
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. 
 

2. 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.  


