
Dodržiavanie ľudských práv je bezprostredne spojené s dosahovaním 
Miléniových rozvojových cieľov, na ktorých sa v septembri 2000 zhodlo 
189 štátov. Napriek tomu, že prešlo už 10 rokov od toho, ako bolo 
vyjadrené odhodlanie odstrániť extrémnu chudobu, jej príčiny 
i následky, zaznamenaný pokrok nie je dostačujúci a do roku 2015 je 
potrebné urobiť ešte veľa práce. Táto súťaž vám ponúka možnosť 
vyjadriť váš názor k dodržiavaniu ľudských práv v rozvojových 
krajinách.krajinách.

Téma súťaže

Súťaž je určená pre priaznivcov fotografie, amatérov i profesionálov, 
vo veku  minimálne 18 rokov, s trvalým alebo dlhodobým pobytom 
na území Slovenskej republiky.

Možnosť prihlásiť maximálne 3 vlastné fotografie z rozvojových alebo 
transformujúcich sa krajín.

Téma zobrazená na fotografii sa musí zhodovať s témou súťaže 
„Ľudské práva v rozvojovej spolupráci“.

Fotografia nesmie byť staršia ako 3 roky.Fotografia nesmie byť staršia ako 3 roky.

Fotografia prihlásená do súťaže nesmie byť v rozpore s Kódexom 
používania obrazového materiálu a podávania správ, ku ktorému 
sa hlási Platforma mimovládnych rozvojových organizácií. 

Základné podmienky prihlásenia

Súťažiaci sa do súťaže prihlási registráciou na stránke fotosúťaže. 

Súťažiaci uvedie aj názov fotografie a jej stručný popis: súvislosti, 
okolnosti a dôvody nasnímania fotografie. 

Ku každej fotografii autor priradí kategóriu. Pod kategóriu je myslený 
jeden z ôsmich Miléniových rozvojových cieľov, ktoré súvisia 
s problematikou ľudských práv.

Maximálna veľkosť jednej fotografie je 300 kB.Maximálna veľkosť jednej fotografie je 300 kB.

Fotografia musí byť uložená vo formáte jpg.

Spôsob prihlásenia

Mediálni partneri

Fotosúťaž je súčasťou projektu „V4 Aid- United Support for Millennium 
Development Goals”, ktorý je financovaný Európskou komisiou. 

http://www.facebook.com/mvro.fotosutaz

1. Odstrániť extrémnu chudobu a hlad
2. Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie
3. Presadzovať rovnosť pohlaví a posilniť postavenie žien
4. Znížiť úmrtnosť detí
5. Zlepšiť zdravie matiek
6. Bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším chorobám
7. Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia 7. Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia 
8. Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj

Miléniové rozvojové ciele

Záštitu nad fotosúťažou prebralo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.


