činnosť. 

 Zväzová webová stránka 
Stav: Neexistuje. 
Návrh:  Propagácia zväzovej webovej stránky a informovanie o najnovších 
a najzaujímavejších príspevkoch. 
Navrhovaná zodpovednosť: Obsahový redaktor webovej stránky. 

 Výstavy a vystavovanie 
Stav: Fungujúci mechanizmus, ktorý je potrebné skvalitniť doplnením praktických 
informácií a rád pre vystavovateľov. 
Navrhovaná zodpovednosť: Obsahový redaktor časopisu, predseda Výstavnej komisie 
ZSF. 

 Odborné filatelistické spoločnosti 
Stav: Neexistuje. 
Návrh: Predstavenie odborných filatelistických a zberateľských spoločností pôsobiacich 
na Slovensku a v zahraničí s uvedením ich formy, zamerania a aktivít + kontaktné údaje 
pre záujemcov o členstvo. 
Navrhovaná zodpovednosť: Obsahový redaktor časopisu, člen rady ZSF pre spoluprácu 
s odbornými spoločnosťami. 
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 Spoločenská kronika 
Stav: Fungujúci mechanizmus, ktorý je potrebné posilniť informáciami z databázy členov, 
aby nedochádzalo k opomenutiu významných výročí. 
Navrhovaná zodpovednosť: Obsahový redaktor časopisu, člen rady ZSF pre vnútro-
zväzovú činnosť, tajomník ZSF, Zbor poradcov. 

 

Odborná časť (Odborné vecné / tematické okruhy):  

 Tradičná filatelia 
Stav: Sporadické informácie bez konceptu a zodpovednosti. 
Návrh: Rozdelenie na zberateľské podoblasti, ktoré budú v zodpovednosti skúsených 
zberateľov a budú oslovovať zodpovedajúcu skupinu zberateľov: Slovensko od roku 
1993, Československo 1918 – 1939, Československo 1945 – 1992, Slovenský štát, 
Európa, Zámorie, Známkové krajiny, Boj proti falšovaniu / Ilegálne a nežiaduce vydania. 
Informovanie o domácich a zahraničných odborných združeniach (Arge, Society for 
Czechoslovak Philately, Sekcia známkových zemí pri SČF, USSS, ...). 
Navrhovaná zodpovednosť:  
Odborní garanti obsahu: predseda Komisie rozvoja slovenskej filatelie ZSF a predseda 
Komisie štúdia známok a poštovej histórie ZSF v spolupráci s predsedom Výstavnej 
komisie ZSF, predsedom Komisie znalcov ZSF a Zborom poradcov. 

 Poštová história 
Stav: Sporadické informácie bez konceptu a zodpovednosti. 
Návrh: Rozdelenie na zberateľské podoblasti, ktoré budú v zodpovednosti skúsených 
zberateľov a budú oslovovať zodpovedajúcu skupinu zberateľov. Napríklad: Poštová 
prevádzka a automatizácia, Poštové pečiatky, Odtlačky výplatných strojov, Perfiny, ... . 
Informovanie o domácich a zahraničných odborných združeniach (Slovenská filatelistická 
akadémia, PERFINY, ...). 
Navrhovaná zodpovednosť:  
Odborní garanti obsahu: predseda Komisie štúdia známok a poštovej histórie ZSF 
v spolupráci s predsedom Výstavnej komisie ZSF, predsedom Komisie znalcov ZSF a 
Zborom poradcov. 

 Tematická filatelia 
Stav: Sporadické informácie bez konceptu a zodpovednosti. 
Návrh: Rozdelenie na tematické podoblasti, ktoré budú v zodpovednosti skúsených 
zberateľov a budú oslovovať zodpovedajúcu skupinu zberateľov. Napríklad: Olympijské 
hry a šport, Spoločné vydania, EUROPA, Slovaciká, Kozmonautika a letectvo, ... 
Informovanie o domácich a zahraničných odborných tematických združeniach (SSOŠZ, 
Sv. Gabriel, Doprava, OLYMPSPORT, Kozmos, ...) 
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Navrhovaná zodpovednosť:  
Odborní garanti obsahu: predseda Výstavnej komisie ZSF v spolupráci so Zborom 
poradcov. 

 Mládežnícka filatelia 
Stav: Sporadické informácie bez hlbšieho konceptu a zodpovednosti. 
Návrh: Systematické informovanie o aktivitách mladých filatelistov doma a i v zahraničí 
vrátane účasti mladých filatelistov ZSF na výstavách a iných súťažiach, odborné 
príspevky z oblasti zbierania poštových známok, odborné príspevky z oblasti prípravy 
a vystavovania filatelistických exponátov, odborné príspevky pre vedúcich krúžkov 
mladých filatelistov, súťaže pre mladých filatelistov,  
Navrhovaná zodpovednosť:  
Odborní garanti obsahu: predseda Komisie mládeže ZSF v spolupráci s predsedom 
Výstavnej komisie ZSF a Zborom poradcov. 

 Maximafília 
Stav: Sporadické informácie bez konceptu a zodpovednosti. 
Návrh: Informovanie o domácich a zahraničných odborných združeniach (...). 
Navrhovaná zodpovednosť:  
Odborní garanti obsahu: predseda Výstavnej komisie ZSF, Zbor poradcov. 

 Pohľadnice 
Stav: Sporadické informácie bez konceptu a zodpovednosti. 
Návrh: Informovanie o domácich a zahraničných odborných združeniach (...). 
Navrhovaná zodpovednosť:  
Odborní garanti obsahu: predseda Výstavnej komisie ZSF, Zbor poradcov. 

 História slovenskej filatelie 
Stav: Sporadické informácie bez konceptu a zodpovednosti. 
Návrh: Vytvoriť tím, ktorý sa bude zaoberať mapovaním histórie slovenskej 
a československej filatelie, významných filatelistických osobností a filatelistických 
podujatí.  
Navrhovaná zodpovednosť:  
Odborní garanti obsahu: Zbor poradcov. 

 

Špeciálne rubriky: 

 Slovenská pošta informuje 
Stav: Neexistuje. 
Návrh:  Miesto na informácie zo strany Slovenskej pošty, a. s a/ POFISu, najmä na 
odpovedanie na otázky členov týkajúce sa emisných plánov a vydávania slovenských 
poštových známok a iných poštových materiálov, na priblíženie zaujímavých emisií 
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a aktivít nasmerovaných na vydávanie a propagáciu slovenskej známkovej tvorby.  
Navrhovaná zodpovednosť: Obsahový redaktor časopisu. 

 Listáreň 
Stav: Neexistuje. 
Návrh:  Miesto na odpovedanie otázok členov (ak nie sú odpovede zaradené do iných 
častí). 
Navrhovaná zodpovednosť: Obsahový redaktor časopisu. 

 Súťaž pre čitateľov 
Stav: Neexistuje. 
Návrh:  Čitateľská súťaž s cenami zameraná na pritiahnutie nových členov ZSF. 
Navrhovaná zodpovednosť: Obsahový redaktor časopisu. 

 Inzercia 
Stav: Sporadické informácie bez konceptu a zodpovednosti, v prípade komerčného 
využitia - možnosť finančného prínosu 
Navrhovaná zodpovednosť: Obsahový redaktor časopisu. 

 Obálka (štvorstranový prebal) 
Stav: Fungujúci mechanizmus, ktorý je potrebné doplniť zaujímavými informáciami pre 
členov (nové slovenské známky a iné materiály) a sponzorskou reklamou na 4. strane 
obálky. 
Navrhovaná zodpovednosť: Šéfredaktor časopisu, predseda Komisie rozvoja slovenskej 
filatelie ZSF.  
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OBSAHOVÁ ČASŤ WEBOVEJ STRÁNKY ZSF: 

Podstatou zmeny koncepcie obsahu webovej stránky je definovanie vecných okruhov a ich 
systematická aktualizácia formou presunu informácií z vnútro zväzových zdrojov (sekretariát 
ZSF, zväzový časopis, odborné komisie ZSF). Priebežnú aktualizáciu bude realizovať 
šéfredaktor webovej stránky v koordinácii s obsahovým a technickým redaktorom webovej 
stránky (ak sú vymenovaní). Konkrétna obsahová náplň zväzových médií bude odzrkadľovať 
záujem členskej základne, preto jeho permanentným zdrojom bude mapovanie potrieb 
a očakávaní čitateľov/zberateľov. 

Rozdelenie a formy naplnenia poslania webovej stránky vychádzajú z definície jej poslania 
v Štatúte webovej stránky Zväzu slovenských filatelistov: 

 Informovať o vnútro-zväzovej činnosti ZSF 
Sekcia Informácie o ZSF bude obsahovať základné informácie o ZSF (identifikácia, 
poslanie, formy členstva, benefity členstva, história, štruktúry, kluby, odborné komisie, 
funkcionári) a kompletné znenie oficiálnych zväzových dokumentov, vrátane stavov, 
zmlúv, zápisníc, uznesení, štatútov. Okrem toho sekcia bude informovať o aktuálnom 
dianí, najmä o oficiálnych zväzových aktivitách ako sú snemy, (výročné) členské schôdze 
a filatelistických aktivitách Slovenskej pošty, a. s.. V rozšírenej forme môže uverejňovať 
históriu ZSF vrátane prehľadu výstav a galérie  najvýznamnejších členov a ich 
filatelistických aktivít.  

 Informovať o filatelistických výstavách a vystavovateľskej činnosti členov ZSF 
Sekcia Výstavy a vystavovanie informuje o chystaných výstavách a možnostiach účasti 
na nich, výstavný poriadok ZSF a špecifické predpisy pre výstavné triedy, prehľad 
exponátov, zoznam vystavovateľov, zoznam zväzových porotcov, zoznam zväzových 
národných komisárov, zoznam znalcov, ukážky filatelistických exponátov, odborné rady k 
tvorbe a vystavovaniu súťažných filatelistických exponátov. 

 Informovať o aktuálnych filatelistických a zberateľských podujatiach 
Sekcia Aktuálne zberateľské podujatia prináša aktualizovaný prehľad plánovaných 
filatelistických a zberateľských akcií a podujatí, najmä o filatelistických burzách 
stretnutiach, odborných akciách a prednáškach, filatelistických výstavách a výstavách 
známkovej tvorby na Slovensku a v okolitých krajinách, doplnených o názov akcie, 
miesto a čas konania, prípadne o kontakty na organizátorov a informačnú mapku. 

 Prezentovať slovenské poštové známky a propagovať ich zbieranie 
Sekcia Slovenská známková tvorba prezentuje najnovšie vydania slovenských 
poštových známok, emisné plány, ankety o najkrajšiu známku, špecifiká a zaujímavosti 
a ďalšie informácie zamerané na propagáciu a zbieranie slovenských poštových známok. 
Okrem toho informuje o aktivitách Slovenskej pošty, a. s. / POFISu a Ministerstva 
dopravy SR a ich komisií súvisiacich s prípravou a vydávaním slovenských poštových 
známok.  
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 Informovať o zväzovom časopise a propagovať jeho obsah  
Sekcia Zväzový časopis prináša informácie o nových vydaniach zväzového časopisu 
SPRAVODAJCA ZSF s uvedením stručného obsahu a najzaujímavejších príspevkov. 
Okrem toho obsahuje archív vydaných čísel v elektronickej forme. V rozšírenej forme 
môže obsahovať archív čísel predchodcov súčasného časopisu (ZVESTI ZSF, 
SLOVENSKÁ FLATLELIA) a regionálnych a klubových časopisov a periodík 
(NITRAFILA, MARTINIA, Bytčianska filatelia, Postilión a pod.). 

 Sprostredkovať filatelistické informácie z domova a zo zahraničia 
Sekcia Aktuality a informácie sprostredkuje dôležité a pre členov zaujímavé informácie 
z domova a zahraničia, najmä filatelistické výstavy a odborné podujatia, správy z FIP 
a FEPA a partnerských filatelistických zväzov, prehľad nových poštových známok 
susedných krajín a iné zaujímavosti. 

 Publikovať odborné filatelistické informácie 
Sekcia Odborné články publikuje odborné filatelistické články a štúdie zaradené do 
tematických, teritoriálnych, resp. vecných okruhov, najmä Tradičná filatelia, Poštová 
história, Tematická filatelia, Mládežnícka filatelia, Maximafília, Pohľadnice, História 
slovenskej filatelie. 

 Informovať o filatelistickej a zberateľskej literatúre 
Pravidelná rubrika Odborná literatúra bude venovaná prehľadu novej filatelistickej 
literatúry a časopisov so snahou o odborné recenzie so zvýraznením publikačnej činnosti 
členov ZSF. 

 Poskytovať dôležité kontaktné informácie ZSF 
Sekcia Kontakty bude obsahovať informácie o štruktúre ZSF a jeho funkcionároch 
s uvedením dôležitých kontaktných informácií na sekretariát ZSF, členov Rady ZSF, 
predsedov odborných komisií ZSF a ďalšie orgány a zodpovedné osoby ZSF (emailová 
adresa a v odôvodnených prípadoch aj korešpondenčná adresa a telefonický, resp. 
mobilný kontakt). Súčasťou tejto sekcie bude prihláška za člena ZSF s možnosťou 
elektronického prihlásenia, resp. zaslania prihlášky v elektronickej forme. 

Odborné vecné / tematické okruhy:  

Na príprave sa pracuje.... 

 

 

Záverečné ustanovenie: 

Túto koncepciu schválila Rada ZSF na svojom zasadnutí dňa 13. júna 2020 v Bratislave, 
nadobudla platnosť dňom schválenia Radou ZSF. 


