
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.

- je absolventom Filozofickej 

fakulty UK 

(odbor SJ/história)

- dlhoročný pedagóg 

v odbore história 

(Gymnázium Hubeného BA, 

UK BA, externe UK Praha)

- lektor trénerského 

vzdelávania FTVŠ UK BA 

a Slovenského zväzu 

tanečného športu 

(dejiny tanca, 

choreografia)

- vedúci Historickej komisie 

Svetovej federácie 

tanečného športu WDSF

- autor Encyklopédie 

súťažného tanca 

na Slovensku 1957-2017

- ako lektor pôsobil 

na kongresoch v JAR, 

Rusku, Estónsku, ČR, 

Bielorusku , Taliansku, 

Slovinsku

*  Afrika, Ázia a Austrália slovom i obrazom v optike

potulného tanečníka a historika

*  kontrasty a súzvuky zdanlivo netanečných miest

*  vo svojom živle….a pod tlakom živlov :-) , no vždy 

s humorom a nadšením...

Mgr. Petr Horáček
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