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Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi ponúka zvieratá na adopciu
Tlačová správa mesta
Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi, najmenšia a najmladšia ZOO na Slovensku, vlani
rozbehla adopčný program, v rámci ktorého ponúka svoje zvieratá na tzv. adopciu.
Adopcie sa za rok rozbehli, „adoptívnymi rodičmi“ už sú mnohé spišskonovoveské firmy,
školy, združenia, ale aj poslanci a podnikatelia.
V máji k nim pribudol aj primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný, ktorý pri výbere
zvieraťa potvrdil svoj zmysel pre humor. Adoptoval si v spišskonovoveskej ZOO somára
domáceho. Nie hocijakého, ale presne toho, ktorý je už takpovediac stálicou pri mnohých
kultúrnych podujatiach organizovaných v meste.
Adopčnú túžbu počas svojej nedávnej návštevy Spišskej Novej Vsi v rámci Prvomájových
osláv v Madaras parku a ZOO vyjadril aj predseda NR SR Pavol Paška, ktorému sa ako
vhodný adept na možnú adopciu zazdal tiger ussurijský, pre ktorého sa 1. mája 2008
slávnostne otváralo nové chovné zariadenie.
Ak má niekto záujem takouto formou podporiť ZOO a svoje obľúbené zvieratko, môže sa
zapojiť. Je to veľmi jednoduché: stačí si vybrať zviera, ktoré chce adoptovať, kontaktovať
ZOO a finančne pokryť stanovenú časť nákladov na kŕmenie zvoleného zvieraťa minimálne
na 1 rok. Zviera sa dá samozrejme adoptovať i na viac rokov dopredu. Výber je veľký, v ZOO
je viac ako 70 druhov a každý druh má viacnásobné zastúpenie. Meno „adoptívneho rodiča“
sa potom objaví na informačnej tabuli pri výbehu „zverenca“.
Po ukončení adopcií ZOO v blízkej budúcnosti plánuje zorganizovať stretnutie všetkých
„adoptívnych rodičov“ a symbolicky im odovzdať adopčné listiny s poďakovaním za
sponzorstvo.
Podrobné informácie o adopčnom programe získate na riaditeľstve ZOO, tel. č.: 053/446 26
31, e-mail: zoosnv@stonline.sk.
V Spišskej Novej Vsi, 22. mája 2008
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