
Považskobystrický motocykel 2015 
( tlačová správa ) 

 

Dňa 29. augusta 2015 sa na pešej zóne v Považskej Bystrici uskutočnil 7. ročník 
podujatia Považskobystrický motocykel 2015. 

Organizátormi podujatia bol Klub historických vozidiel Považie, Vlastivedné múzeum 
v Považskej Bystrici – v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a Mesto Považská Bystrica.  

 Hlavným cieľom každoročného podujatia je pripomenúť širokej verejnosti, a najmä 
mladým ľuďom, slávnu históriu Považskej Bystrice, kedy bolo mesto na niekoľko desaťročí 
jednou z bášt strojárenskej výroby na Slovensku.  Hoci sa v závode Považské strojárne 
vyrábalo všetko „od ihly až po letecký motor“, mesto preslávili jednostopové motorové 
vozidlá – motorky.  

Bývalá zbrojovka sa po 2. svetovej vojne transformovala na národný podnik Považské 
strojárne. V podniku postupne vznikli viaceré oddelenia, no najpozoruhodnejší rozvoj zažilo 
oddelenie výroby jednostopových motorových vozidiel. Považská Bystrica sa na niekoľko 
desaťročí stala mestom, ktoré udával trend vo vývoji a výrobe motocyklov. Bolo vyvinutých 
množstvo typov s rozličnými technickými parametrami. Celkovo sa v strojárňach a ich 
pobočkách vyrobilo okolo 2 miliónov kusov motocyklov. Motorky sa vyvážali na všetky 
svetadiely. Pobočky boli aj na americkom kontinente, kde bol možný aj servis motocyklov.  

S odstupom času treba však zdôrazniť najväčší prínos strojárenskej výroby na Považí a to 
mimoriadne pozitívny vplyv na zamestnanosť nielen v okrese Považská Bystrica, ale aj 
na širší región. Závod Považské strojárne poskytoval počas socializmu istú prácu pre tisícky 
ľudí. Kvôli práci sa sťahovali do mesta obyvatelia z priľahlých dedín, a tak za z Považskej 
Bystrice stalo rýchlo sa rozvíjajúce industriálne mesto. Postupne pribúdali nové sídliská, 
vyžadujúce si ďalšie sprievodné služby pre obyvateľov – zásobovanie, zdravotnú 
starostlivosť, či školstvo. 

 Tohtoročný ročník podujatia Považskobystrický motocykel 2015 moderovala po 
prvýkrát žena – pani Andrea Šprochová. Svojou výrečnosťou, spontánnosťou, no najmä 
šarmom bola ozajstnou ozdobou podujatia.  

Po úvodnom privítaní všetkých prítomných návštevníkov motocyklovej akcie dostali priestor 
organizátori podujatia. Za Trenčiansky samosprávny kraj i za Mesto Považská Bystrica 
bol prítomný MUDr. Igor Steiner. Za Klub historických vozidiel Považie – Ing. Štefan 
Blaško, Ing. Jozef Polačko a Ing. Igor Strempek. Za Vlastivedné múzeum v Považskej 
Bystrici bola prítomná Mgr. Petronela Rágulová, PhD., poverená riadením.  

Nakoľko má podujatie charakter výstavnej prehliadky dobových motocyklov, i tento 
raz sa návštevníci mohli pokochať na niekoľkých desiatkach veteránov, pričom zo zbierok 



vlastivedného múzea bolo 12 kusov. Exponovaný bol aj motocykel JAWA , typ 23 
MUSTANG – téma aktuálneho ročníka podujatia.  

V dopoludňajšom programe nasledovala obľúbená jazda zručnosti. Na vyčlenenom 
úseku mohli zaregistrovaní súťažiaci preukázať svoje jazdné schopnosti. Najlepší pretekári 
dostali poháre a pamätné diplomy. Do súťaže sa prihlásilo asi 25 účastníkov, pričom 
najmladší mal 8 rokov.  

V priestoroch mestského kina prebiehala výstava dobových plagátov zo súkromného archívu 
pána Belása z Považskej Bystrice. Vonku na verejnom priestranstve zasa predaj publikácií, 
kalendárov a suvenírov s témou motocyklistiky. Veľký záujem prejavili návštevníci aj 
o burzu náhradných dielov a motoporadňu. Podujatia sa zúčastnila aj Slovenská 
motocyklová federácia – športová organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá 
prezentovala svoje propagačné materiály, minimotorky, či figuríny v crossovom oblečení.  

 Podujatia Považskobystrický motocykel 2015 sa za horúceho letného počasia 
zúčastnilo okolo 680 návštevníkov, pričom viacerí prišli z ďalších miest Slovenskej 
republiky. Vzácnu skupinu hostí tvorili páni z Moravy, pracujúci kedysi v oddelení dizajnu 
a výroby jednostopových motorových vozidiel.  

 

 

V Považskej Bystrici dňa 31. 8. 2015, Mgr. Petronela Rágulová, PhD., poverená riadením 
Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici 

 

 

  



 

 

 



 



 



 



 


