
 
Štatút časopisu Spravodajca ZSF 

 
Článok I. 
1. Časopis Spravodajca ZSF (ďalej časopis), je tlačovým informačným orgánom Zväzu slovenských filatelistov 

(ďalej zväz). Jeho vydavateľom je Zväz slovenských filatelistov.  
 

2. Úlohou časopisu je realizovať poslanie Zväzu slovenských filatelistov v zmysle Stanov ZSF.  
 
Článok II.  
1. Poslaním časopisu je informovanie členskej základne o zväzovej činnosti orgánov ZSF,  sprostredkovanie 
informácií zo zahraničia a o nových slovenských poštových ceninách.  
 
Článok III.  
1.Na tvorbe časopisu sa podieľajú autori článkov. Za uverejnené články s odborným obsahom zodpovedá autor. 
 
2. Číslo časopisu zostavuje vedúci redaktor, ktorého menuje a odvoláva Rada ZSF pre dané funkčné obdobie. Vedúci 
redaktor zodpovedá, aby obsah čísla bol v súlade so stanovami zväzu, etickými princípmi voči zväzu a jeho členom a 
príslušnými zákonmi Slovenskej republiky. Zodpovedá za technickú prípravu čísla a grafickú úpravu. V spolupráci s 
redakčnou radou časopisu, ktorú menuje a odvoláva Rada ZSF  pre dané funkčné obdobie, zodpovedá za schválený 
obsah a rozsah čísla. Z poverenia Rady ZSF zmluvne zabezpečuje tlač časopisu v schválenom počte výtlačkov a v 
cene primeranej možnostiam ZSF. 
 
3. Prerokovanie obsahu článkov medzi vedúcim redaktorom a členmi redakčnej rady sa môže uskutočniť aj 
elektronickou poštou. Vedúci redaktor môže uverejniť aj články, s ktorými on alebo redakčná rada nesúhlasí 
s vlastným komentárom.  
 
4. Vedúci redaktor vo svojej pravidelnej rubrike, za účelom o informovanosti spätnej väzby informuje, koľko, akých 
článkov a z ktorých KF, resp. od ktorých autorov dostal v predchádzajúcom štvrťroku. V prípade ich neuverejnenia sa 
žiada uviesť dôvod.  
 
5. Vedúci redaktor spolupracuje so správcom webovej stránky v rozsahu pôsobnosti.  
 
Článok IV. 
1.Spravodajca ZSF sa člení na časť informatívnu, odbornú a inzerciu. 
V informatívnej časti je úlohou Spravodajcu ZSF v stálych rubrikách informovať 
a/ o činnosti orgánov ZSF, 
b/ o podujatiach, ktoré sa majú uskutočniť alebo sa uskutočnili, 
c/ o podnetoch, názoroch a stanoviskách členov ZSF a orgánov ZSF, 
d/ o činnosti členov ZSF v zahraničí. 
e/ o výstavnej činnosti doma a v zahraničí  
f/ v nestálych rubrikách informovať o recenziách, jubileách členov a úmrtiach, o udelení Čestných odznakoch ZSF a 
Ceny ZSF, o histórii ZSF a výročiach klubov filatelistov a ďalších činnostiach. 
V odbornej časti je úlohou Spravodajcu ZSF v stálej rubrike informovať 
a/ najmä o nových známkach zo slovenskej známkovej tvorby a o príležitostných poštových pečiatkach ako aj ďalších 
filatelistických materiáloch a zisteniach. 
V inzertnej časti je úlohou Spravodajcu ZSF v stálej rubrike uverejňovať 
a/ bezplatne inzerciu členov ZSF, 
b/ spoplatnenú inzerciu a propagáciu podnikateľských subjektov propagujúcich vydávajúcich filatelistické produkty.  
 
Článok V. 
1.Spravodajca ZSF ako periodikum vychádza štvrťročne, najneskôr spravidla do konca mesiaca po plánovanej 
uzávierke. Je bezplatne (za poštový poplatok) dostupný klubom a členom zväzu, pokiaľ o to požiadajú. 
2.Distribúciu časopisu zabezpečuje sekretariát ZSF 
3.Príspevky nie sú honorované. Nevyžiadané príspevky sa nevracajú.  
4.Finančné prostriedky získané inzerciou budú použité na pokrytie nákladov prevádzky časopisu. 
5.Prípadné sporné otázky medzi šéfredaktorom a redakčnou radou rieši Rada ZSF.  

. 
Článok VI. 
1.Štatút Spravodajcu ZSF schválila Rada ZSF dňa 2. júna 2012 a tým dňom nadobudol platnosť. 
2.Zrušuje sa Štatút Spravodajcu ZSF zo dňa 5.3.2011.  
 
 



Štatút Redakčnej rady Spravodajcu ZSF 
 
Článok 1. 
1.Redakčná rada Spravodajcu ZSF sa skladá z členov ZSF, ktorých publicistická činnosť vo Zväze slovenských 
filatelistov je dlhodobo odborne a štylisticky známa a je zárukou, že časopis osloví členskú základňu s pozitívnou 
odozvou. 
 
Článok II. 
1.Redakčnú radu Spravodajcu ZSF menuje Rada ZSF. Skladá sa s predsedu, vedúceho redaktora Spravodajcu ZSF 
a ďalších dvoch členov. Pri menovaní sa nemusí riadiť teritoriálnym zastúpením každého ZKF ale odborným 
hľadiskom. V prípade rovnosti hlasov členov redakčnej rady pri hlasovaní má predseda rozhodujúci hlas. 
 
2.Rada ZSF menuje predsedu redakčnej rady, ktorým súbežne nemôže byť vedúci redaktor. Vedúci redaktor je 
zodpovedný za prípravu a obsah Spravodajcu ZSF a jeho povinnosti určuje Štatút Spravodajcu ZSF. 
 
Článok III. 
1.Vedúci redaktor sústreďuje príspevky od autorov a pred uzávierkou čísla oboznámi elektronickou poštou s ich 
obsahom predsedu a členov redakčnej rady. Články autorov po prípadných pripomienkach spracuje do čísla. 
 
2.Redakčná rada môže vedúcemu redaktorovi odporučiť koncepciu jednotlivých čísel. O obsahovej náplni čísla 
rozhoduje vedúci redaktor. 
 
Článok IV. 
1.Redakčná rada navrhuje Rade ZSF koncepciu časopisu, jeho obsahové členenie a rozsah. Prijíma podnety k obsahu 
časopisu, jeho rozsahu a periodicite, spracúva návrhy pre doplnenie štatútu a navrhuje opatrenia potrebné k 
skvalitneniu časopisu a redakčnej práce. Redakčná rada dbá, aby sa v časopise rešpektovala pluralita názorov.  
 
2.  Ďalšie úlohy redakčnej rady ZSF sú najmä: 
-aktívne sa podieľať na tvorbe časopisu vhodnými článkami, ktoré sú potrebné v záujme zväzu a členskej  základne, 
-vyhľadávať a podporovať autorov zo všetkých úrovniach zväzu.  
-na požiadanie vedúceho redaktora vyjadrovať sa k rukopisom  
-odporúčať, aby ku konkrétnym udalostiam alebo výročiam, ktoré sú aktuálne tzv. úvodníky písali aj iné osobnosti 
zväzu, nielen šéfredaktor a predseda ZSF odporúčať vedúcemu redaktorovi po dohode s autorom, prípadné krátenie 
rozsiahlych článkov, 
-neopakovať, čo už konštatuje iný článok, ale stránku využiť na vecnú informáciu, 
-v poslednom čísle roka v noticke uviesť mená autorov, ktorí v roku prispeli do časopisu s poďakovaním za ich 
príspevky. 
 
Článok V. 
1. Predseda redakčnej rady ju zvoláva najmenej raz ročne a vedie jej zasadnutie. Na rokovanie predkladá vlastné 
návrhy a ďalšie návrhy, ktoré získal od jej členov a z  členskej základne. Koordinuje činnosť redakčnej rady časopisu s 
činnosťou správcu webovej stránky ZSF.  
 
2. Po ukončení ročníka časopisu si vyžiada od členov redakčnej rady, vrátane vedúceho redaktora, zhodnotenie 
ročníka z hľadiska dodržiavania termínu vydávania čísel, ich obsahového zamerania, aktuálnosti a odozvy z členskej 
základne. Vyhodnotenie predloží v stručnej hodnotiacej správe predloží Rade ZSF. Úkony je možné vykonať 
elektronickou poštou. 
 
3. Členstvo v redakčnej rade vrátane predsedu redakčnej rady je nehonorované. 
 
Článok VI. 
1.Štatút Redakčnej rady Spravodajcu ZSF schválila Rada ZSF dňa 2. júna 2012 a tým dňom nadobudol platnosť. 


