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Trenčín, 22. november 2017 

Zbierkový poklad Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici sa nachvíľu presťahoval do 
Levíc 
 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja prezentuje svoj zbierkový poklad v Tekovskom múzeu v Leviciach. 

Výstavu historických motocyklov vyrábaných na Považí si tak budú môcť pozrieť aj obyvatelia 

Nitrianskeho kraja.  

 

V Tekovskom múzeu v Leviciach nájdu návštevníci od polovice novembra 2017 skvosty 

výrobného programu motocyklov zo závodu Považských strojární v Považskej Bystrici. Výstava 

historických motocyklov s názvom „Zlatá éra motocyklistiky“ pozostáva z 13 historických 

vozidiel; Manet M90, Jawa 50 typ 20, 550, 555, Babetta 207, Moped Korado, Tatran 75, 100 

a 125. Súčasťou výstavy je aj dobový odev motocyklistu, trofeje, vence či poháre. Milovníci 

motocyklov sa o ich histórii dozvedia viac vďaka sprievodným textom a 3D-predmetom 

s tematickými bannermi. „Výstava dokumentuje, že Považská Bystrica bola počas socializmu 

mekkou slovenskej motocyklistiky. Práve tu sa v roku 1947 zrodil prvý slovenský motocykel – 

elegantný Manet M90. Zbierka historických vozidiel dokladá invenčnosť pracovníkov oddelenia 

vývoja, majstrovskú zručnosť zamestnancov výroby i úspešný obchodný program,“ vysvetlila 

riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici Petronela Rágulová.  

 

Považskobystrické motocykle v čase ich najväčšej slávy vyvážali do všetkých kontinentov sveta, 

v mnohých častiach sa aj servisovali. O tom, že Považská Bystrica patrila do motocyklového 

sveta, svedčí aj prestížna motocyklová olympiáda – šesťdňová motocyklová súťaž (The Six 

Days of Enduro), ktorá sa niekoľko rokov konala práve na Považí. 

 

Zbierka historických motocyklov, ktorú spravuje Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, patrí 

medzi ojedinelé kolekcie múzejných zbierok technického charakteru. Vyniká ucelenosťou a 

množstvom exponátov, niektoré prototypy sú vyslovene vzácnosťou. Fond jednostopových 

vozidiel nadobudlo vlastivedné múzeum s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, mesta Považská Bystrica, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Fondu na podporu 

umenia i z darov zo súkromných zbierok. Návštevníci si výstavu Zlatá éra motocyklistiky môžu 

pozrieť v Dobóovskom kaštieli až do 18. februára 2018.  
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