
Miešaný spevácky zbor 

OMNIA vznikol na Žilinskej 

univerzite v roku 2003 z 

dievčenského 

speváckeho zboru. Počas 

svojho pôsobenia sa zbor 

zúčastnil na mnohých 

medzinárodných 

súťažiach a festivaloch. 

Medzi posledné 

významné 

ocenenia patrí:

    - 1. miesto v kategórii 

komorných miešaných zborov, 

ktoré OMNIA získala na 

medzinárodnej súťaži "IFAS" v 

Pardubiciach (júl 2012)

    - 1. pásmo s cenou poroty 

za dramaturgiu na Celoštátnej 

súťaži zborového spevu 

dospelých v Banskej Bystrici 

(október 2012)

    - dve zlaté medaily na 

WorldChoirGames v Rige (júl 

2014)

    - 1. miesto na súťaži 

MundusCantat v kategórii 

"Muzykasakralna" (Poľsko, 

2015)

    - dve zlaté pásma na súťaži 

Slovakia Cantat (Bratislava, 

2016)

    - zlaté pásmo a cena za 

dramaturgiu na súťaži 

„PragaCantat“ (Praha, 2016)  

Zbor taktiež úspešne 

reprezentoval Slovensko 

na festivaloch v Poľsku, 

San Marine, 

Španielsku,Taliansku, 

Francúzsku a Holandsku. 

Dirigentkou zboru je 

Monika Bažíková.

učiteľka hudobnej výchovy 

v ZŠ Martinská, huslistka, 

bývalá členka ľudových

hudieb folklórnych súborov 

Mladosť Banská Bystrica, 

Rozsutec Žilina, Stavbár 

Žilina, Drevár Krásno

nad Kysucou, účinkuje

 s detskými folklórnymi 

súbormi Lieska a Stavbárik,

 s folklórnymi nadšencami

Oprášené krpce.

Vianočný koncert Univerzity tretieho veku bude 

možné tento rok vnímať všetkými zmyslami: Priestory

naplní vôňa škorice a badiánu, prepojená 

s vôňou orieškov a medovníka. Sluchu i oku bude lahodiť

folklórna hudba a tanec detského súboru Lieska, 

pod vedením Viery Poliakovej - Hriechovej.

Dotkneme sa rukou i srdcom ľudových nástrojov i tradícií 

a zvykov z oblasti Čičmian, Fačkova,

Terchovej. Tradičnými slovenskými Vianocami 

bude sprevádzať Renáta Závodská, huslistka

a členka ľudových hudieb.
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