
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 Univerzity 

Komenského v Bratislave, 

odbor Matematika- 

Deskriptívna geometria.

Následne bola 

diplomovaná na Univerzite 

Palackého v Olomouci a 

ČVUT v Prahe. Ako

vysokoškolský pedagóg 

pôsobila od r.1971 na 

Katedre matematiky VŠDS v 

Žiline a od r. 1993 do r.

2015 na Univerzite v Tunisku 

(FS Monastir). V súčasnosti 

sa okrem iného venuje 

popularizácii

matematiky 

prostredníctvom 

historických príbehov. Matematika a astronómia sa od nepamäti vyvíjali 

súčasne, navzájom sa podporujúc. Inšpiráciou bola 

hlavne geometria a možno konštatovať, že sférická 

geometria bola základom pre vznik sférickej astronómie. 

Jej najstaršou učebnicou bola hviezdna obloha a je preto 

prirodzené, že súčasťou každého významného 

vedeckého centra v stredoveku bolo aj observatórium. 

Prejdime spolu podstatnú časť cesty, ktorú „ruka v ruke“ 

prešli dejinami spomínané dve úžasné vedecké disciplíny.

 RNDr. Anna Bálintová, Csc.

Astronómia a matematika, 
ruka v ruke dejinami...

 RNDr. Anna Bálintová, Csc. Cesty poznávania 

v akademickom roku 2019 / 2020

21.01.2020 od 15:00 hod.
učebňa MB106, I. poschodie Ústavu celoživotného vzdelávania 

UNIZA, ul. 1. mája 32 v Žiline

Cesty poznávania 

v akademickom roku 2019 / 2020

OMNIA - komorný spevácky zbor

Čas vianočný. Koncert

10.12.2019 od 15:30 hod., priestory I. poschodia Ústavu 

celoživotného vzdelávania UNIZA, Ul. 1. mája 32 v Žiline
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