
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.

Komorný spevácky zbor 

OMNIA vznikol na Žilinskej 

univerzite v Žiline v roku 2003. 

Počas svojho

pôsobenia sa zbor zúčastnil 

na mnohých 

medzinárodných súťažiach, 

odkiaľ si od začiatku svojho

pôsobenia prináša 

predovšetkým ocenenia v 

zlatom pásme, no hlavným 

cieľom je stále sa

zdokonaľovať, rozvíjať, 

nechať sa inšpirovať a byť 

inšpiráciou pre iných.

Dosiaľ najväčšími úspechmi 

sú Grand Prix z Gaude 

Cantem 2018 v Poľsku a 2 

zlaté medaily z World

Choir Games 2014, ktoré sa 

konali v lotyšskej Rige. Ich 

repertoár tvoria skladby 

rôznych národov a

žánrov, od renesancie až po 

21. storočie. Nekonvenčné, 

zvukovo či vizuálne 

zaujímavé kompozície

sú pre nich vždy príjemnou 

výzvou. OMNIA – všetko vo 

všetkom...

Vokálno-inštrumentálny koncert, na ktorom zaznejú 

skladby spájajúce Vianoce s bežnými dňami cezročného 

obdobia. Spevácky zbor OMNIA vystúpi aj so svojimi 

hudobnými hosťami, ktorí budú malým prekvapením 

koncertu.

OMNIA - komorný spevácky zbor

Čas vianočný. Koncert

OMNIA Cesty poznávania 

v akademickom roku 2019 / 2020

10.12.2019 od 15:30 hod.
priestory I. poschodia Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA, 
Ul. 1. mája 32 v Žiline

Cesty poznávania 

v akademickom roku 2019 / 2020

OMNIA - komorný spevácky zbor

Čas vianočný – čas humánnosti. 
Vianočný koncert

10.12.2019 od 15:00 hod., priestory I. poschodia Ústavu 
celoživotného vzdelávania UNIZA, Ul. 1. mája 32 v Žiline
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