
Exkurzia OSN Viedeň- 25.11.2015 

 

 

 Dňa 25.11.2015  sa vybraní žiaci 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, 4.A a  3.C  a 

zúčastnili exkurzie do Viedne.  

 Našou prvou zastávkou bola Organizácia spojených národov (OSN) .  

Všetci účastníci exkurzie sa museli zúčastniť bezpečnostnej kontroly, ktorá bola 

nevyhnutná, keďže sme vstupovali na medzinárodné územie. Po kontrole sme 

čakali na naše sprievodkyne a rozdelili sa do 2 skupín. Jedna skupina mala 

slovenskú sprievodkyňu Luciu, ktorá sprevádzala študentov štvorročného  

štúdia a druhá skupina mala rakúsku sprievodkyňu, ktorá sprevádzala študentov 

bilingválneho štúdia v anglickom jazyku. Počas exkurzie sme si prezreli 

priestory OSN, rokovaciu sálu, výstavnú časť venovanú objavovaniu vesmíru.  

 

 

 V závere prehliadky nás čakala prednáška v slovenskom jazyku na tému 

“Ľudské práva”, kde študenti aktívne diskutovali najmä o súčasnej situácii 

utečencov v Európe.  

 

  

Pohľad na jednu 

z rokovacích sál. Každý 

štát má svoje miesto 

podľa abecedy, všetky 

štáty sú si rovné 

a vo vedení konferencií 

sa krajiny striedajú. 

Rokovania prebiehajú 

len v  úradných 

jazykoch OSN. 

Stan pre utečencov Naše študentky a generálny tajomník OSN 



Naučili sme sa niečo nové o OSN, o práci jednotlivých organizácii patriacich 

pod OSN, o práci tlmočníkov počas odborných konferencií,.. . . Dozvedeli sme 

sa mnoho vecí, napr. Organizácia spojených národov má štyri oficiálne sídla - 

New York, Ženeva, Nairobi  a Viedeň.  

 

 

 Viedenské medzinárodné centrum (VIC), bolo postavené v areáli Dunajského parku a 

je známe pod označením "UNO City". Stavebné práce na realizácii návrhu rakúskeho 

architekta Johanna Stabera trvali šesť rokov. Komplex VIC bol otvorený 23. augusta 1979 a 

prenajatý Organizácii spojených národov na 99 rokov za symbolický poplatok jeden schilling 

ročne (dnes sedem centov). 

 
 V úradoch, organizáciách a agentúrach OSN so sídlom vo Viedni pracuje viac ako 

4000 zamestnancov z viac ako sto krajín sveta. 

Prednáška „Human rights – Ľudské 

práva“.  

Počas prednášky študenti prevzali od 

sprievodkýň Deklaráciu  ľudských 

práv a podľa obrázku priraďovali, 

ktoré základné ľudské právo 

zahrňuje. 

UNO City Viedeň 



VIC je sídlom nasledovných organizácií: Úradovňa OSN vo Viedni (UNOV), Úrad OSN pre 

drogy a kriminalitu (UNODC), Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO), 

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA), Prípravná komisia Organizácie Zmluvy 

pre všeobecný zákaz jadrových skúšok (CTBTO PrepCom) a Komisia OSN pre medzinárodné 

obchodné právo (UNCITRAL). 

 

Súčasťou prehliadky bola expozícia vesmírneho centra a Nobelova cena udelená pre IAEA.  

 
 

  

Po návšteve OSN sme pokračovali v programe exkurzie prehliadkou mesta Viedeň. 

Počas presunu autobusom sme si spoznali najvýznamnejšie pamiatky. Nasledovala 

V expozícii zameranej na výskum 

vesmíru sme mali možnosť vidieť 

kameň z Mesiaca, ktorý pre OSN   

vo Viedni darovala NASA. 



fakultatívna návšteva Prírodovedného a umeleckohistorického múzea, niektorí študenti si 

zvolili prehliadku mesta od múzeí popri Hofburgu, cez Graben až k Stefansdomu, 

s ochutnávkou tradičnej rakúskej kuchyne. Ďalší  študenti si prezreli vianočné trhy pred 

radnicou Viedne. Po náročnom, no príjemne strávenom dni sme sa vybrali späť na Slovensko. 

 

Myjavskí gymnazisti v areáli OSN 


