
 
Občianske združenie „Zachráňme Petržalské bunkre“ 

Miestny úrad Bratislava - Petržalka 
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  

Regrutačná skupina Bratislava - Personálny úrad OS SR  
Veliteľstvo posádky Bratislava 

Vojenská polícia Bratislava  
 

P O Z V Á N K A 
 
 V piatok 5. apríla 2013 od 9,00 hod. do 13,30 hod. bude prebiehať 
v areáli bunkra BS-8 branno-športový deň Bratislavských stredných škôl.       
Od 14,30 hod. do 22,00 hod. bude areál sprístupnený verejnosti.          
Pozývame všetky odvážne deti, mamičky a otcov, babičky a dedkov, vojakov    
i nevojakov do bunkra na Kopčiansku ulicu.  

                         
                      podujatie sa koná pri príležitosti  
 

66. výročia oslobodenia Bratislavy - Petržalky  
      

  
 

 
 



Od 9,00 do 13,30 hod. je pre pozvaných študentov stredných škôl 
z Bratislavy pripravená streľba zo vzduchovky, hod granátom na terč, ukážky 
zásahu príslušníkov vojenskej polície, hľadanie výbušniny a drog vojenským 
psom, prehliadka zbraní a uniforiem čestnej stráže ozbrojených síl SR. 
Absolvujú prehliadku bojového bunkra BS-8 Hřbitov a výstavu nových 
vojnových historických fotodokumentov  v protitankovej priekope.                   
 

V regrutačnom stane sa dozvedia informácie o súčasných ozbrojených 
silách SR a o možnosti ako sa stať profesionálnym vojakom.   Záujemci môžu 
zotrvať i do večerných hodín.  
 

Počas celého dňa bude prebiehať premietanie filmových historických 
dokumentov v podzemí bunkra. 

 
 Od 16,00 hod. budú pri vstupe vojaci v historických uniformách 
vykonávať kontrolu osobných dokladov osobám, ktoré prichádzajú do prísne 
stráženého vojenského objektu. 
 

16,45 hod - prehliadka bojového bunkra BS-8 Hřbitov a výstava nových 
vojnových historických fotodokumentov  v protitankovej priekope.  

 
17,30 hod. Ruské a Československé jednotky uskutočnia večerný útok           

na bunker BS-8, v ktorom sa budú brániť nemecké jednotky Werhmachtu. 
Útoku proti nemeckej armáde sa môže zúčastniť aj verejnosť stačí ak splnia 
bojové podmienky a prídu  oblečení v starých roztrhaných šatoch, uniformách 
prípadne oblečené hnedé roztrhané vrecia, čiapky, klobúky, helmy a prinesú    
si so sebou malé petardy. Účastníci podujatia budú mať možnosť zúčastniť     
sa a zažiť oslobodenie obrannej línie Petržalky od nemeckého nepriateľa.  

 
O 19,00 hod. bude zapálená vatra slobody. Opekanie klobások, 

špekáčikov a iných gurmánskych špecialít, ktoré si prinesú návštevníci. 
Výstava historických vojenských zbraní v guľometnej veži. 

 
Účasť povinná !  Zmena programu je vyhradená !   

 


