
Návšteva sídla OSN v Ženeve očami Michaela Karola Oreského  
 

Ako víťaz krajského kola Olympiády ľudských práv som získal trojdňový 
zájazd do sídla OSN v Ženeve. Zájazd bol financovaný a organizovaný Iuventou. 
Náš prvý spoločný deň začal na letisku vo Viedni, odkiaľ sme leteli priamou 
linkou na Ženevské letisko a odtiaľ vlakom k nášmu hotelu. Ubytovanie sme 
mali zabezpečené v hoteli Bernina, ktorý je vzdialený 5 min. chôdzou od 
slávneho Ženevského jazera, pozdĺž ktorého sa prechádzali velikáni dejín.  

Naše spoznávanie Ženevy začalo hneď v prvý večer. Spoznali sme históriu 
reformácie v Ženeve, ktorá bola centrom Kalvínovej reformy. Navštívili sme 
Dóm sv. Petra, a taktiež sme mali možnosť spoznať a pocítiť večernú atmosféru 
historického centra, ktorú sme nasávali plnými dúškami.  

Ráno nás čakala prehliadka sídla OSN v Ženeve. Po registrácii a telesnej 
prehliadke nám bolo umožnené vstúpiť na pôdu OSN. Ihneď sme zamierili na 
naše stanovisko, ktoré sa nachádzalo v Marockej sále. Táto sála je 
reprezentačným priestorom Maroka a teda bola vyzdobená typickými 
marockými vzormi a vyrezávaným stolom uprostred, ktorý bol umiestnený na 
ručne vyrobenom koberci, znázorňujúcom túžbu Maroka ísť vpred do spoločnej 
budúcnosti. V tejto sále sme boli prítomní na prednáške o klimatických 
zmenách a spôsoboch, ako proti nim bojuje OSN. Po prednáške sme mali 
možnosť si pozrieť celý komplex hlavného sídla OSN. Táto rozsiahla budova 
bola vybudovaná v 20. rokoch minulého storočia ako sídlo Spoločnosti 
Národov. Pred sídlom je umiestnené stĺporadie, na ktorých sú vlajky všetkých 
členských štátov OSN. Po prehliadke exteriéru pokračovala naša prehliadka 
návštevou historickej Španielskej sály, v ktorej na stenách sú zobrazené motívy 
pokroku a vojny. Na hlavnej stene sú piati obri bojujúci o luk, obri znázorňujú 
päť kontinentov a luk znázorňuje prevahu, avšak dielo vrcholí na kruhovom 
strope, kde sú títo obri zobrazení držiac sa ruka v ruke ako symbol jednoty 
a mieru. Ďalej sme pokračovali odborným výkladom v hlavnej sále tohto sídla. 
Výklad sa strácal vo veľkosti tejto sály, ktorá mala kruhový pôdorys, čo 
symbolizuje, že všetci v tejto sále sú si rovní. Zo stropu na nás dohliadali 
rôznofarebné umelé stalagmity, ktoré iba podčiarkovali dôležitosť tohto miesta, 
ktoré bolo dejiskom rôznych stretnutí, určujúcich beh dejín.  

Po odbornom výklade sme mali možnosť sa prestravovať v stravovacom 
zariadení sídla OSN, a tak stráviť čas v prítomnosti diplomatov zo všetkých 
kútov sveta. Po obede sme sa znova odobrali do Marockej sály, kde sme sa 
zúčastnili prednášky o imigrácii a jej dôsledkoch na svet a taktiež o pokrokoch 
OSN v riešení tejto významnej otázky, ktorá trápi mnoho ľudí a národov sveta. 
Po tejto prednáške sme sa presunuli do inej budovy OSN, kde práve prebiehalo 
rokovanie OSN o Mauretánii a tamojšom obchode s deťmi a otrokmi. Na tomto 



rokovaní sme boli prítomní od prvej do poslednej minúty, a tak nám bol 
umožnený nezvyčajný náhľad do riešenia svetových otázok.  

Po tomto rokovaní sme plní nových poznatkov a postrehov ukončili našu 
návštevu sídla OSN a odobrali sa na prechádzku po Ženeve. Ženeva je 
moderným mestom, mestom športovcov. Keďže hrávam a milujem basketbal, 
využil som príležitosť na návštevu jednej z najväčších basketbalových predajní 
v Európe. V tejto predajni som si na pamiatku zakúpil basketbalové tenisky. 
V týchto teniskách by som aj vyjadril posolstvo existencie OSN. Tieto tenisky 
majú názov Kyrie 4. Kyrie je hráč NBA, ktorý pochádza z Austrálie a je 
potomkom čiernych otrokov, ktorí do Austrálie prišli slúžiť svojim pánom, dnes 
je jedným z najznámejších hráčov v basketbalovom svete. Práve cesta 
černocha, ktorý by si v roku 1950 nemohol vybrať ani miesto na sedenie 
v autobuse a dnes sa môže stať celebritou, je podľa môjho názoru posolstvo 
a výsledok práce OSN. Práve podpora ľudských práv a sledovanie ich 
dodržiavania je hlavnou úlohou OSN a aj vďaka OSN môžu dnes ľudia slobodne 
dýchať a žiť bez akýchkoľvek obmedzení vo väčšine častí sveta, čo nebolo nikdy 
samozrejmosťou.  

Posledné ráno sme mali možnosť plavby po Ženevskom jazere, a tak si 
pozrieť panorámu Ženevy z nevšednej pozície. To bola krásna bodka za celým 
programom.  

Tento zájazd mi poskytol neobyčajnú možnosť spoznať prácu OSN zblízka 
a vidieť miesto, kde dejatelia histórie utvárali dejiny. Určite neľutujem, že som 
sa zúčastnil tejto návštevy. A môj odkaz pre ostatných? Plňte si svoje sny, 
nehľaďte na to, aký osoh z toho budete mať. Možno aj vy budete mať  
výnimočnú možnosť nazrieť do koloritu jednej z najvýznamnejších organizácií 
zeme ako ja. Nikdy neviet, kedy sa na vás usmeje šťastie. 


