
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 absolventkou Fakulty 
chemickej a potravinárskej 

technológie Slovenskej 
technickej univerzity

 v Bratislave  (r.1984). 
Po štúdiu pracovala dva 

roky v obore chémie, 
v laboratóriu kontroly kvality 

Východoslovenských 
pekární v Prešove.

V r.1986 sa vysťahovala 
do Izraela za manželom, 
má dve dcéry a žije tam 

dodnes.
Dvadsať rokov svojej 

pracovnej kariéry, v rokoch 
1990 – 2010 venovala ČSA 

v Izraeli (najprv to boli 
Československé, od roku 

1993 České aerolínie). 
Vystriedala predajné 
a obchodné pozície, 

v posledných rokoch bola 
riaditeľkou zastúpenia ČSA 

v Tel Avive.
Kvôli úplnej zmene profesie 

študovala nanovo 
a neustále si zvyšovala 
kvalifikáciu v Tel Avive, 

Prahe, Istanbule a Aténach. 
Ovláda okrem slovenčiny 

hebrejčinu, angličtinu, 
ruštinu a arabčinu.

Práca v letectve jej 
umožnila veľa cestovať, 

spoznávať svet, rôznorodé 
kultúry a tradície, ľudí 

rôznych farieb, hovoriacich 
rôznymi jazykmi.

Všetky poznatky a skúsenosti 
jej umožnili pochopiť 

do akej miery je izraelská 
spoločnosť celým svetom 

na malom kúsku zeme.

Zem mlieka a medu, zasľúbená či svätá zem, pod takýmito 
prívlastkami poznáte Izrael.
História krajiny, jej nepochybne vzácne pamiatky zastavujúce 
dych, stret troch najdôležitejších náboženstiev sveta, sú známe 
všetkým cestovateľom! Dnešný Izrael je moderná krajina 
na brehu Stredozemného mora, v ktorej sa moderna snúbi 
s históriou. Nažívajú spolu v konflikte, ale aj harmónii, vo vzťahu, 
ktorý je ťažko vysvetliteľný.
Prednáška bude o ľuďoch a o spoločnosti, o tých, ktorí tvoria 
históriu a hodnoty tejto krajiny. Už len fakt, že Izrael mal pri zrode 
806 tisíc obyvateľov a do konca roka 2019 sa vyšplhal na 9,1 
miliónov, vzbudzuje zvedavosť. V civilizovanom svete počet 
obyvateľov klesá, nie naopak! V svedectve sa dozviete 
o etnickom zložení izraelskej spoločnosti a akým spôsobom 
sa tvorila. Aké javy v spoločnosti  tento „kotol varí“ a ako 
v dôsledku toho vyzerá každodenný život v Izraeli.
Môžete sa tu dozvedieť viac ako je možné postrehnúť 
pri návšteve tejto nezvyčajnej krajiny!
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