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Základné princípy CSA v EÚ

- Participatívnosť – komunita = vzájomnosť a 
dôvera;

- Transparentnosť – vo vzťahoch a peniazoch;

- Flexibilita – priamy kontakt a spätná väzba;

- Kvalita pre spotrebiteľa a stabilita pre 
producenta

- Solidarita – vzájomná, no predovšetkým voči 
farmárovi



Čo je CSA?

- Priama väzba medzi producentom a spotrebiteľom;

- Spoločné plánovanie, transparentná ekonomika, 
zdieľanie rizík; 

- Benefity pre producenta: stála ekonomika, odbyt, 
vývoj podmienený potrebám spotrebiteľa, 
podporná sociálna sieť;

- Benefity pre spotrebiteľa: kvalita potravín, 
transparentné ceny, kontakt s pôdou, zvieratami;

- Verejný záujem: nezamestnanposť, potravinová 
sebestačnnoť, agro-eko systém, čistota vôd...



Situácia v EÚ

Úspešný rozvoj CSA systémov v:

- Anglicku

- Francúzsku (cez 1600 systémov AMAP)

- Nemecku

- Rakúsku

- ....

Rôznorodosť systémov - väčšinou „bedničkový“ 
systém s jedným alebo viacerými producentmi; 
ale aj čisto komunitné systémy.



Lokálne výrobno-spotrebné systémy vo Francúzsku - AMAP

AMAP = Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne 

(Združenie pre podporu vidieckeho poľnohospodárstva)

• producent má okruh spotrebiteľov svojich 

produktov (rodín) 

• zdravé potraviny za primerané ceny + 

odbyt pre producenta - systém výhodný pre 

obe strany (producent-spotrebiteľ)

• spotrebitelia priamo ovplyvňujú množstvo      

a kvalitu produktov

• spotrebitelia si predplácajú produkty 

• systém funkčný bez dotácií – potraviny za 

reálne ceny

• umožňuje existenciu drobných farmárov na 

vidieku

V súčasnosti je vo Francúzsku cca 2 000 systémov AMAP 

s približne 60 000 rodinami spotrebiteľov a 5 000 farmármi.



Distribučné miesto

• miesto pre odovzdávanie košíkov (debničiek) spotrebiteľom vo vopred 

dohodnutom čase - napr. každá streda 18:30 – 19:30

• môže slúžiť pre niekoľkých producentov

• prevádzku zabezpečujú producenti, spotrebitelia alebo spoločne

• priestor poskytne samospráva, producent, resp. 3 osoba – väčšinou zadarmo

Distribučné miesto jedného z AMAP 

systémov v mestečku Villefontaine
Foto: M.Veverka



Distribučné miesto jedného z AMAP 

systémov v mestečku Villefontaine

Dodávateľka medu a vajec. Dodávateľ zeleniny

Dodávateľ mliečnych výrobkov



Zeleninová farma dodávateľa do AMAP Farma, kde dopestovanú pšenicu melú na vlastnom 

mlyne a pečú chlieb predávaný cez AMAP

Mlyn

Farmárka, ktorá 

vďaka predaju 

produkcie cez CSA 

môže pestovať aj 

netradičné odrody 

paradajok (neznesú 

štandardný transport)
Foto: M.Veverka



CSA v Nemecku

- Rôznorodosť systémov (spotrebiteľské, 

farmárske, nájomné...)

- Rôzne veľkosti od rodinnej farmy (Miranda

Hof – 7ha = 25 rodín (sliepky, kvety, zelenina, 

milečne výr...), cez debničkový bio-systém

GemüseAbo e-shop 200 stálych odberateľov; 

až po stredne-veľkú farmu Buschberg Hof –

125ha a ca 330 členov);

- Zaujímavosti – Buschberghof bez daní; na 

farmách chýba prac. sila (často PL, SK); 



Bushberghof, biodynamická farma od r. 1954, CSA od 1988; 128ha a 330 čl.

Foto: D.Lešinský



Lohmanns Hof, 

100ha + pek. a 

obchodík

Hof Pente, 56ha; + nosnice; 230 čl.;  

CSA „depo“ v Hamburgu

Foto: D.Lešinský



CSA vo Veľkej Británii

Foto: Peter Baláž, CEPTA



CSA vo Veľkej Británii

Spoločné znaky CSA v GB:

• často sa spotrebitelia podieľajú na pestovaní a pri zbere svojou 

dobrovoľníckou prácou

• farmy umožňujú spotrebiteľom vstup na farmu, podporujú záujem ľudí 

organizáciou rôznych podujatí

• riziko a prínosy sa vždy delia medzi všetkých zúčastnených (farmár, 

spotrebitelia)

• významný ekonomický prínos pre malých farmárov, 

• ekonomická pomoc národnou lotériou pri uvádzaní CSA systémov (SA);

Veľká rôznorodosť CSA systémov v GB:

• spotrebitelia majú podiel na úrode;

• spotrebitelia si predplatia produkty každoročne vopred (podobne ako vo 

francúzskych AMAP) alebo platia za produkty až pri kúpe od farmára;

• spotrebitelia investujú kapitál do farmy – majú svoj podiel na farme;

• farmár je uplným vlastníkom farmy alebo spotrebitelia vlastnia farmu, 

farmára si prenajímajú;

• bioprodukcia v CSA nie je podmienkou, ale je často žiadaná;



Situácia CSA v SR 

CSA na Slovensku , Daniel Lešinský, CEPTA

- 2009 - URGENCY misia CSA na Slovensku;

- systémy priameho predaja (lokálny výrobno –

spotrebný reťazec):

- Bratislava AGROKRUH, 

- Trenčín BIO (Centrum pre 

trvaloudržateľné alternatívy), 

- Zvolen – Lokálna potravinová komunita;

Priamy predaj na Slovensku? 

(legislatíva, mentalita, história)



LPK – ZVOLEN

CSA na Slovensku , Daniel Lešinský, CEPTA



LPK - ZV

CSA na Slovensku , Daniel Lešinský, CEPTA



AGROKRUH – efektívna a 
ekologická produkcia zeleniny

CSA na Slovensku , Daniel Lešinský, CEPTA



AGROKRUH

- elektrina ako zdroj energie;

- ochrana pôdy, vody a agro-eko 

systému;

- CSA – priamy predaj cez 

„rezervačný systém“;

CSA na Slovensku , Daniel Lešinský, CEPTA



AGROKRUH 
, www.farmlandia.sk, 

www.agrokruh.sk

CSA na Slovensku , Daniel Lešinský, CEPTA

http://www.farmlandia.sk/
http://www.agrokruh.sk/


Priamy predaj na Slovensku - quo 
vádis?

CSA na Slovensku , Daniel Lešinský, CEPTA



? Ako založiť CSA na Slovensku ?

• Pôda (orná, TTP, sady...);

• Producent-i/farmári/gazdovia - možnosti?

• Spotrebitelia – očakávania/požiadavky?

• Výmenné miesto („CSA depo“)?  

• Spoločné plánovanie, spoločné aktivity, 
budovanie komunity;

• Zmluvný vzťah - zodpovednosť, férovosť, 
solidarita;

• Financie, investície + réžia - transparentnosť;



Prečo je potrebné presadzovať ŽP šetrné 
formy produkcie? Externé náklady používania 

pesticídov sú vysoké... a nezaplatené 
znečisťovateľmi

CSA Slovakia , Daniel Lešinský, CEPTA



Ďakujem za 
pozornosť

viac o CSA/LPK na:

www.cepta.sk

http://www.cepta.sk/
http://www.cepta.sk/

