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Historický prehľad
Sedemdesiat rokov OSN

1945 Podpísanie Charty OSN 26.júna v San Franciscu. Do platnosti vstúpila pre 51 
zakladajúcich členských štátov vrátane Československa 24.októbra.  

1946 Trygve Lie (Nórsko) sa stal prvým generálnym tajomníkom OSN. 

1948 Vyhlásenie Všeobecnej deklarácie ľudských práv. 

Zriadenie prvej mierovej operácie OSN pred dohľad nad prímerím na 
Blízkom východe (UNTSO).

1953 Dag Hammarskjöld (Švédsko) sa stal druhým generálnym 
tajomníkom OSN. 

1957 Založenie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) s 
hlavným sídlom vo Viedni.  

1959 Valné zhromaždenie OSN prijalo Deklaráciu práv dieťaťa. 

1961 Generálny tajomník OSN zomrel pri havárii lietadla, posmrtne mu bola 
udelená Nobelova cena. 

U Thant (Mjanmarsko) sa stal tretím generálnym 
tajomníkom OSN. 

1965 Počet členov Bezpečnostnej rady sa zvýšil z 11 na 15.  

1966 Založenie Organizácie pre priemyselný rozvoj (UNIDO) s hlavným 
sídlom vo Viedni.  

1969 Vstup do platnosti Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem 
rasovej diskriminácie (ICERD).

1971 Kurt Waldheim (Rakúsko) sa stal štvrtým generálnym 
tajomníkom OSN. 

1975 Svetová konferencia o Medzinárodnom roku žien.

1979 Otvorenie Medzinárodného viedenského centra.

1980 Zriadenie Úradovne OSN vo Viedni (UNOV) ako jedného z 
hlavných sídiel OSN.
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1981 Javier Pérez de Cuéllar (Peru) sa stal piatym generálnym 
tajomníkom OSN. 

1988 Mierové sily OSN získali Nobelovu cenu. 

1990 Svetový summit o deťoch.  

1991 Butrus Butrus-Ghálí (Egypt) sa stal šiestym generálnym 
tajomníkom OSN.  

1992 Svetoví lídri sa stretli v Brazílii na Summite Zeme.

1993 Úrad OSN pre mierové využitie vesmíru (UNOOSA) sa presťahoval do Viedenského 
medzinárodného centra.

1996 Butrus-Ghálí otvoril na podpis Zmluvu o všeobecnom zákaze 
jadrových skúšok.

Kofi Annan (Ghana) sa stal siedmym generálnym 
tajomníkom OSN.

Zriadenie Prípravnej komisie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) 
s hlavným sídlom vo Viedni.

1997    Založenie Úradu pre kontrolu drog a prevenciu kriminality, ktorý sa  
neskôr zmenil na Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) s hlavným sídlom vo 
Viedni. 

2000 Svetoví lídri sa stretli na Miléniovom summite OSN 
a dohodli na ôsmich Miléniových rozvojových cieľoch.   

2001 Udelenie Nobelovej ceny Organizácii Spojených národov a generálnemu 
tajomníkovi OSN za „ich úsilie v prospech lepšie organizovaného a mierovejšieho 
sveta“. 

2005 Zriadenie Komisie OSN pre budovanie mieru.

2006 Vytvorenie Rady OSN pre ľudské práva. 

2007 Pan Ki-mun (Kórejská republika) sa stal ôsmim generálnym 
tajomníkom OSN.  

2010 Valné zhromaždenie OSN vytvorilo subjekt Ženy OSN (UN Women), ktorý sa 
špecializuje na rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien.  

2012 Summit Zeme OSN Rio+20 v Brazílii vytvoril nový politický náhľad na celosvetový 
ekonomický rozvoj a ochranu životného prostredia.

2015 OSN oslavuje 70.výročie. 

Čas na globálnu akciu: Členské štáty sa majú dohodnúť na súbore cielov 
udržateľného rozvoja v septembri a v decembri na dohode o boji proti 
klimatickým zmenám.
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Slovensko vstúpilo do OSN ako samostatná republika.




