
HAINBURG  AN  DER  DONAU 
 
 

 
 
Hainburg an der Donau je sympatické městečko ležící v údolí tří 
kopců. Celou jednu stranu lemuje řeka Dunaj. Máte-li rádi 
procházky, oceníte i několik naučných stezek, které Vás vyvedou na 
vrcholy kopců. Odtud je nádherný výhled na město i jeho okolí. 
Město je velmi přehledné, rychle se zorientujete. 
Na náměstí najdete kostelík s kašnami. Je zde mnoho nákupních 
možností (i Pennymarket, Lidl,..), hospůdky, restaurace, památky 
(hrad Schlossberg, starobylé brány, staré město,..). 
 
Vzdálenost Hainburgu od Bratislavy je cca 9 km. Cesta autobusem 
trvá asi 40 minut. Největší zdržení připadá na hranice. Jízdenka stojí  
3,05 €. 
Ve městě se nachází dva pečovatelské domy, ve kterých můžete 
během pobytu pracovat. O tom, na které pracoviště budete umístěni, 
rozhoduje Vaše mentorka.  
 
 
 



 
Pflegeheim Ulrichsheim 
 

 
 
Pflegeheim Ulrichsheim se skládá ze dvou budov (Alt- a Neubau). 
Budovy jsou navzájem propojeny spojovací chodbou. V Altbou je 
jen jedno oddělení čítající asi 35 lůžek; Neubau je rozsáhlejší, se 
dvěma odděleními. Každá budova má svou staniční sestru - obě byly 
Slovenky. Celkem je zde ubytováno něco přes 100 klientů. 
 
Jedná se o klienty tzv. jak ležící, tak chodící s potřebou minimální 
pomoci. Klienti, jejichž schopnosti tomu dovolují, mohou odcházet 
do města, na zahradu či vypomáhat s pomocnými pracemi. Většinou 
se zde setkáte s přátelskými a milými lidmi. 
 
Ošetřující personál tvoří národnostně velmi pestrou skupinu. Setkáte 
se často se Slovenkami a Chorvatkami. Na oddělení se však 
výhradně dorozumíváte německy. Zdejší němčina je poměrně dost 
pozměněná dialektem, ale věřte, že se dá během dní naposlouchat.  
 
 
 



 
Nejdůležitější věc: Nebojte se mluvit!!! 

 
I když budete hovořit s chybami, všichni se Vám budou snažit vyjít 
vstříc a pomohou Vám. Ve většině případů pochopí, co chcete říci. 
Docela dobrým pomocníkem byl malý kapesní slovníček. :o) 
 
Od fakulty obdržíte (ještě před odjezdem) 2 000,-- Kč jako 
stipendium. Vystačí Vám to na uhrazení pojištění a cesty. Potřebovat 
budete rovněž slovenské koruny a eura (pokud pojedete přes 
Bratislavu). 
 
Naše výdaje se týkaly především úhrady nákladů na cestu, nákup 
pohlednic, nějakých pomlsků (vynikající zmrzlina, vínko, ...). Víc 
jsme nakupovat ani platit nepotřebovaly. 
 
Jídla jsme dostávaly opravdu hodně! (včetně ovoce či např. 
odpoledního sladkého zákusku k „Jause“- odpol. svačina). 
Na všem se dá domluvit, snídaně mohou být sladké nebo jako 
obložené talíře, teplé obědy, večeře – obložené talíře). Vodu jsme si 
brali na byt i na oddělení. 
 
Další program a výlety ve volném čase byly většinou organizovány 
od vedení Pflegeheimu. Tyto cesty byly připraveny na naše přání. 
Plně jsme si je hradili. Dostali jsme však permanentku na místní 
koupaliště (dostačující čistý bazén, tobogán, skokanské můstky). 
 
Nejvýhodnější způsob dopravy do Hainburgu je autobus směrem na 
Bratislavu. Jízdenka na vlaky jak přes ČR, tak i Rakousko vycházejí 
o dost dráže. Z Bratislavy se autobusem za necelou tři čtvrtě hodinku 
dostanete až do Hainburgu (na náměstí ke kostelu).  
 

 
 
 
 



!!! Na autobus do Hainburgu musíte mít jízdenku 
koupenou v nádražní hale (berou jen slovenské 

koruny), nelze jí koupit u řidiče!!! 
  
Pokud už víte i datum a čas odjezdu domů, radím koupit si i jízdenku 
na zpáteční cestu z Hainburgu. 
 
Bratislava - Hainburg 80 SKK za os. + 30 SKK zavazadlo 
Hainburg - Bratislava 3 eura 5 centů 
Bratislava – Brno (VLAK) cca 230 Kčs 
 
Autobusy jsou klimatizované, cesta docela utíká. 
 
Nezapomeňte na pas nebo občanku :o) 
 
Výběr cestovního pojištění je zcela na Vás. My jsme na oddělení 
zahraničních vtahů dostali typ na on-line cestovní pojištění od 
Generali. – Více na: www.generali.cz 
 
 
Další informace na emailu: 
 
Adam    docow.man@centrum.cz  
Lucie    Lucie.Potuznikova@seznam.cz  
Radka   r.pojerova@seznam.cz  
Eva       smou.e@seznam.cz  


