
 
Tlačová správa 

• Usporiadateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

• Názov podujatia: Val Stražovec – Pikošky z Hollywoodu 

• Miesto konania: spoločenská sála, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

• Dátum a čas konania: 13. 10. 2014 o 16.00 h 

 

V Banskej Bystrici, dňa 10. 10. 2014 

Val Stražovec po druhýkrát v ŠVK 

Autor scénického konceptu Zimných olympijských hier v Calgary, laureát dvoch cien EMMY, 

architekt, režisér, scenárista, divadelný, filmový a televízny výtvarník pracujúci pre kanadské 

a americké televízie, či hollywoodske štúdiá – to všetko v jednej osobe je Valerián Stražovec. 

Val Stražovec sa narodil v Zlatých Moravciach, jeho detstvo sa spája so Slovenskou Ľupčou a mladosť 

s mestom Banská Bystrica. Študoval prerušovane architektúru a scénografiu v Bratislave. Pracoval pre 

Československú televíziu v Bratislave. Je považovaný za prvého architekta, ktorý ovplyvnil formovanie 

televíznej scénografie na Slovensku. Neskôr sa usadil v kanadskom Toronte. 

V mladosti mu bol blízky šport, pôsobil v orchestri G48, či v umeleckom súbor Lúčnica, kde sa 

zoznámil so svojou manželkou Magdou a ako sám hovorí, pretancovali spolu svet. V Kanade si obľúbil 

lietanie, ktoré považuje za terapiu pre človeka. 

Val Stražovec navštívil Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici v júni 2014. V októbri 2014 sa na 

Slovensko vracia prevziať si čestný doktorát na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pri tejto 

príležitosti opätovne navštívi Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici. Tentoraz budú témou jeho 

skúsenosti z Hollywoodu. Pán Stražovec má ako jeden z mála Slovákov možnosť pracovať 

v hollywoodskych štúdiách. So svojimi postrehmi, zážitkami, skúsenosťami s prácou a životom 

v Hollywoodu sa s nami podelí v pondelok 13. októbra 2014 o 16.00 h v spoločenskej sále Štátnej 

vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Srdečne pozývame na stretnutie. 

Kontakt: 
Mgr. Veronika Uhríková 
manažér kultúry, PR, marketing 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 
Lazovná 9 
975 58  Banská Bystrica 
veronika.uhrikova@svkbb.eu 
048/47 107 03 
www.svkbb.eu 
https://www.facebook.com/pages/%C5%A0t%C3%A1tna-vedeck%C3%A1-kni%C5%BEnica-v-Banskej-
Bystrici/354240281389260 


