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Z BABIČČINA DVOREČKU 
DO VŠECH KOUTŮ SVĚTA
SETKÁNÍ S DOMESTIKOVANÝMI ZVÍŘATY 

EVROPY, ASIE, AFRIKY A JIŽNÍ AMERIKY

WWW.ZOO-VYSKOV.CZ

ZOOPARK VYŠKOV

Dinosauří rodinky letos poprvé našim návštěvníkům představují své potomky. Přijďte si i vy 
udělat selfíčko s dinosauří drobotinou, obdivujte tři mladé Tyrannosaury při jejich hrách, 
roztomilé Apatosaury, právě narozené Stegosaury a mnoho dalších. V DinoParku Vyškov 
rozhodně nepřehlédnete třicet  metrů velkého Argentinosaura, největší robotický 

model, které u nás můžete od letošního roku vidět. To a mnohem více na vás čeká...

Pořízení slovenského dálničního 
poplatku za české koruny se prodraží. 
Letos už na Slovensku neexistuje dálnič-
ní známka. Dálnice se platí stejně, jako 
třeba v Maďarsku, pomocí elektronické 
registrace. Platbu přes internet zvládnete 
za pár minut z domova, a levněji.

Při cestě na Slovensko už letos nemu-
síte lepit na přední sklo auta dálniční 
známku. To ale neznamená, že byste 
nemuseli za vybrané úseky rychlostních 
komunikací platit. Jen se to, stejně jako 
třeba v Maďarsku, děje elektronicky.

Zjistíte, že jste mohli ušetřit čas i pení-
ze, a na internetové stránce www.eznam-
ka.sk zaplatit známku během pár minut 
platební kartou. Na mail přijde potvrze-
ní, které nemusíte mít u sebe, ale pro klid 
duše to i odborníci z autoklubů doporu-

čují.
Pokud slovenskou dálnici nezaplatíte, 

téměř jistě vás zjistí stacionární kame-
rový systém a vyměří vám automaticky 
pokutu. Ta je v současné době od cizin-
ců, včetně Čechů, prakticky nevymaha-
telná, ale pokud vás chytí auto s mobil-
ním kamerovým systémem, může vás to 
stát až pět set eur.

Na Slovensku potěší malý rozdíl mezi 
cenou desetidenní (10 eur) a měsíční 
(14 eur) dálniční známky.

Ceny paliv na Slovensku jsou mírně 
vyšší, než u nás.   U našich východních 
sousedů sice zrušili bodový systém, ale 
výrazně zvýšili pokuty - zejména za těžší 
přestupky. Tankovat se vyplatí v Česku. 
Ceny benzinu i nafty jsou na Slovensku 
mírně vyšší.  -lm-

Slovenské dálnice plaťte přes net


