
Exkurzia Viedeň – návšteva OSN, Rafael v Albertine, Rubens 

v Umeleckohistorickom múzeu a nádhera vianočných trhov 

 

 Dňa  22.11.2017    sa  vybraní  žiaci  2.B,  3.B,   5.B,  4.A , 4.C  a Oktávy zúčastnili 

exkurzie do Viedne.  Jasné ranné počasie neskorej jesene sľubovalo nádherný deň. Cestu do 

Rakúska sme zvolili cez Moravský Svätý Ján, cez Záhorskú nížinu (SK) a Moravské pole 

(AT) priamo k Dunajskému ostrovu, kde sa nachádza UNO City. Celá cesta exkurzie priam 

dýchala históriou. Už prechod cez rieku Moravu svojou neporušenou prírodou pripomínal 

časy nie až tak dávne, keď hranica medzi Československom a Rakúskom bola prísne strážená. 

 Zaujímavosťou je, že práve Moravské pole, dnes súčasť Dolného Rakúska, bolo miestom, kde 

sa odohrala v roku 1278 bitka medzi vojskami českého kráľa Přemysla Otakara II. a Rudolfa I. 

Habsburského, kde porážkou českých vojsk sa Habsburgovci stávajú vládnucim rodom v Rakúsku     

na obdobie 640 rokov. Stopy významných panovníkov tohto rodu nás sprevádzali celou návštevou 

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 nás čakali naši sprievodcovia a rozdelili 

sme sa do 2 skupín. Jedna skupina mala slovenskú  sprievodkyňu  Luciu,  ktorá  sprevádzala  

študentov  v slovenskom jazyku a skupina bilingválnych študentov mala výklad v  anglickom  

jazyku.   

 

V úradoch, organizáciách a agentúrach OSN so sídlom vo Viedni pracuje viac ako 4000 

zamestnancov z viac ako sto krajín sveta. Viedenské centrum je sídlom nasledovných organizácií: 

Úradovňa OSN vo Viedni, Úrad OSN pre drogy a kriminalitu, Organizácia OSN pre priemyselný 

rozvoj, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, Prípravná komisia Organizácie Zmluvy pre 

všeobecný zákaz jadrových skúšok a Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo. 
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Počas  exkurzie  sme  si  prezreli priestory OSN, rokovaciu sálu, výstavnú časť venovanú 

objavovaniu vesmíru.  

 

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

presunu  autobusom  sme  si  spoznali  významné pamätihodnosti: pamätník venovaný 

oslobodeniu sovietskou armádou, budovu opery, Karlskirche, budovu viedenskej secesie, 

Hofburg, až po našu zástavku v Múzejnej štvrti.  

Na námestí Márie Terézie, ktorej 300.výročie narodenia si tento rok pripomíname, dostali naši 

študenti „voľno“: Mali možnosť navštíviť Prírodovedné a Umeleckohistorické múzeum 

(dal ich postaviť ďalší významný Habsburg František Jozef I. - manžel cisárovnej Sissi), galériu 

Albertina (dala ju postaviť 4.dcéra Márie Terézie Mária Kristína s manželom), niektorí študenti si 

zvolili  prehliadku  mesta  od  múzeí  popri  Hofburgu (zimné sídlo Habsburgovcov),  cez  

Graben  až  k Stephansdomu,.  

Vhodne zvolený termín exkurzie umožnil študentom návštevu nádherných výstav: Rubens 

v Umeleckohistorickom múzeu a Rafael v galérii Albertina. 

  

 

Vľavo - Prehliadku areálu sprevádzala aj významná udalosť, práve v čase našej návštevy bol 

prítomný v OSN tiež prezident Rakúskej republiky Alexander Van der Bellen (na snímke vľavo, zdroj: 

Facebook) 

Vpravo – pohľad do jednej z rokovacích sál, kde sa počas konferencií využíva 6 svetových jazykov 

Zábery z galérie Albertina, výstava Rafael 



 

Prehliadku mesta príjemne dopĺňala atmosfére začínajúcich vianočných trhov.  

 

 

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

 

 

 

 

 


