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Štatút webovej stránky ZSF 
 
Článok I. 
 
1. Webová stránka ZSF www.slovenskafilatelia.sk (ďalej aj webová stránka alebo stránka) je webové sídlo 

Zväzu slovenských filatelistov, ktorý je jej prevádzkovateľom. Jej primárnou úlohou je slúžiť ako 
oficiálne informačné médium zväzu a informovať o dianí vo filatelii na Slovensku i v zahraničí.  

2. Vlastníkom domény www.slovenskafilatelia.sk je Zväz slovenských filatelistov, ktorý vytvára 
podmienky pre jej prevádzku a uhrádza náklady s tým spojené. 

3. Vlastníkom príspevkov zaslaných na zverejnenie na webovej stránke sú autori príspevkov. 
4. Preberanie a ďalšie šírenie informácií zverejnených na webovej stránke v akejkoľvek forme je 

podmienené súhlasom autorov príspevkov a podlieha právnym predpisom Slovenskej republiky 
v oblasti ochrany duševného vlastníctva.  

 
Článok II. 
 
1.  Na tvorbe obsahu webovej stránky sa podieľajú autori článkov v súčinnosti so správcom webovej 

stránky.  
2. Príspevky autorov pre webovú stránku nie sú honorované, autori ich zasielajú správcovi webovej 

stránky alebo poverenému orgánu Zväzu slovenských filatelistov ktorý zabezpečí ich zverejnenie. 
3. Autori príspevkov sú zodpovední za obsah publikovaného materiálu a vysporiadanie prípadných 

nárokov vyplývajúcich z ochrany duševného vlastníctva voči tretím stranám. 
4. Za aktuálnosť a úplnosť zverejnených informácií od orgánov ZSF (predseda, Rada ZSF, tajomník, 

sekretariát Zväzu) a ich pravidelný prísun pre potreby aktualizácie stránky zodpovedá predseda ZSF 
respektíve ním poverená osoba. 

5. Správcu webovej stránky menuje a odvoláva Rada ZSF.  
6. Správca webovej stránky: 

a) zostavuje z dodaných písomných a grafických podkladov príspevok tak, aby bol v súlade so 
stanovami Zväzu slovenských filatelistov, etickým princípmi a zákonmi Slovenskej republiky, 

b) je zodpovedný za celkovú technickú prípravu jednotlivých príspevkov. Má právo príspevky 
vhodným spôsobom upraviť, pričom obsahovú náplň konzultuje s predsedom ZSF alebo ním 
poverenou osobou, 

c) zabezpečuje, aby mali publikované materiály príťažlivú grafickú úpravu a dostupnosť pre 
internetové prehliadače a vyhľadávacie servery resp. služby,  

d) monitoruje návštevnosť webovej stránky a v pravidelných intervaloch, spravidla 1x za 6 mesiacov 
predkladá sumárne štatistiky predsedovi ZSF resp. ním poverenej osobe, 

e) má ďalšie práva a povinnosti v zmysle ustanovení ostatných článkov tohto Štatútu. 
7. Činnosť správcu webovej stránky je honorovaná podľa uznesenia Rady ZSF. 

 
Článok III. 
 
1. Obsah webovej stránky sa člení na časť informatívnu, odbornú a diskusnú.  
2. V stálych sekciách informatívnej časti je jej úlohou informovať najmä: 

a) o činnosti orgánov ZSF, 
b) o podujatiach, ktoré sa majú uskutočniť alebo sa uskutočnili doma a v zahraničí, 
c) o činnosti členov alebo orgánov ZSF v zahraničí, 
d) o činnosti filatelistických zväzov a združení s ktorými ZSF nadviazal spoluprácu. 

3. Úlohou webovej stránky je tiež informovať o recenziách, jubileách členov, o udelení Čestných 
odznakoch ZSF a Ceny ZSF, o histórii ZSF a výročiach klubov filatelistov a ďalších činnostiach 
a o aktuálnom dianí v slovenskej a svetovej filatelii. 

4. V odbornej časti je úlohou webovej stránky informovať: 
a) o nových známkach zo slovenskej známkovej tvorby a o pečiatkach,  
b) o známkach a filatelistických produktoch ostatných krajín, 
c) o ďalších filatelistických materiáloch a zisteniach odborníkov v oblasti filatelie. 

5. Diskusná časť slúži k výmene podnetov, názorov a stanovísk medzi členskou základňou a orgánmi ZSF. 
Poskytuje fórum pre vyjadrenie názorov členov zväzu a priaznivcov filatelie a odpovede zodpovedných 
funkcionárov zväzu na otázky prispievateľov.  
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6. Zverejnenie diskusného príspevku podlieha jeho schváleniu správcom webovej stránky. Správca má 
právo z fóra vylúčiť príspevky ktoré porušujú zásady slušnosti, sú osočujúce alebo iným spôsobom 
narúšajú zásady korektnej komunikácie a takéto príspevky nezverejniť. 

7. Štatút Webovej stránky ZSF schválila Rada ZSF dňa 1.9.2012. Štatút nadobudol platnosť dňom jeho 
schválenia. 

 

 


