
SAMAY, s.r.o. 
Dobšinského 14 
811 05 Bratislava 

www.samay.sk 
facebook.com/SAMAYOrganicAndFair 
instagram.com/samay_organic_and_fair

SAMAY je jednou z prvých lokálnych pražiarní kávy na 
Slovensku, ktorá funguje už viac ako desať rokov, a jedinou 
slovenskou pražiarňou kávy s oficiálnou platnou Fairtrade 
a BIO certifikáciou. Sme zároveň výrobcom a distribútorom 
orieškov, sušeného ovocia, zelenej kávy, čokolády a čaju s 
garantovaným etickým a ekologickým pôvodom. 

http://facebook.com
http://instagram.com


Akýkoľvek zisk spoločnosti SAMAY slúži na podporu aktivít Nadácie:  

12 krajinách.

V prípade prírodných katastrof či vojenských konfliktov poskytuje 
Integra humanitárnu pomoc ľuďom v núdzi. Vďaka koordinácii s 
členmi medzinárodnej Aliancie Integral vie zasiahnuť rýchlo a 
efektívne. Humanitárnu pomoc poskytla už v  

Program podpory vzdelávania dáva chudobným deťom v Etiópii 
a v Keni možnosť chodiť do školy. Majú tak lepšie šance nájsť si 
neskôr prácu a postarať sa o seba. Pravidelným mesačným 
príspevkom je v 7 projektoch podporovaných 1 140 detí.

Cez projekty ekonomického rozvoja a Fairtrade pomáha Integra 
farmárom dostať sa na cestu od pomoci k svojpomoci. Ponúka im  
totiž prácu za dôstojných podmienok a za spravodlivú mzdu. V 
Keni a v Etiópii zahŕňa takáto spolupráca  21 000 farmárov. 

600 000 stromov. 

Integra v Keni prevádzkuje škôlky na pestovanie sadeníc 
makadámiových a kešu stromov. Sadenice makadámiových 
stromov distribuuje aj farmárom v Etiópii. Sú pre nich dodatočným 
zdrojom príjmu, tvoria prirodzený tieň pre kávovníky, obnovujú 
odlesnené územia a pomáhajú absorbovať nadbytočné emisie 
uhlíka. Integre sa zatiaľ podarilo vysadiť 

Začali sme v roku 2005 ako Ten 
Senses a neskôr sme vytvorili 
značku SAMAY. Názov “samay” 
pochádza z Etiópie - rovnako 
ako káva arabica a tiež prvé 
zrnko kávy, ktoré sme u nás 
upražili. V jazyku etiópčanov, 
amharčine, znamená “nebo”.   

Naša sesterská spoločnosť Ten Senses Africa (TSA), ktorá 
patrí ku kľúčovým sociálnym podnikom Nadácie Integra, má 
v kenskom Nairobi modernú prevádzku na spracovanie 
makadamových orechov: 

• Kapacita prevádzky je 6 000 ton orieškov ročne a okrem 
400 sezónných robotníkov si v nej našlo prácu na trvalý 
úväzok za férových podmienok 250 zamestnancov. 

• Pracovníci pochádzajú najmä z neďalekého slumu, pričom 
väčšinu tvoria mladí ľudia do 35 rokov a ženy.  

• Orechy nakupujú zamestnanci TSA priamo od farmárov, 
nie sprostredkovateľov, a vďaka modernému mobilnému 
softwaru vyplácajú farmárom vyššie platby okamžite. 

• Orechové škrupiny sa zhodnocujú ako ekologické palivo v 
procese sušenia makadamov.  

• TSA spolupracuje v Keni aj so školami - poskytuje im 
sadenice stromov a odbornú poľnohospodársku prax. 

Ďalší sociálny podnik s rovnakým modelom fungovania ako 
TSA zakladáme formou joint venture v Etiópii. Okrem 
pestovania a spracovania makadamov sa bude venovať aj 
výrobe moderných úľov a spracovaniu medu. 

Naša spoločnosť SAMAY vznikla ako jeden z projektov Nadácie Integra, ktorej 
poslaním je zmierňovať následky porušeného sveta.  
   

Nadácia Integra            Ten Senses (SAMAY)     Ten Senses Africa     Ten Senses Ethiopia  

SAMAY spolu s Nadáciou Integra a ďalšími spoločnosťami, ktoré vznikli vďaka 
aktivitám Nadácie (najmä Ten Senses Africa v Keni a nový joint-venture v Etiópii), 
podporuje rozvojové projekty v krajinách takzvaného globálneho Juhu a prispieva k 
napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals - SDGs). 

Podporujeme zodpovednú spotrebu a každý z výrobkov v našej ponuke má 
jednoznačne garantovaný pôvod. Neponúkame iba kávu z Etiópie alebo makadamy z 
Kene: vieme, v ktorom konkrétnom regióne alebo dedine vyrástli, boli pozbierané, 
poznáme „terroir“ aj farmárov. Naše produkty sú certifikované cez medzinárodne 
rešpektované systémy kontroly kvality a spĺňajú najvyššie štandardy udržateľnosti a 
sociálnej zodpovednosti.   

BIO certifikát garantuje pestovanie a spracovanie v súlade s režimom kontrolovaného 
ekologického poľnohospodárstva, ktoré je ohľaduplné k našej planéte aj budúcim 
generáciám. S viacerými zákazníkmi spolupracujeme tiež v systéme bezodpadového 
zero waste hospodárstva, resp. cirkulárnej ekonomiky.  

Dôležité sú pre nás aj férové podmienky počas celej cesty našich produktov od 
pestovateľov až ku spotrebiteľovi. Vďaka spravodlivému obchodu - Fairtrade - si naši 
zákazníci môžu byť istí, že farmári uživia vlastnou prácou seba aj svoje rodiny. 
Certifikáty od Fairtrade International alebo WFTO (World Fair Trade Organization) 
ďalej garantujú dôstojné pracovné podmienky, ochranu ľudských práv, zákaz detskej 
ako aj nútenej práce, dlhodobé obchodné vzťahy a férové ceny nezávislé na 
výkyvoch svetového plodinového trhu.  

Sociálna prémia slúži na zlepšenie životných podmienok v komunite, napr. na 
opravu komunikácií, budovanie studní, či výstavbu školských alebo zdravotníckych 
zariadení. Farmárom a producentom tak pomáhame postaviť sa na vlastné nohy a 
vymaniť sa z chudoby.
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