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Zhrnutie projektu
Projekt WiseFarmer – Spájanie generácií farmárov v 
digitálnom veku
Primárnym cieľom projektu bolo zblížiť mladú a staršiu generáciu farmárov v spoločnom programe na výmenu 
poznatkov, prístup k vysoko kvalitným vzdelávacím príležitostiam, uľahčenie podpory a trvalej spolupráce za 
účelom zvýšenia kompetencií pri využívaní digitálnych technológií a nástrojov na jednej strane a na druhej 
strane v oblasti zásadných poľnohospodárskych postupov, založených na miestnych znalostiach.

Primárnu cieľovú skupinu tvorili drobní poľnohospodári a rodinní farmári, u ktorých je nevyhnutná osobná účasť 
na poľnohospodárskej produkcii,ich aktuálna úroveň zručností a kvalifikácie je vo všeobecnosti pomerne nízka, 
a to na strane starších - chýbajúce digitálne zručnosti, ako aj v prípade mladších poľnohospodárov - chýbajúce 
kompetencie a skúsenosti s poľnohospodárskou praxou. Starší poľnohospodári majú miestne znalosti, ktoré 
sú nevyhnutné pre úspešné podnikanie na úrovni farmy, zatiaľ čo mladší poľnohospodári sú pokročilejšími v 
používaní digitálnych zariadení, ale chýbajú im konkrétne zručnosti v oblasti ich využitia v poľnohospodárstve, 
nakoľko získanie miestnych „pomalých“ znalostí vyžaduje značné množstvo času. Sekundárnou cieľovou 
skupinou na miestnej úrovni sú pôdohospodárski poradcovia, ktorí pracujú v teréne a poskytujú technickú 
pomoc poľnohospodárom. Ich úlohou bolo uľahčiť proces vzdelávania, založený na konkrétnych potrebách a 
problémoch zúčastnených poľnohospodárov.

Cieľom projektu bolo vyvinúť inovatívnu vzdelávaciu metodiku v niekoľkých úrovniach. Vzájomné učenie(„peer-
to-peer“) - keďže poľnohospodári sú hlavným a najdôveryhodnejším zdrojom informácií pre  ostatných 
poľnohospodárov; Spoločné odovzdávanie si vedomostí môže obidvom generáciám poskytnúť príležitosť učiť 
sa v pároch,tréningom zameraným na riešenie problémov obchádzajú existujúce prekážky, ktoré mentorujú 
každého z nich;Zručnosti v používaní digitálnych nástrojov je možné úspešne preniesť do miestneho kontextu, 
keďže sú prepojené a zosúladené so znalosťami miestnych poľnohospodárov.

Vzhľadom na dôležitosť miestnych a regionálnych charakteristík, počnúc od prieskumu potrieb, rozvoja a vedenia 
odbornej prípravy a pokračovania s trvalou podporou, kľúčovým prvkom spoločného procesu - mentorstva 
a sprostredkovania (facilitácie) - bolo, aby sa všetky potrebné aktivity spolu skĺbili. Z tohto dôvodu si projekt 
vyžadoval účasť akreditovaných poľnohospodárskych poradcov, ktorí už pôsobia v teréne, ktorí mnoho rokov 
pracujú na podpore poľnohospodárov, sú dôveryhodní, skúsení, kompetentní a neutrálni z pohľadu obchodných 
záujmov. Týmto spôsobom by projekt mal mať pozitívny vplyv na poľnohospodárske znalostné systémy, pretože 
lepšie využíva siete na neformálnu výmenu poznatkov.

Výsledky projektu preukazujú životaschopnosť tohto prístupu a metodiky, ako jednej z možných techník na 
prekonanie zásadných výziev v poľnohospodárskom a vidieckom sektore. Tieto skúsenosti je možné využiť v 
širšom strategickom kontexte pri tvorbe politík, na zvládnutie trenduupúšťania od poľnohospodárskych aktivít 
s cieľom motivovať ľudí, aby v týchto činnostiach pokračovali, najmä v skupine mladých ľudí; na prilákanie 
nových záujemcov o poľnohospodárske činnosti, na zodpovedné a efektívne zavádzanie digitálnych inovácií, 
ktoré sú vhodné pre potreby drobných a rodinných poľnohospodárov.

Projekt dosiahol svoje výsledky prostredníctvom vývinu piatich intelektuálnych výstupov: 

•	 Realizácia	analýzy	regionálnych	potrieb	a	hodnotenia	znalostí	v	každej	zúčastnenej	krajine;
•	 Vývin	metodiky	a	obsahu	vzdelávacieho	programu	a	techník	párovania	pre	výberový	proces	mentorských	dvojíc;
•	 Vytvorenie	 platformy	 pre	 spoluprácu,	 ktorá	 poskytuje	 vzdelávací	 obsah	 a	 nástroje,	 zhromažďuje	 osvedčené	

postupya	predstavuje	nové	digitálne	nástroje	 (relevantné	pre	 región)	 a	podporuje	 komunikačné	prvky,	 ktoré	
umožňujú	neustálu	výmenu	myšlienok	a	znalostí	pomocou	mobilných	a	desktopových	zariadení;

•	 Implementácia	pilotného	vzdelávacieho	programu	v	Srbsku	a	Maďarsku;
•	 Rozsiahle	zdieľanie	výsledkov	projektu	pomocou	viacerých	kanálov,	publikovanie	digitálnej	príručky	so	súhrnom	

hlavných	aktivít	a	výsledkov	projektu	WiseFarmer.	
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Predpoklady pre realizáciu
V poľnohospodárstve EÚ dominujú malé a rodinné farmy, keďže dve tretiny z 10 miliónov fariem majú menej ako 
5 ha. Tento podiel bude ešte vyšší, ak vezmeme do úvahy pristupujúce krajiny juhovýchodnej Európy. Takmer 
jedna tretina všetkých aktívnych poľnohospodárov v EÚ má viac ako 65 rokov, pričom iba 5,6% je mladších ako 35 
rokov. Tento jav je opísaný ako „starnutie európskych poľnohospodárov“. Miestne znalosti, skúsenosti, tradície, 
prístupy a zmýšľaniemalých poľnohospodárov môžu predstavovať obrovský zdroj, avšak súčasne ajprekážku.

Koncept „rozumného poľnohospodárstva“, zavedený a používaný v projekte, je možné chápať v dvoch 
dimenziách: 1) Hodnota miestnych skúseností v poľnohospodárstve všeobecne: osobné správanie, v ktorom 
sa „rozumný poľnohospodár učí zo skúseností ostatných“, ako protiklad k „Inteligentnému človeku, ktorý 
používa svoju myseľ a inteligenciu;Rozumný človek využíva svoje skúsenosti a skúsenosti ostatných na 
riešenie problémov“, a 2) Uvažovanie o krok vopredpri známom pojme „inteligentné poľnohospodárstvo“ 
(digitálne poľnohospodárstvo) v rámci konceptu „rozumného poľnohospodárstva“, kde je zavedenie nástrojov 
poľnohospodárstva 4.0 potrebné zasadiť do miestneho kontextu, aby tieto zodpovedali skúsenostiam, 
postojom, kultúrnym návykom, aby sa overila ich užitočnosť nielen na úrovni návratnosti podnikania, ale aj v 
zmysle ochrany sociálnych, environmentálnych aspektov a aspektov udržateľnosti a vlastníctva údajov.

2019 2021

WiseFarmer

Sep Nov 2020 Mar May Jul Sep Nov 2021 Mar May Jul

130 days
Sep 1 - Feb 28 O1Prieskum miestnych znalostí a používania digitálnych nástrojov

173 days
Feb 1 - Sep 30 O2NávrhP2Pvzdelávacieho procesu a obsahu

152 days
May 1 - Nov 30 O3 Vývin platformy pre spoluprácu účastníkov

195 days
Sep 1 - May 31

O4Medzigeneračný pilotný 
program P2P vzdelávania 
a online spolupráce
 

108 days
Apr 1 - Aug 31

O5WF Invenár, 
diseminácia, 
využívanie 
výsledkov

, 

M1 Hodnotenie prieskumu 
Feb 29

M3 Registrácia otvorená
Sep 15

M2 Príručky publikované
Jun 30

M4 Platforma pripravená
Nov 30

M5 Pilot ukončený
May 31

Časový harmonogram projektu
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Inovatívna metodika

WISEFARMER METODIKA
Pri vývoji metodiky spolupracovali všetci partneri, ktorí 
poskytli svoje skúsenosti, osvedčené techniky, získané 
vedomosti a zhodnotili celý proces vývinu a konečné výstupy. 
Koncept a základné princípyvzdelávacieho programu načrtol 
GAK (koordinátor) v dokumente návrhu projektu.
Metodický dokument, na základe daného konceptu, podrobne 
popisuje roly, úlohy a súvisiace etické záležitosti a pravidlá 
v oblasti mentorstva a facilitácie, pričom poskytuje pevné 
metodické pozadie pre následné hlavné aktivity projektu. 
Metodika WiseFarmerpredstavuje cielený výber inovatívnych 
vzdelávacích metód a najmodernejších technológií, o ktorých 
sa v dokumente diskutuje s príslušnými príkladmi a odkazmi, 
čo umožňuje aj ďalším zainteresovaným stranám z rôznych 
krajín, regiónov a lokalít využiť výsledky projektu.
Metodika je zdieľaná na webovej stránke projektu 
(www. wisefarmer.eu/results).

Návrh a popis metodiky 
vzdelávania
Ako prvú hlavnú úlohu pri tvorbe 
Intelektuálneho výstupu 2 projektové 
partnerstvo uskutočnilo návrh a popis 
metodiky vzdelávania, ktorá popisujecelý 
proces a plánovanie vzdelávacieho programu, 
so všetkými prvkami potrebnými na úspešnú 
implementáciu medzigeneračnéhopeer-
to-peervzdelávacieho procesu: prezenčné 
workshopy a online stretnutia, komunikačné 
kanály a nástroje, ktoré majú byťvyužité 
(interaktívne lekcie, online platforma, 
mobilné aplikácie), mikro-cvičenia, 
šablóny. Na základe toho sme vyvinuli dva 
rôzne metodické dokumenty, Metodiku 
WiseFarmer a Príručku pre účastníkov 
(poľnohospodárov a facilitátorov).
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Výsledky prieskumu METHODOLOGY	AND	CHARACTERISTICS	OF	THE	SURVEY	SAMPLE

Obsah a cvičenia vzdelávacieho programu sa mali vyvinúť s využitímoverených osvedčených postupov a nových 
digitálnych nástrojov a na základe spätnej väzby z hodnotenia cieľových skupín, týkajúcej sa ich reálnych zručnostív 
oblastivyužívania IKT a znalostí poľnohospodárskych postupov. Aby táto analýza potrieb splnila svoj účel, bol vyvinutý 
dotazník, ako jeden z hlavných nástrojov na získanie relevantnej spätnej väzby od farmárov, aby bolo následne možné 
lepšie prispôsobiť program WiseFarmer najaktuálnejším potrebám cieľovej skupiny.

Pred realizáciou dotazníkového prieskumu sa v každej zúčastnenej partnerskej krajine uskutočnili hĺbkové rozhovory, 
prostredníctvom čoho saobsah a forma dotazníkov mohli doladiťešte pred hlavným procesom zberu údajov v októbri a 
novembri 2019. Keďže išlo o kvalitatívnu metódu zberu údajov, hĺbkové rozhovory pomohli partnerským organizáciám 
zachytiť údaje o správaní, postoje, vnímanie poľnohospodárov a údaje o komplexnej dynamike miestnych znalostí 
(príručku pre rozhovor nájdete v prílohe 1). Účastníci hĺbkových rozhovorov boli vybraní vzorkovaním metódou”snehovej 
gule” (v mnohých prípadoch prostredníctvom kontaktov pôdohospodárskych poradcov partnerských organizácií) v 
rámci oboch cieľových skupín, aby sa zabezpečil vyvážený výber mladých aj starších farmárov so širším obrazom o 
miestnych a regionálnych problémoch.

Jedným z hlavných poznatkov, ktoré boli zistené v predbežnej fázeprieskumu bolo, že na začiatku rozhovorov farmári 
spravidla všetci povedali „nemáme žiadne problémy, všetko je v poriadku“, pričom nemysleli na naliehavú potrebu 
zavádzania inovácií / IKT, ale keď pokračovali v diskusii hlbšie do podrobností, rozoberali každodenné výzvy a riešili 
príklady z praxe, situácia sa zmenila. Na základe týchto zistení viedla voľba k obohateniu sekciív dotazníku s čo najväčším 
počtom možností s ďalším doplnením pre pilotné krajiny, týkajúcich sa digitálnych riešení (a hodnotenia záujmu o ne) 
a ďalších problémov v poľnohospodárstve. Prieskum realizovali partnerské organizácie projektu v období od decembra 
2019 do začiatku januára 2020. Partneri v jednotlivých krajinách použili rozličné metódy na oslovenie cieľového publika, 
aby zhromaždili čo najviac a čo najrelevantnejších informácií.

Pre všetkých partnerov sa uplatňovali rovnaké pravidlá, takže každý partner musel vziať do úvahy regionálny profil a 
špecifiká poľnohospodárstva, vekové skupiny, profil poľnohospodárskej produkcie, fyzickú a ekonomickú veľkosť fariem. 
V Chorvátsku sa na zber údajov v regióneKrapina-Zagorjevyužili dve stretnutia. V Grécku sa prieskum WiseFarmer 
uskutočnil v prefektúre Karditsa, ktorá sa nachádza v strednom Grécku.

V Maďarsku sa na oslovenie poľnohospodárov v strednom a východnom Maďarsku počas prípravných rozhovorov 
využívalaporadenská sieť GAK. SZE sa zamerala na farmy v rámci fakultnej Modelovej sieti fariem a tiež na absolventov 
a súčasných študentov univerzity, ktorí zvyčajne pracujú ako rodinný farmári.

V Rumunsku poskytli farmári zo Západnej nížiny Rumunska odpovede členom tímu projektu prezenčnou formou. V 
Srbsku sa IPN/ISAA obrátila na poľnohospodárov spolu s regionálnymi verejnými poľnohospodárskymi poradenskými 
službami v 3 vzdialených regiónoch (Smederevo - okolie Belehradu), Jagodine (stredné Srbsko) a Prokuplje (južné 
Srbsko), pričom v každom regióne bol kontaktovaný približne rovnaký podiel respondentov. Na Slovensku boli cieľovou 
skupinou oslovených poľnohospodárov členovia Asociácie mladých farmárov na Slovensku a Klubu poľnohospodárskych 
expertov pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, ktorí pôsobia predovšetkým v západnej časti Slovenskej 
republiky.

Dáta získané z 265 odpovedí zo šiestich krajín boli analyzované na konci obdobia realizácie dotazníkového prieskumu. 
Kompletizáciu údajov a spracovanie na prvej úrovni vykonala AUA, následne správu zostavila spoločnosť BUAS, za 
prispenia všetkých ostatných partnerských organizácií.

Okrem hlavných zistení, uvedených v nasledujúcej kapitole, sú najzaujímavejšie závery z prieskumu podrobnejšie 
uvedené v prílohe na konci tejto príručky.
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Kľúčové zistenia z regionálneho prieskumu

• Takmer 90 percent respondentov sú muži a 12 percent sú ženy; 44 percent respondentov je starších ako 45 rokov 
(11 percent je starších ako 60 rokov) a 56 percent je mladších ako 45 rokov (18 percent je mladších ako 30 rokov). 
Viac ako polovica fariem vo vzorke (54 percent) je malých, 22 percent stredných a 24 veľkých fariem. Partneri 
projektu oslovili staršie i mladšie generácie farmárov, zastupujúcich najmä malé a stredné farmy.

• • Prístup WiseFarmer nemusí byť vhodný iba pre mladých poľnohospodárov, pretože takisto starší farmári môžu 
mať nedostatočné odborné znalosti v určitých oblastiach poľnohospodárstva a preto potrebujú zlepšiť svoje 
(miestne) poľnohospodárske znalosti.

•  Najdôležitejšími prioritami poľnohospodárov sú ziskovosť a udržateľnosť fariem, tesne za nimi nasleduje osobná 
životná úroveň a rovnováha pracovného a súkromného života - tieto priority majú vo všetkých partnerských 
krajinách takmer rovnakú dôležitosť. Je tiež dôležité, čo si poľnohospodári myslia o najviac obmedzujúcom 
zdroji vo svojich poľnohospodárskych činnostiach. Tieto zistenia pomohli partnerom projektu navrhnúť školenia 
projektu WiseFarmer na základe skutočných priorít a limitujúcich faktorov pre poľnohospodárov.

•  Takmer polovica respondentov (45%) poskytuje pomoc alebo služby aj iným poľnohospodárom. Toto je dôležité 
zistenie, ktoré je potrebné vziať do úvahy v súvislosti s pripravenosťou na spoluprácu, vrátane implementácie 
vzdelávacieho programu WiseFarmer.

•  Medzi farmármi sú najobľúbenejšie mobilné telefóny: 85 percent respondentov používa tieto zariadenia (17 
percent z nich má základný mobilný telefón bez prístupu na internet a 83 percent vlastní smartphone). Toto dalo 
jasnú predstavu o type zariadení, ktoré sa môžu efektívne využívať vo vzdelávacom programe WiseFarmer.

•  Pokiaľ ide o návrh vzdelávacieho programu WiseFarmer, záverečná poznámka naznačuje, že zameranie sa na 
rozvoj základných zručností v oblasti používania internetu pre poľnohospodárov už nie je problémom (ako pred 10 
rokmi), pretože väčšina z nich už má určité skúsenosti, preto by sa projekt - okrem úvodného prehľadu základných 
zručností (na dosiahnutie spoločnej úrovne) - mal zamerať skôr na funkcie a obsah. Mnoho poľnohospodárov 
s malými, alebo základnými zručnosťami, používa internet najviac päť rokov a väčšina poľnohospodárov so 
stredne pokročilými alebo nízkymi zručnosťami má tieto skúsenosti viac ako päť rokov, ale všetci títo majú stále 
menšie až významné nedostatky vo využívaní internetu. Tieto zistenia nám indikujú, že projekt WiseFarmer 
pomôže pomerne novým používateľom internetu rozvinúť svoje zručnosti a posunúť častých používateľov s 
nedostatočnými znalosťami na ďalšiu úroveň.

•  Poľnohospodári deklarujú, že digitálne technológie im môžu najviac pomôcť vo výrobe (47%) a menej v prístupe 
na trh (25 percent) a administratíve (21 percent). Len zlomok respondentov uviedlo, že IKT môžu pomôcť ich 
rodinnému a súkromnému životu (6 percent). To je akosi v rozpore s výsledkami z prvej časti prieskumu, kde 
poľnohospodári uviedli, že nemajú problémy s výrobou, ale s prístupom na trh a verejnou správou (a vážia si 
aj rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom). Jedným z vysvetlení by mohlo byť, že poľnohospodári 
spájajú IKT s presným poľnohospodárstvom, ktoré je výrazne propagované poskytovateľmi technológií, a 
keďže sa často používa, je ho možné chápať ako synonymum inteligentného/digitálneho poľnohospodárstva 
a poľnohospodári si automaticky myslia, že tieto technológie sú určené predovšetkým pre produkciu.  Tento 
výsledok tiež sľuboval dobrú príležitosť pre projekt WiseFarmerdemonštrovať a predstaviť dobré príklady využitia 
IKT aj v iných oblastiach.

•  Farmári s poľnohospodárskym vzdelaním sú otvorenejší novým riešeniam IKT a používajú aj komplexnejšie nástroje. 
Zistenia však naznačujú, že v určitých praktických aplikáciách, aj keď je medzi farmármi s poľnohospodárskym 
vzdelaním väčší všeobecný záujem, je skutočná miera využívania vyššia u poľnohospodárov bez tohto druhu 
pozadia. To nám hovorí, že aplikácie, ktoré nevyžadujú pokročilé analytické schopnosti, môžu byť široko využívané 
poľnohospodármi, ktorí ich skutočne potrebujú.

•  Starší farmári používajú softvér na správu farmy (farmlogbook) a najmä aplikácie pre elektronickú verejnú správu 
viac, ako mladší farmári. Tieto zistenia sú v zásade v súlade s iným všeobecným prieskumom elektronickej verejnej 
správy, ktorý nám hovorí, že hlavnými užívateľmi služieb digitálnej štátnej správy sú ľudia vo veku 40-60 rokov 
(zvyčajne ľudia v tomto veku majú najviac prípadov, týkajúcich sa verejnej správy). Aj to môže byť dôležitý faktor 
pre návrh školení WiseFarmer. V niektorých prípadoch môžu starší farmári poskytnúť cenné informácie mladším 
farmárom nielen o miestnom poľnohospodárstve, ale aj o fungovaní verejnej správy.
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V TEJTO SEKCII:
• Hlavné komponenty platformy pre 

vzdelávanie a spoluprácu
•  Využitie mobilných aplikácií a zariadení
•  Kombinácia a nastavenia vybraných 

technológií
•  Znalostná databáza WiseFarmer - zoznam 

osvedčených postupov využívajúcich 
IKT pre drobných poľnohospodárov a 
rodinných farmárov

•  Využitie príležitostí interoperability

Platforma projektu

Platformu pre online vzdelávanie a riadenie 

spolupráce WiseFarmersme vytvorili ako kombináciu 

a integráciu rôznych digitálnych nástrojov, ktoré môžu 

čo najlepšie podporiť skutočné potreby a možnosti 

účastníkov programu pilotného vzdelávania a zároveň 

zohľadniliaktualizovanúvzdelávaciu metodiku, so 

súčasným dôrazom na určité obmedzenia, ale aj 

príležitosti, ktoré boli spôsobené pandémiou.

Podľa revidovanej koncepcie boli nastavené hlavné 

komponenty platformy pre vzdelávanie a spoluprácu:

• Systém na riadenie výučby, založený na technickej 

platforme Drupal CMS (rovnaká platforma, ako 

využíva hlavný web projektu);

•  Systém registrácie užívateľov;

•  Znalostná databázaWiseFarmer (vytvorená ako 

nový typ obsahu pod Drupalom);

•  OpignoLMS ako modulDrupal(na testovanie);

•  Výber mobilných aplikácií, vhodných pre 

interoperabilitu s vzdelávacou platformou;

•  Testovanie a nastavenie mobilných a webových 

aplikácií podľa zoznamu navrhnutého v 

predchádzajúcich pracovných krokoch;

•  Vývoj rozhraní pre dátovú komunikáciu medzi 

vybranými aplikáciami a vzdelávacou platformou 

WiseFarmer;

•  Systém webových konferencií (video/audio chat) 

testovaný a nastavený tak, aby vyhovoval projektu: 

Big BlueButton a Skype;

•  Vzhľadom na potrebu určitej úrovne systémovej 

integrácie sme uprednostnili používanie 

platformy Android, od ktorej sa očakávalo, že bude 

otvorenejším zdrojom a bude interoperabilnejší;

•  Ako ukázal prieskum, väčšina poľnohospodárov 

používa zariadenia s Androidom, ktoré vyžadujú 

účet Google, a preto bolo naplánované, že proces 

vzdelávania bude podporovaný aj v nástrojoch 

Google.

Hlavná vstupnábrána pre 
poľnohospodárov

https://www.wisefarmer.eu/

Znalostná databázaWiseFarmer
https://learn.wisefarmer.eu/kb

Vývin Platformy pre spoluprácu 
účastníkov projektu

Inovatívne výsledky pre vzdelávanie
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Preložili sme aplikáciu OneSoil
Počas prvej časti vzdelávacieho programu sme digitálne testovali niekoľko mobilných 
aplikácií s pokročilejšími účastníkmi z radov farmárov, ktoré sa v ďalších krokoch zdali byť 
užitočné pre všetkých študentov. Aplikácia OneSoil sa stala jednou z našich obľúbených, 
hlavne vďaka jej užívateľsky prívetivému rozhraniu, praktickým funkciám a v neposlednom 
rade aj kvôli jej bezplatnej dostupnosti. Bola tu však jedna zásadná prekážka: maďarská verzia nebola k dispozícii, 
čo bolvýznamný limitujúci aspekt pre lokálnych užívateľov projektu.

Organizátori a konzultanti nášho projektu sa preto rozhodli skúsiť aplikáciu preložiť sami. Zostavili sme malý 
tím dobrovoľníkov z anglicky hovoriacich účastníkov nášho projektu a pomocou profesionálneho online 
prekladacieho systému, ktorý poskytli vývojári, sme dokázali zvládnuť prekladniekoľkých tisícov slov a fráz v 
priebehu pár týždňov.

Príprava na prácu s mobilnými aplikáciami a zariadeniami 
•  Vybrali sme vhodné komunikačné nástroje na chatovanie, videokonferencie, online spoluprácu s 

možnosťou ukladania záznamov vrátane aktivít (dátum, čas, chat, zvuk, video, prezentácie, zoznam 
účastníkov);
 ◦ Preúčely online stretnutí bol opensource Big BlueButton nainštalovaný na server koordinátora 

(implementovaný aj na Univerzite Svätého Istvána), čo sa zdalo ako najrozumnejšia voľba, následne bol 
testovaný s dobrými výsledkami v menších skupinách;

 ◦ V prípade mobilnej komunikácie, ktorá vyžadovala zdieľanú obrazovku, nebol BBB dostatočne funkčný, 
preto sme študentom odporučili používať Skype;

•  Zvolili sme a nakonfigurovali riešenie Web to App, ktoré poskytovalo prostriedky na používanie webových 
aplikácií známym spôsobom, podobne ako v mobilných aplikáciách;

•  Na podporu praktických cvičení, zameraných na riešenie problémov sme zaistili, že niektoré mobilné 
aplikácie je možné kombinovať so systémom projektového vzdelávania, prepojeným so systémom 
riadenia farmy:
 ◦ Vytváranie projektov a formulárov pomocou API mobilnej aplikácie na zber údajov z pozorovaní v teréne;

 ◦ Webové mapové rozhranie na odosielanie a zobrazovanie protokolových súborov (KML, CSV), 
vytvorených mobilnou aplikáciou na sledovanie prostredníctvom GPS, spracovanie a zobrazovanie 
údajov odoslaných na adresu URL na strane servera;

•  Zabezpečili sme tiež podporu v rámci nastavení zariadení Android (tabletov), zakúpených v projekte,pre 
aplikácie uvedené vyššie a nižšie, ako aj poskytnutietextových pokynov o jednotlivých krokoch inštalácie.
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Na podporu výučby v oblasti inteligentných IKT v poľnohospodárstve, koordinátor disponuje svojimi 
vlastnými osvedčenými postupmi:

1. Pozorovanie poľnohospodárskych údajov na poli 
pomocou mobilnej aplikácie a zariadenia;

2. Sledovanie pohybu poľnohospodárskych strojov 
pomocou protokolovača GPS a automatizačných 
aplikácií, zobrazenie na online mape v reálnom čase, 
prepojené so softvérom na správu farmy;

3. Feromónový lapač hmyzu na predpoveď proti 
škodcom, v kombinácii so zariadením Android na 
diaľkové monitorovanie;

4. IoT riešenie na sledovanie polohy pasúcich sa zvierat 
(hovädzieho dobytka), monitorovanie teploty a ďalších údajov s vizualizáciou vo webovom prehliadači;

5. Využitie satelitných NDVI údajov na parcelnej mape na sledovanie stavu vegetácie plantáží a plodín, 
prepojených so softvérom na správu farmy.

Päť našich vlastných osvedčených postupov

GPSLogger
for Android

Hlavné digitálne nástroje, aplikácie, technológie, zvolené na podporu procesu 
vzdelávania:
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Využitie príležitostí interoperability (podľa štandardov 
otvorených údajov)
Niektoré z vybraných mobilných a webových aplikácií umožňujú prístup k svojim údajom, zaznamenaných 
používateľmi, rôznymi spôsobmi tým spôsobom, že umožňuje rôzne úrovne interoperability (sťahovanie súborov, 
API, webová služba atď.).
V prípade nášho projektu to znamená, že môžeme tieto aplikácie prepojiť s IT systémom našej vzdelávacej 
platformy, automatizovať niektoré procesy, znížiť množstvo pracovného zaťaženia pri zadávaní údajov, integrovať 
najlepšie funkcie jednotlivých platforiem atď., s cieľom lepšie demonštrovať výhody používania týchto nástrojov 
a motivovať našich študentov.

Príklady:
•  Aplikácia EpiCollect na sledovanie dát v teréne - poskytuje API, ktoré môžeme použiť v prepojenom 

systéme riadenia farmy
•  GPSLogger pre Android - dokáže odoslať zaznamenané súradnice GPS na adresu URL (na spracovanie na 

strane servera) a uložené súbory majú tiež otvorený formát (KML, CSV, OpenGTS, GeoJSON, GPX)
•  Služba plánovania zavlažovania založená na predpovedi počasiaIrriSat - disponuje API pre údaje NDVI a 

ďalšie satelitné vrstvy
•  Onesoil-je možné stiahnuť hranice poľa, presné aplikačné súbory sú k dispozícii v 

otvorených formátoch (KML, ISO XML). 
• WeAreNet, líder IO3, je členom siete GODAN Network.

Stránka s výsledkami osvedčených postupov obsahuje názov, popis, adresu URL, odkazy na stiahnutie, 
obrázky, multimediálne súbory, vkladanie videa z YouTube, prílohy dokumentu (napríklad podrobnejší návod 
na konkrétne cvičenie spojené s týmto postupom) a interaktívny H5P (mikro -) vzdelávací komponent, ktorýje 
schopný poskytnúť desiatky ďalších možností pre rôzne typy obsahu. Používatelia môžu tieto postupy takisto 
hodnotiť, kliknutím na jednoduchý 5-hviezdičkový widget, ktorýmmôžu poskytnúť okamžitú spätnú väzbu.

ZNALOSTNÁ DATABÁZA
Zoznam osvedčených postupov s 
aplikáciou digitálnych nástrojov na 
úrovni malých a rodinných farmárov
Online vzdelávacia platforma ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie 
na prístup k osvedčeným postupom a relevantným cvičeniam, 
ktoré budúvyužité počas pilotného vzdelávacieho programu. Popis 
jednotlivých položiek je k dispozícii v angličtine, ako aj v jazykoch 
pilotných krajín, srbčine a maďarčine.
      

• Na základe výberu jazyka sa 
návštevníkom zobrazujú iba 
záznamy ich vlastného jazyka;

•  Témy WF podľa metodiky WF 
(pozriNewsletter2);

•  Typ technológie (GIS - GPS, EO 
- satelitné údaje, IoT - senzory 
atď.);

•  Režim zobrazenia (mobilná 
aplikácia, webová aplikácia, 
softvér pre stolné počítače 
atď.);

•  Obchodný model (úplne 
zadarmo, zadarmo a za 
poplatok, súčasť služby atď.).

Filtrovanie kategórií
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Malé technické inovácie podporujúce praktické cvičenia
IT vývojári organizácií WAN a GAK vytvorili niekoľko nových funkcií, aby demonštrovali osvedčené 
postupy interoperability medzi jednotlivými systémami, za účelomposkytnutia pokročilejšej 
používateľskej skúsenosti a možnosti modelovania situácií, s ktorými sa farmári stretávajú počas 
práce s IKT v reálnom živote.
V prípade praktického cvičenia s GPS Logger / FarmLogbooknebolo k dispozícii hotové riešenie na vizualizáciu zaznamenaných 
údajov na mapovom rozhraní, preto sme vyvinuli nástroj na odosielanie súborov, ktorý akceptuje rovnako formáty KML a CSV 
(natívne generovanéaplikáciou GPS Logger), ktorý umožňuje prezerať sledované značkovacie body pohybu s informáciami o 
dátume/čase na mape Google, ako aj stiahnuť výsledok v štandardnom KML. Umožnili sme tiež pracovať s funkciou aplikácie 
„odoslať na URL“ prostredníctvom živého pripojenia k serveru a zobrazenia mapy.

Za účelom podpory úloh v rámci praktických cvičení s EpiCollect/Farm Logbook, integrovali sme rozhranie EpiCollect API 
(https: // docs. Epicollect.net/developers/api), aby sa zobrazili aktivity farmy zaznamenané aplikáciou v mapovom rozhraní 
platformy farmárskeho denníka (Farm Logbook).
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V TEJTO SEKCII O 
VZDELÁVACOM PROGRAME:

• Metodika a program pilotného 
projektu

• Mapa implementácie, účastníci v 
Srbsku a Maďarsku

• Zoznámte sa s našimi facilitátormi!
• Vzdelávacie aktivity a spätná väzba zo 

Srbska
• Ohlasy študentov z Maďarska
• Séria online prezentácií od 

poskytovateľov služieb IKT
• Zoznam praktických cvičení pre 

začínajúcich farmárov
• Používanie vzdelávacej platformy

Program pilotného vzdelávania

WF Pilotný vzdelávací program v Srbsku 
a Maďarsku

Hlavným cieľom nášho projektu bolo vyvinúť a 
otestovať vzdelávací program - od októbra 2020 
do apríla 2021 - s cieľom lepšie prepojiť generácie 
farmárov v digitálnom veku, oceniť a skĺbiť ich tradície, 
postoje a lokálne skúsenosti, a zároveňposkytnúť 
motivujúcepraktické cvičenia, zamerané na riešenie 
problémov. Vzhľadom na pandémiu (ktorá sa úplne 
prekrýva s plánovaným harmonogramom pilotného 
vzdelávania) však musel byť pilotný tréning 
implementovaný upravenou metodikou v porovnaní 
s pôvodným návrhom, ale napriek tomu sme sa 
snažili zachovať a využiť všetky inovatívne prvky a 
techniky podľa pôvodného plánu.
Hlavným rozdielom bol nedostatok príležitostí na 
uskutočnenie fyzických aktivítprezenčnou formou 
(3 dni na začiatku, 1 deň v polovici obdobia a 1 deň 
na záver plánovaného obdobia), ktoré mali byť 
základom prvotnej identifikácie a fungovania v 
skupinách a dvojiciach; napriek tomu sme vytvorili 
dvojice pomocou online komunikácie, ktorá sa počas 
programu čiastočne testovala.
Počas procesu vzdelávania a záverečného 
hodnoteniasme si užili veľa kreatívnych a 
motivujúcich chvíľ, dosiahli sme veľa povzbudivých 
podnetov a získali celkovo pozitívnu spätnú väzbu 
od našich účastníkov v oboch pilotných krajinách. 
Oslovili nás nové skupiny farmárov a poradcov, so 
záujmom pokračovať v týchto kurzoch.
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Vzdelávací proces
V októbri až novembri 2020 sme spustili tréningový program skupinypre pokročilých užívateľov v Maďarsku na základe 
otvorenej registrácie zainteresovaných účastníkov. Organizovali sme týždenné online workshopy a od decembra sme 
začali pozývať hosťujúcich moderátorov - vývojárov v rámci služieb IKT - a prispôsobili sme náš vzdelávací obsah k týmto 
osvedčeným postupom (takisto sú súčasťou znalostnej databázy WF). Cieľom tejto fázy nebolo len vzdelávať sa, ale aj 
overiť a vyselektovať najlepšie a najvhodnejšie nástroje pre poľnohospodárov so základnými digitálnymi schopnosťami, 
za účelom ich využitia v ďalších krokoch projektu. Paralelne sa spustila aj príprava skupiny začiatočníkov.

V Maďarsku účastníci obdržali nové tablety (10 ”Android Lenovo M10 LTE) so sprievodcom inštaláciou a spustením 
vybraných aplikácií WiseFarmer (podľa individuálnych potrieb boli zriadené aj účty Google).
Skutočný proces vzdelávania pre väčšinu začínajúcich farmárov odštartoval v januári 2021 (pričom niektoré páry začali 
s programom už v poslednom mesiaci roku 2020).

Pilotný tréning v Srbsku nasledoval po procese v Maďarsku s niekoľkotýždňovým oneskorením, čo umožnilo filtrovať, 
prispôsobovať a upravovať obsah v súlades lokálnymi potrebami.
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Okrem metodickej prípravy a vývinu obsahu,organizátori v 
pilotných krajinách začali aj s prípravou opatrení na zaistenie 
technického zázemia pre implementáciu programu pilotného 
testovania.
V Maďarsku bolo obstaraných 30 tabletov s Androidom, ktoré 
bolizískané v rámci špeciálnych opatrení na prerozdelenie 
rozpočtu, súvisiacich s pandémiou COVID-19. Vybraným 
zariadením sa stal tabletLenovo M10 LTE (so slotom na SIM 
kartu). Tento model sa javí ako optimálna voľbavzhľadom 
na veľkosť obrazovky, komunikačné schopnosti a kvalitu a 
trvanlivosťna úrovni strednej triedy.

Spoločnosť GAK kúpila (mimo financovania projektu) dron 
(UAV), ktorý je veľmi vhodný a efektívny pre poľnohospodárske 
využitie; následnesme plánovali cvičenia, keď je možné 
prevádzať demonštrácie prezenčnou formou a za priaznivého 
počasia (apríl-máj 2021).

Vývojár jedného z hlavných poľnohospodárskych záznamových 
systémov (EU-Info) predložil ponuku na podporuWise-

Farmer študentov formou poskytnutia bezplatných účtov a vývojom prispôsobeného softvéru,prepojeného s 
cvičeniami.
Tiež sme vytvorili platformu BigBlueButton pre komunikáciu, najmä pre online aktivity.

Príprava na pilotné testovanie
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VÝVIN VZDELÁVACIEHO OBSAHU A AKTIVÍT 
Výzva pre účastníkov vzdelávania (poľnohospodárov) 

Nasledujúce informácie boli formulované pre otvorenú výzvu:
Kľúčové informácie pre účastníkov vzdelávania (vydané k októbru 2020)

• Trvanie: október 2020 - apríl 2021;
• Účasť je pre poľnohospodárov so schválenou registráciou bezplatná;
• Miesto: online (virtuálne), osobné stretnutia sú naplánované na december 2020 

a marec 2021;
• Vzhľadom na pandémiu sa prvé plánované stretnutie, namiesto osobného 

stretnutia, uskutoční virtuálne v októbri 2020;
• Použité technické platformy: webový prehliadač a mobilné aplikácie pre 

Android;
• Poľnohospodári, ktorým chýba mobilné zariadenie, môžu požiadať koordinátora projektu o tablet s 

Androidom;
• Účastníci, ktorí úspešne absolvujú vzdelávací program, získajú certifikát,vydaný v mene programu 

Erasmus + a Univerzity GAK / SzentIstván;
• Pôdohospodárski poradcovia,určení ako „facilitátori“, pomáhajú pri plnení úloh, postupov a podporujú 

proces výučby;
• Účastníkom budú v súvislosti s cvičeniami v rámci kurzu k dispozícii bezplatné a otvorené zdroje, nástroje 

a aplikácie.

 
Fázy vzdelávacieho programu:
 
I. Spoznávanie vzdelávacieho prostredia a seba navzájom -november - december 2020

• Všeobecné informácie o používaní mobilného zariadenia (Android / tablet), nastavenie účtu Google, 
nájdenie priečinka WiseFarmer, spustenie aplikácií a pokus o inštaláciu nových aplikácií;

• Zoznámenie sa s komunikačným nástrojom a vzdelávacou platformou;
• Zoznámenie sa, zdieľanievlastných dobrých skúseností s mobilnými a webovými aplikáciami, obľúbenými 

a osvedčenými postupmi, potrebami a nápadmi;
• Základné internetové zručnosti, e -maily, online komunikácia, techniky vyhľadávania, tipy a triky atď.;
• Zoznámenie sa s vzdelávacou platformou, znalostnou databázou WiseFarmer.

II. Rozumné poľnohospodárske postupy -január-apríl 2021
• Na základe registračného formulára účastníka (farmára) sa identifikuje profil študentov;
• Podľa tohto profilu im budú poskytnuté praktické cvičenia (súvisiace s poľnohospodárstvom) zamerané 

na riešenie problémov, ktoré vyžadujú používanie digitálnych nástrojov, aplikácií;
• Niekoľko úloh z praxe bude vychádzať zo skúseností z prvej fázy,v súlade s charakteristikami a potrebami 

zúčastnených poľnohospodárov;
• Praktické cvičenia budú formulované tak, aby poľnohospodári mohli využívať údaje z vlastnej farmy, a 

teda hneď si uvedomiť výhody ich aplikácie v reálnom prostredí;
• Partneri pilotného projektu vopred zozbierali a/alebo vyvinuli množstvo praktických nástrojov založených 

na IKT, najmä na základe dobrých skúseností v oblasti poľnohospodárskeho poradenstva, podľa často sa 
vyskytujúcich problémov a potrieb a najvyhľadávanejších servisných aktivít;

• Praktické cvičenia sa zvyčajne vykonávajú pomocou mobilných aplikácií a webových aplikácií, spustených 
v mobilnom prehliadači.

• Počiatočná sada aplikácií bude nainštalovaná na pridelené mobilné zariadenia a ich zoznam na stiahnutie 
je k dispozícii samostatne.
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Prezentácia organizátorov a účastníkov vzdelávania
Sieť facilitátorovWiseFarmer
Päť poľnohospodárskych poradcov v Maďarsku a 2 experti v Srbsku pôsobili ako facilitátori pri 
podpore procesu vzdelávania poľnohospodárov, pričom slúžili predovšetkým ako ich partneri v 
každodennom pracovnom živote.

Judit NAGY, Južná Veľká Maďarská nížina
Už viac ako desať rokov pestujeme na vlastnej biologickej farme ekologickú bazu 
čiernu, organické hrozno a bio lucernu, takisto z nich vyrábame finálne potravinárske 
produkty a prevádzkujeme aj ubytovacie služby pre vidiecky turizmus. Lesníctvo je 
tiež súčasťou našej práce. Na základe týchto skúseností poskytujem odborné rady 
poľnohospodárom, zapojeným do ekologického poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva v oblastiach podpornej administratívy, prípravy návrhov projektov 
a vzťahov s úradmi.

Zoltan SZUDA, Južná Veľká Maďarská nížina
Ako konzultant pomáham najmä poľnohospodárom pri príprave a realizácii 
tendrov na rozvoj poľnohospodárstva a vidieka. Tiež sa snažím na vlastnej 
farmeprodukovať osvedčené a vysokokvalitné potraviny udržateľným spôsobom. 
Zaoberám sa rastlinnou výrobou a produkciou ovocia. Spracovávam niektoré 
vlastné prísady a predávam ich ako prírodný nápoj.

Tibor SZABO, Južná Veľká Maďarská nížina
Špecializujem sa na ekologické poľnohospodárstvo, programy agro-
environmentálneho manažmentu (VP-AKG) a manažment farmy. Ako poradca 
pôsobím od roku 2006. V roku 2018 som skončil inžinierske štúdium ochrany 
rastlín. V predchádzajúcom období som bol členom poradenskej siete, 
prevádzkovanej spoločnosťou GAK a podporujem prácucca 60 farmárov.

Krisztina TOTH, Stredné Maďarsko
V súvislosti s mojim doktorandským štúdiom som skúmalapriestor, úlohy a 
rozvojové možnosti poľnohospodárskeho poradenstva. Organizujem vzdelávacie 
programy, predovšetkým pre poľnohospodárov,na témy ako je digitalizácia, 
zmena klímy, inteligentné zavlažovacie systémy a presné poľnohospodárstvo. 
Aktívne sa zúčastňujem univerzitného vzdelávania a výskumu v Gödöllő. Ako 
projektový manažér v medzinárodnom projekte s názvom EURE-KA skúmam 
možnosti prechodu na presné poľnohospodárstvo.

Attila NAGY, Stredné Maďarsko
Desaťročie pracujem ako registrovaný pôdohospodársky poradca. Pomáham 
predovšetkým poľnohospodárom pri ich administratívnych úlohách, ako je 
vedenie záznamovmanažmentu farmy, pomoc pri vytváraní podmienok v súlade 
s povinnosťami krížového plnenia, ich kontrola, príprava na inšpekcie, kontakt 
s úradmi a pomoc poľnohospodárom pri predkladaní grantov a spracovaní 
projektových návrhov.
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Marko MANOJLOVIC, Srbsko
Vyštudoval som v odbore špecialista na ochranu rastlín na Poľnohospodárskej a 
potravinárskej škole v Prokuplje. Pracujem v poľnohospodárskej poradenskej a 
expertnej službe Jagodina, zameriavam sa na zlepšovanie finančných znalostí a 
záznamov o poľnohospodárskych podnikoch, podporujem ekologicky prijateľnú 
produkciu zeleniny v chránených oblastiach a aplikáciu solarizácie v agro-
ekologických podmienkach RS s cieľom biologicky kontrolovať pôdne patogény 
zeleniny v chránenej oblasti.

Jasmina FILIPOVIC, Srbsko
Mám doktorát z biotechnických vied a v oblasti agro-ekonomických vied a 
magisterský titul z ekonomiky. Som riaditeľom a poradcom Pôdohospodárskej 
poradenskej agentúry v Jagodine. Moje hlavné skúsenosti súvisiace s projektom 
v danej tematickej oblasti sú zlepšenie finančných znalostí a záznamov o 
poľnohospodárskych podnikoch, podpora akceptovateľnej ekologickejprodukcie 
zeleniny v chránenej oblasti a aplikácia solarizácie.

Goran Djordjević, Srbsko
Som farmárskym poradcom pre produkciu ovocia a hroznového vína v regionálnej 
kancelárii FAS v Smedereve. Mám titul BSc z produkcie ovocia a hroznového 
vína z Poľnohospodárskej fakulty Zemun, Belehradskej univerzity. Mám bohaté 
skúsenosti s výrobou ovocia vo vlastnej domácnosti. Zúčastnil som sa aj rôznych 
projektov a absolvoval som školenie v rámci modulov CECRA pre komunikačné 
zručnosti.

Goran Pavlović, Srbsko
Od roku 2004 som riaditeľom regionálnej kancelárie FAS a farmárskym 
poradcom pre plodiny na ornej pôde. Mám titul BSc v odbore plodiny na 
ornej pôde z Poľnohospodárskej fakulty Zemun, Belehradskej univerzity. 
Podieľal som sa na rôznych projektoch, ako napríklad vzdelávanie manažmentu 
farmy, školenie vzorkovačov na odber vzoriek prírodných semien, validácia 
metód v laboratórnej praxi, testovanie zabezpečenia kvality osív v laboratóriách 
osív, vzdelávanie poradcov a jednotlivých poľnohospodárskych výrobcov 

s cieľom aktívne sa podieľať na organizovaný trh s komoditami a mapovanie inváznych a ekonomicky 
škodlivých burín.
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Študenti reprezentovali niekoľko vidieckych oblastí Srbska a 
Maďarska 

V Srbsku boli účastníci náborovaní z dvoch 
hlavných oblastí (Jagodina, Smederevo), 
zatiaľ čo v Maďarsku študenti pochádzali zo 
štyroch oddelených regiónov (Szabadbattyán, 
Kecskemét, Szeged, Szamosújlak).

Lokality, z ktorých pochádzali facilitátori, sa 
vo všeobecnostinachádzali v tesnej blízkosti 
študentov, pretože väčšina z nich mala 
predtým dobre zavedený vzťah a spoluprácu s 
farmármi. Dokázali spolu denne komunikovať 
prostredníctvom svojich tradičných, ako aj 
novo-naučených digitálnych kanálov.

V Maďarsku sme mali aj niekoľko účastníkov, 
ktorí sa do programu pripojili z iných miest, 
pretože sa zaregistrovali do otvorenej výzvy 
a nemali žiadne predchádzajúce kontakty na 
sieťfacilitátorov projektu. Väčšina z nich sa stala 
členmi skupiny pokročilých študentov, takže 
bola schopná udržiavať kontakty virtuálnymi 
prostriedkami.
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Facilitátorské školenia v Srbsku 

21. OKTÓBER2020.BELEHRAD
Školenie facilitátorov, ktoré sa uskutočnilo v Belehrade na jeseň 
2020, zorganizoval a viedol srbský partner Wisefarmera, Institut za 
primenunauke u poljoprivredi (IPN). Počas celodenného podujatia sa 
účastníci dozvedeli o pozadí projektu a Príručke pre facilitátorov, ktorá 
bola vypracovaná v rámci projektu. Témy druhej sekcie boli: Základy 
vedomej komunikácie, riešenie konfliktov, vzťahy so zákazníkmi a 
sprostredkovanie online aktivíts dôrazom na cieľovú skupinu farmárov. 
Po obedňajšej prestávke organizátoriprezentovali a spolu s účastníkmi 
otestovali online platformu WF pre vzdelávanie a komunikáciu.

Maďarskí partneri realizovali školenie facilitátorov v dvoch krokoch a 
na rôznych miestach.

Prvé podujatie sa uskutočnilo 29. septembra 2020 v Kecskeméte na 
ukážkovej a vzdelávacej farme Vyššej školy záhradníctva.

V októbri nasledovalo v Západnom Maďarsku školenie zamerané na 
facilitáciu v oblasti komunikácie a digitálnych zručností.

Facilitátorské školenia v Maďarsku

29.SEPTEMBER 2020.KECSKEMÉT

20.OKTÓBER.2020MOSONMAGYARÓVÁR
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SÉRIA ONLINE PREZENTÁCIÍ POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB IKT
ako súčasť programu pre pokročilých poľnohospodárov 
(najmä)
Od druhej polovice prvej fázy s pokročilými účastníkmi- farmármi sme začali organizovať prezentácie vývojárov 
nástrojov IKT, mobilných aplikácií, poskytovateľov služieb atď. Na naše pravidelné online akcie sme neskôr 
pozvali aj začiatočníkov.

17.december 2020 – stretnutie 07.
• Agromedium, mobilná aplikácia, ktorá obsahuje hlavné údaje, licenčné dokumenty a charakteristiky komerčne 

dostupných prípravkov na ochranu rastlín a hnojív schválených v Maďarsku. https://agromedium.com
• Agrártitkár, ktorý poskytuje poľnohospodárom niekoľko užitočných nástrojov, väčšinou opensource a zadarmo . http://

agrartitkar.hu

21.január2021 – Stretnutie08.
• Výskum presného poľnohospodárstva v chove zvierat, možnosti spolupráce - Výskumný ústav ekologického 

poľnohospodárstvaOMKi. https://www.biokutatas.hu/hu/page/show/allattenyesztes)
• LoRatechnológie v poľnohospodárstve. https://zane.hu/

10.február2021 – Stretnutie09.
• Softvér pre plánovanie výživy pôdy FieldCalc, ktorý bol navrhnutý na spracovanie dát a parametrov obsahu humusu, 

AL-P2O5 a AL-K2O, ktorý zohľadňuje najdôležitejšie vlastnosti pôdy, ovplyvňujúce absorpciu, pričom sa zohľadnia 
existujúce kombinácie vlastností pôdy v existujúcich typoch pôdy na území Maďarska. Požiadavky na živiny odporúčané 
spoločnosťou FieldCalc sú navrhované podľa princípov medzi maximom a rovnovážnym stavom. https://www.field-
calc.com

25.február2021 – Stretnutie10.
•  Softvér na riadeniev rámci presného poľnohospodárstva, odber vzoriek pôdy, satelitná a dronová technológia, 

organizácia a analýza údajov.https://agridron.com

03.marec2021– Stretnutie12.
• Systém monitorovania zrna, GrainMonitorKft.  https://www.grainmonitor.net/
• Pôdny skener, CsernozjomKft.  http://www.csernozjom.com/

08.apríl 2021– Stretnutie13.
• Vývoj a benefity služieb a aplikácií internetu vecí v poľnohospodárstve, Univerzita SZE
• Predstavenie Platformy znalostí o ekologickom poľnohospodárstve, OMKi / FiBL

04.máj2021  – Stretnutie14.
• Využitie poľnohospodárskych GIS údajov bezplatným softvérom QGIS. Použitie satelitných vegetačných 

máp, skutočné farebné mapy - zobrazenie, interpretácia. Analýza údajov diaľkového snímania z 
ekologického poľnohospodárstva. Hodnotenie dráh života v teréne, detekcia agrotechnických operácií, 
pozorovateľnosť organického a konvenčného pestovania. GeoadatKft.
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VZDELÁVACÍ PROCES WISEFARMER S PRAKTICKÝMI CVIČENIAMI (FÁZA 2)
Cvičenia zamerané na prax a na riešenie problémov
Cvičenia zamerané na prax boli účastníkom predstavené v približne 1 až 2 týždňových intervaloch v Maďarsku, implementované podľa nižšie 

uvedeného zoznamu. Vo všetkých prípadoch bola požadovaná určitá úroveň interaktivity a spätnej väzby.

Prvá polovica

1. E-mailový kontakt  2021.01.26.
V rámci prvého cvičenia sme zaistili, aby mal každý účastník funkčný účet Google a adresu Gmail, ktoré sú nevyhnutné na používanie 

zariadenia Android a e -mailovú komunikáciu počas procesu výučby. Podporili to naši facilitátori, ktorí farmárom v prípade potreby pomohli 

založiť nový účet. Požiadali sme všetkých študentov, aby poslali jednoduchú „ahoj“ správu na náš wisefarmer.eu@gmail.com a potvrdili, že 

sú aktívny.

2. Google formuláre  2021.01.31.
S touto úlohou sme mali dvojakýzámer, na jednej strane zadať študentom jednoduché praktické cvičenie vyplnenia a odoslania krátkeho 

webového formulára, na strane druhej získať relevantné informácie o profile študentov, ktoré sa týkajú ich hlavných oblastí záujmu a ďalších 

špecifík, ktoré je potrebné vziať do úvahy v ďalších krokoch.

3. Skenovacia aplikácia  2021.02.04.
Aplikáciu Office Lens sme vybrali kvôli jej jednoduchému použitiu, dostupnosti lokalizácie (HU i SR) a dostupným podporným informáciám. 

Pokúsili sme sa predviesť niektoré z najdôležitejších úloh pri používaní zariadenia, sťahovaní a inštalácii novej aplikácie a potom sme vyskúšali 

užitočnú funkciu: skenovací program, ktorý môže v budúcnosti veľmi pomôcť pri bežných aktivitách s pôdohospodárskymi poradcami alebo 

úradmi, ako je digitalizácia dokumentov, zdieľanie, odosielanie úradných dokumentov, bežne dostupných v papierovej forme v elektronickom 

formáte.

4. Prihlásenie do farmárskeho denníka  2021.02.09.
Účastníkov sme požiadali, aby sa prihlásili pomocou zadaného používateľského mena a hesla do aplikácie Farmársky denník:https://

gn.eurofarmer.hu/login. Voliteľnou úlohou bolo zadaťúdaje o ich pôdedoLandParcelInformationSystem (MePAR) (napr. na základe údajov 

e-Claim alebo systému MePAR) a vytvoriť parcelu vo vnútri bloku uvedeného v predchádzajúcom kroku.

5 G-NDVI 2021.02.19.
Toto cvičenie zahŕňalo prihlásenie do Farmárskeho denníka, s využitím postupov naučených počas predchádzajúceho cvičenia; vytvorenie 

dvojice súradníc centra bloku pozemkov v sekcii zoznam kmeňových dát / sekcia blokov a prístup na stránku Poľnohospodárstvo / Pole; 

kliknutím na ikonu otvorenie zobrazenia mapy a nakreslenie poľa; na závervyvolanie a zobrazenie vrstiev NDVI na kontrolu vegetačného 

indexu. Súbežne s touto úlohou bolo ako doplnkové cvičenie vykonané plánovanie stretnutia prostredníctvom aplikácie Doodle s časovou 

preferenciou pre online stretnutie.

6. EpiCollect 2021.03.08.
Mobilná aplikácia EpiCollect umožnila študentom zaznamenať pomocou tabletu pozorovania z terénu (týkajúce sa napr. ochrany rastlín, 

poškodenia, stresu atď.) a následne ich odoslať svojmu poradcovi. Týmto spôsobom mohli ľahko vytvárať fotografie, zvukové a obrazové 

záznamy; meno odosielateľa, čas a súradnice GPS zberu údajov boli generované aplikáciou automaticky, takže bolo možné vytvoriť záznam 

rýchlo a jednoducho. Zber dát fungoval aj off-line (bez internetového pripojenia), údaje bolo možné neskôr odoslať pomocou online pripojenia.

7. OneSoil 2021.03.12.
Týmto cvičením sme študentom zadali trochu zložitejšiu úlohu, ktorú treba tiež vykonať vo dvojiciach. Úloha začala stiahnutím a inštaláciou 

aplikácie pre Android OneSoil z obchodu Google Play. Každého študenta sme upozornili, že ak má na svojom zariadení už nainštalovanú 

predchádzajúcu verziu, mala by byť aktualizovaná, pretože v tom čase bola práve vydaná maďarská verzia, preložená projektom WiseFarmer. 

Ďalšími krokmi bolo prihlásenie a následne vytvorenie kresby polí. V mobilnej aplikácii na toto existujú dva spôsoby (výber s automatickým 

vymedzením alebo manuálne nakreslenie hraničnej čiary). Študentom sme odporučili, aby si vybrali vlastnú poľnohospodársku oblasť 

(oblasti). Bola podaná žiadosť o zdieľanie terénnych údajov so študentskou dvojicou a wisefarmer..eu@gmail.com v kópii. Tiež sme požiadali o 

vytvorenie poznámky k pozorovaniu poľa (aspoň) na jednom z poľných pozemkov, ktorá odkazuje na nejaký druh poľnohospodárskej činnosti 

(podobne ako v predchádzajúcom cvičení: môže byť pripojený popis, fotografia), a tiež sme požiadali zdieľať s párom a projektom.
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Druhá polovica 

Začiatkom marca 2021 sme absolvovali polovicu praktických cvičení a podľa plánu, po prvej časti, zameranej 

na využívanie e -mailovej komunikácie na zadávanie úloh a získavanie spätnej väzby, sme prešli na Učebňu 

Google (Google Classroom), pretože každý študent si už bol istý s používateľským prostredím 

platformy Android (a ako sme sa uistili neskôr, boli dobre oboznámení aj s ekosystémom Goo-

gle). Cvičeniav aplikáciiOne- Soilboli v skutočnosti priradené oboma kanálmi, čím sa prepájajú 

tieto dve metódy.  

8. Vstúpte do Učebne Google  2021.03.09. 

V tomto cvičení sme jednoducho požiadali našich účastníkov, aby sa prihlásili do modulu Učebňa Google (Google Classroom), aby sme sa 

ubezpečili, že sú aktívny a aby si účastníci uvedomili, že ďalšie kroky vzdelávacieho procesu budú priraďované prostredníctvom tejto plat-

formy (tieto informácie sme účastníkom poskytli aj súbežným e -mailom). 

9. PlantNet 2021.03.21. 

V tejto praktickej ukážke sa študenti zoznámili s mobilnou aplikáciou na rozpoznávanie rastlín PlantNet, následne mali možnosť vyskúšať 

si jej využitie vytváraním snímky obrazovky pomocou tabletu, ktorej využitie (odoslanie snímky obrazovky e -mailom) bolo súčasťou úlohy. 

Tieto zručnosti môžunájsť uplatnenie v mnohých ďalších prípadoch. 

10. Testovací kvíz 2021.03.18. 

Požiadali sme našich študentov, aby vyplnili a odoslali testovací kvíz v rámci Učebne Google.Test obsahoval otázky súvisiace s vedomosťami 

o aplikáciách,ktoré boli prezentované v predchádzajúcich cvičeniach. 

11. GPSLogger 2021.04.11. 

V tejto úlohe sme predstavili mobilné zariadenie ako nástroj na sledovanie, zaznamenávanie súradníc pohybu, aby sa študenti nauči-

li sledovať, získavať a používať údaje na rôzne účely. Na cvičenie sme vyvinuli dva nové prehliadače webových máp, ktoré účastníkom 

umožnili vizualizovať súbory logov (KML, CSV) uložené v tablete a nahrané do máp Google. Úloha pozostávala zo štyroch hlavných častí 

- inštalácia aplikácie z alternatívneho zdroja (nie z obchodu Google Play); zaznamenávanie pohybu (GPS záznam / sledovanie), nahrávanie 

zaznamenaného súboru do GC; zobrazenie záznamov a uložených súborov v Mapách Google, nahranie snímky obrazovky v GC; ukladanie a 

prezeranie zaznamenaných údajov o polohe na webovom aplikačnom serveri (v reálnom čase prostredníctvom online pripojenia). 

12. GN EpiCollect párovanie  2021.04.21. 

V ďalšom cvičení sme spárovali dve predtým prezentované aplikácie - mobilnú aplikáciu EpiCollect a Farmársky denník (FarmLogbook). 

Požiadali sme študentov, aby vykonali záznam údajov v rámci svojej vlastnej oblasti / aspoň na jednom bode svojej vlastnej farmy. Vytvorili 

sme nový formulár pre EpiCollect, ktorého funkcia uľahčuje záznam aktivít na farme, keď sa na poli vykoná akákoľvek agrotechnická operá-

cia. Vďaka novému vývoju pomocou rozhrania EpiCollect API bolo farmárskemu denníku umožnené získavať zaznamenané a odoslané 

údaje v reálnom čase z EpiCollect a zobrazovať ich v mapovom rozhraní denníka. Na základe toho sa v Denníku vytvorí pripomienka, ktorá 

môže byť významným pomocníkom pri následnom vypĺňaní podrobnejších údajov denníka. 

13. Pozemkové ohlásenia, list vlastníctva  2021.05.30. 

Nasledujúce cvičenie WiseFarmer pozostávalo z troch častí, z ktorých každú je možné vykonať nezávisle: 1) Hľadanie pozemku inzerovaného 

na predaj a prenájom; 2) Elektronický nástroj - katastrálne prekrytie, zobrazenie topografickej mapy; 3) Elektronický list vlastníctva. Tieto 

tri časti možno tiež interpretovať ako tri kroky v konkrétnej situácii poľnohospodára, počas ktorých vyhľadávame inzerované pozemky, zo-

brazujeme ich na mapovom rozhraní a potom získavame súvisiace dokumenty. Úlohu bolo možné splniť vykonaním ktoréhokoľvek z troch 

čiastkových cvičení, pri ktorých sme študentov požiadali, aby sa obvyklým spôsobom prihlásili do Učebne Google. Tento postup bol tech-

nicky odlišný ako predtým, pretože rozhrania vyžadovali webový prehliadač (napr. Chrome na tablete s Androidom / nie mobilnú aplikáciu) a 

časť 2 a 3 vyžadovali prístup k zákazníckej bráne (účet, prihlásenie), čo študentom tiež pomohlo zoznámiť sa so službami digitálnej verejnej 

správy, ktoré vyžadujú identifikáciu. 

14. Záverečný dotazník  2021.05.31. 

Poďakovali sme za spoluprácu všetkých účastníkov vo vzdelávacom programe a požiadali sme ich, aby vyplnili a vrátili krátky dotazník, 

poskytujúci spätnú väzbu o ich skúsenostiach, ťažkostiach, komentároch a návrhoch.
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Zadávanie úloh a prijímanie spätnej väzby pomocou 
vzdelávacej platformy 

Od druhej polovice vzdelávacieho programu sme predstavili Učebňu Google aj pre skupinu farmárov- 
začiatočníkov, pretože v tom čase sa už každý účastník zoznámil so základmi platformy Google. 

Zadávanie úloh s popismi, návodmi a termínmi:

Získanie spätnej väzby o dokončení úlohy k jednému z cvičení (PlantNet):
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Naši farmári a facilitátoripočas realizácie aktivít
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VZDELÁVACIE AKTIVITY V SRBSKU
Proces bol prispôsobený špecifickým potrebámúčastníkov

Význam veľkosti farmy a faktorov správneho načasovania 

Skúsenosti s online spoluprácou ukázali, že na medzigeneračné P2P učenie sa a online spoluprácu mali 
vplyv nasledujúce faktory:

• dobrá identifikácia vzdelávacích potrieb a zručností poľnohospodárov i facilitátorov;
• tímová a párová práca je pre účastníkov motivujúca;
• čas farmára je cenný a nechcú ho tráviť niečím, čo nepovažujú za užitočné;
• harmonogram práce s farmármi sa musí prispôsobiť im potrebám;
• pracovný čas poľnohospodárov: školenia popoludní alebo večer;
• poveternostné podmienky: školenia vykonávané za nepriaznivého počasia, kedy nie je možné vykonávať 

poľnohospodárske práce;
• rešpektovanie tradičných sviatkov, školenia počas mimopracovných dní, využitie víkendov na školenia;
• poskytnutie materiálov (ppt, video odkazy, atď.) vopred a poskytnutie dlhšieho času na prácu v 

skupinách / pároch a na riešenie úloh;
• udržiavanie viackanálovej komunikácie-používanie e-mailu, telefónnych hovorov, Viber-u ..., aby sa 

zabezpečilo, že sú všetci informovaní.
Po dokončení úvodných cvičení sa poľnohospodári stali otvorenejšími pre nové nástroje a témy. Pre všetky 
cieľové skupiny: poradcov, facilitátorov a poľnohospodárov je dôležitéa potrebné neustále sa vzdelávať a 
školiť v oblasti IKT.

Poľnohospodári v Srbsku sa kvôli 
menšej veľkosti fariem a pozemkov 
viac zaujímali napríklad o prístup na 
trh a používanie pesticídov, ako o 
presné poľnohospodárstvo.

Účastníci prešli intenzívnymi, 
väčšinou prvými skúsenosťami s 
používaním IKT, mnohými rôznymi 
spôsobmi.
Medzigeneračná spolupráca bola 
kľúčovým prvkom, pretože účasť 
mladýchpoľnohospodárov, ktorí 
podporovali starších, bolakľúčová 
pre začatie a implementáciu 
vzdelávacieho procesu
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WISEFARMERSPÄTNÁ VÄZBA Z PILOTNÉHO TESTOVANIA ZO SRBSKA
Projekt WiseFarmer PSSS Jagodina

Skúsenosti zúčastnených farmárov a poradcov PSSS Jagodina 

Projekt je navrhnutý podľa zásad správnej praxe a napriek nepriaznivým okolnostiam, spôsobeným pandémiou 
COVID-19, boli poľnohospodárom zabezpečenévhodné pracovné podmienky. Účastníci ocenili spoluprácu a 
pozitívne hodnotili predovšetkým kontinuitu práce a zlepšovanie vedomostí v oblasti používania digitálnych 
nástrojov v poľnohospodárskej výrobe, ktoré sú pre nich veľmi potrebné a užitočné. Všetky cvičenia, ktoré boli 
vykonané, boli podľa ich názoru užitočné, všetko bolo vykonané v dobrej časovej postupnosti a bez väčších 
zmätkov v práci. Študenti dokázali zvládnuť základné techniky práce na počítači, tablete a mobilnom telefóne. 
Používanie elektronickej pošty veľmi uľahčilo ich komunikáciu,ocenili najmä používanie Viberu, Facebooku a 
ďalších digitálnych nástrojov, ako sú rôzne užitočné portály na internete, ktoré poskytujú informácie o dotáciách 
a pomoci pre poľnohospodárov.
Workshopy boli veľmi konštruktívne, pretože pomocou aplikácie Viber sa mohli farmári zúčastniť skupinových 
hovorov a tak si vymieňať skúsenosti. Dôležité je poznamenať, že pre mladých poľnohospodárov bolo 
jednoduchšie zvládnuť prístup k vzdelávaniu a seminárom, pretože väčšina z nich už mala množstvo skúseností 
s používaním internetu, avšak aj starší poľnohospodári prejavili veľký záujem a s pomocou mladších si rýchlo 
osvojili využívanie digitálnych nástrojov. Teraz majú svoje vlastné e-mailové adresy a účty na sociálnych sieťach, 
ale čo je najdôležitejšie, môžu sa k všetkým informáciám na internetových portáloch dostať bez pomoci 
druhých. Celkový dojem nás všetkých z projektu WiseFarmer je pozitívny a myslíme si, že je potrebných oveľa 
viac podobných projektov v oblasti poľnohospodárstva, z ktorých by farmári mali taký úžitok, ako v prípade 
projektu WiseFarmer.

 “
ro**@tolna.net Thank you for this series of events! Really great place.  

I also thank you for everything you have done so far, what happened was very 
useful and motivating for us as well, we will definitely continue.

fo**@gmail.com Glad to have been part of it.

na**@gmail.com The things I learned on the course help me a lot in my work.

do**@gmail.com Thank you very much for the opportunity to participate in 
the programme. I would like to apply the knowledge I have gained here in the 
future .

WISEFARMER SPÄTNÁ VÄZBA Z PILOTNÉHO TESTOVANIA Z MAĎARSKA
Pozitívna spätná väzba od našich účastníkov posilnila dôveru v implementáciu projektu v období, 
ktoré je negatívne ovplyvnené obmedzovaním fyzických stretnutí.
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Táto udalosť poskytla skvelú príležitosť na zozbieranie ďalších údajov do dotazníka WiseFarmer, pretože zúčastnení 
poľnohospodári sa veľmi zaujímali o projekt, plánované kroky a ich možné zapojenie do následných aktivít, zameraných 
na vzdelávanie.

O SEASN
Sieť poradenských služieb pre juhovýchodnú Európu- SEASN- je združenie poradenských služieb v oblasti 
poľnohospodárstva, poľnohospodárskych komôr, poľnohospodárskych ústavov, fakúlt a mimovládnych organizácií, 
ktoré bolo založené v roku 2015. Sídlo združenia SEASN je v Záhrebe a pôsobí na území krajín svojej členskej základne: 
Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Kosovo, Macedónsko, Čierna Hora, Rumunsko, Srbsko a Slovinsko. Členmi 
sa môžu stať verejné a súkromné poradenské služby, individuálny poradcovia a ďalšie poľnohospodárske inštitúcie, 
mimovládne organizácie a fyzické osoby pracujúce v oblasti poľnohospodárstvaa rozvoja vidieka.

14. NOVEMBER 2019
Dr. CosminSalasan(USAMVB 
Timisoara,Rumunsko)

Prezentácia projektu Wisefarmer 
naplenárnej schôdzi „Spájanie 
inovácií a problémov pre malé 
farmy a poľnohospodárske 
domácnosti ” .

BUAS at Szarvas, 
HU 

Projektová aktivita v Chorvátsku, s cieľom 
podporiť prieskum medzi farmármi

9. JANUÁR  2020
SEAN, chorvátsky partner projektu WiseFarmer, zorganizoval pre svojich 
národných partnerov informačný deň s pozvaním poľnohospodárov, 
odborníkov a médií.

Bez využitia digitálnej technológie neexistuje rozvoj poľnohospodárstva, na 
čo bolo poukázané v prvom projektovom workshopeWiseFarmer, ktorý bol 
organizovaný Sieťou poradenských služieb juhovýchodnej Európy-SEASN 
a školou Bedekovčina, v priestoroch ktorej sa prednáška tiež konala. Na 
aktivite sa zúčastnili poľnohospodári, pôdohospodárski poradcovia, učitelia 
a študenti z agrárneho sektora.

Šírenie výsledkov
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5-6 FEBRUÁR 2020
S našim projektom sme sa zúčastnili 
podujatia EIP-AGRI v Španielsku 
MihalyCsoto, výskumný pracovník v oblasti digitálneho 
poľnohospodárstva, zastupoval náš projekt v Aranjuez na seminári EIP-
AGRI: Nové zručnosti pre digitálne poľnohospodárstvo.

Projekt WiseFarmer bol predstavený na seminári, 
organizovanom sieťou Európskej komisie pre poľnohospodárstvo 
(EuropeanInnovationPartnership) (EIP-AGRI).
Cieľom podujatia bolo prispieť k návrhu a implementácii prístupov 
a nástrojov, ktoré môžu poľnohospodárom a pôdohospodárskym 
poradcom pomôcť pri rozvoji zručností, ktoré potrebujú v súvislosti s 
digitálnou transformáciou v poľnohospodárstve.

“ Príspevok v rámci projektuWiseFarmer bolprezentovaný 
počas zasadnutia „Rozvoj zručností v oblasti digitalizácie“ 
vo štvrtok ráno, na tému „Neformálne/ informálne 
vzdelávanie a odborná príprava: z učebne do poľa so 
zameraním na peer-to-peeručenie“ . Príspevok bol 
poskytnutý vo forme rozhovoru, v rámci ktorého odznelo 
najmä to, ako môžu mladší a starší poľnohospodári 
spolupracovať na zlepšovaní svojich digitálnych zručností.

O UDALOSTI:
Cieľom seminára bolo prispieť k návrhu a implementácii prístupov 
a nástrojov, ktoré môžu poľnohospodárom a poľnohospodárskym 
poradcom pomôcť rozvíjať potrebné zručnosti v súvislosti s 
prechodom na digitálne technológie v poľnohospodárstve, najmä 
prostredníctvomhľadania spôsobov prepojenia európskych aktérov v 
odvetví poľnohospodárstva, poradenstva, vzdelávania a odborného 
vzdelávania, s cieľom vytvoriť silný podporný systém výmeny znalostí a 
zavádzania inovácií v oblasti poľnohospodárstva.

Prvá oficiálna 
publikácia 
projektu
Brožúra WiseFarmerbola 
vydaná na účely propagácie pre 
projektových partnerov a iných 
organizácií, ktorémajú záujem o 
kľúčové informácie o projekte.

Súhrn podrobných informácií 
o projekte popisujúcich ciele, 
plánované výstupy, zapojené 
partnerské organizácie a 
časový harmonogram projektu 
v súhrnnom letáku, ktorý 
je k dispozícii v anglickom, 
maďarskom a srbskom jazyku, 
bol vydaný v digitálnom formáte.

ZDIEĽAJTE TENTO SÚBOR PRE 
VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ O 
PROJEKT ZÁUJEM:
 
https : //w w w.wisef armer.eu/
wfbrochure.pdf 

.
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25 FEBRUÁR  2020
Koncept WiseFarmer bol predstavený srbským 
pôdohospodárskym poradcom
V súlade s „Výročným poradenským plánom pre pôdohospodárskych poradcov a poľnohospodárov“ na rok 2020 sa 
uskutočnilo školenie k modulu 14 - Digitalizácia v poľnohospodárstve.

Sladjan Stankovic, zástupca organizácie IPN v rámci projektu WiseFarmer, predniesol prezentáciu, v ktorej 
vyzdvihol hlavný koncept nášho projektu a úlohu poradcov. Účastníci školenia boli poradcami pôdohospodárskej 
poradenskej a expertnejsiete z celého územia Srbskej republiky (PSSS), zástupcovia Ministerstva poľnohospodárstva, 
lesného a vodného hospodárstva Srbskej republiky, Pokrajinského sekretariátu poľnohospodárstva AP Vojvodiny, 
pedagogický pracovníci Poľnohospodárskej fakulty, učitelia stredných poľnohospodárskych škôl, zástupcovia 
Srbskej obchodnej komory a študenti poľnohospodárskej fakulty. Celkovo sa aktivity zúčastnilo približne 300 
odborníkov z oblasti poľnohospodárstva.

“ Poľnohospodárski 
poradcovia môžu 
hrať kľúčovú úlohu 
ako facilitátori v 
medzigeneračných 
programoch 
peer-to-peer 
vzdelávania, 
organizovaných 
pre rodinných 
farmárov.”

WEBINÁR FAO O REAKCII NA PANDÉMIU COVID-19 
Spoločnosť SEAN predstavuje 
WiseFarmer na webinári FAO 
Prezentácia počas podujatia „Poradenské služby v prvej línii reakcie na 
COVID-19 pre odolné a udržateľné potravinové systémy“

Pandémia na celom svete vytvára extrémnu zraniteľnosť v 
poľnohospodárskom sektore, konfrontuje vlády krajín s mnohými 
výzvami v oblasti ochrany ľudských životov a živobytia, ako aj 
zaisťovaním dostatočných dodávok potravín a základných služieb pre 
najzraniteľnejšie skupiny.
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Multiplikačná aktivita „začiatok 
pilotného testovania“ na 2 miestach 
v Srbsku ”

20. NOVEMBER 2020 

Multiplikačné aktivity boli zamerané na prípravu náboru účast-

níkov, mentorských dvojíc a facilitátorov. Počas týchto aktivítboli 

účastníci, ktorí budú

byť mentorovaní vo dvojiciach, informovaní o úlohách a cieľoch 

projektu WiseFarmer, spolu s plánovanou metodikou a kolabo-

ratívnymiaktivitami. Aktivity prebiehali v priestoroch poradenskej 

služby pre farmy v Jagodina (centrálne Srbsko) 20. novembra 

2020 a v priestoroch poradenskej služby pre farmy v Smedereve 

(neďaleko Belehradu) 27. novembra 11. 2020.

APAJ, 01.JÚN 2021
Po mnohých mesiacoch online stretnutí 
sme mali možnosť zorganizovať 2. 
multiplikačnú aktivitu v Maďarsku 
v prvý letný deň 2021 „normálnou“, 
prezenčnou formou. Zúčastnení 
pôdohospodárski poradcovia a miestni 
farmári dostali prehľad o projekte a 
skúsenostiach z pilotného testovania, 
zaujímali sa najmä o konkrétne 
použité nástroje IKT, vrátane nástrojov 
vyvinutých v rámci projektu.

MULTIPLIKAČNÁ  AKTIVITA 1 V  MAĎARSKU
Program vyvolal veľký záujem 
medzi pôdohospodárskymi po-
radcami

3 NOVEMBER  2020
Online akciu zorganizovala Univerzita SzéchenyihoIst-
vána

Stretnutia sa zúčastnilo 78 pôdohospodárskych 
poradcov a ďalších účastníkov. Počas podujatia boli 
predstavené nasledujúce témy:

• Pozadie a prehľad projektu WiseFarmer - Dr. Gábor László Papócsi, GAK
• Výsledky prieskumu medzi farmármi - MihályCsótó, WAN / GAK
• Poradcovia ako facilitátori - Dr. AndrásVér, SZE
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Prezentácia na konferencii a publikovanie vo vestníku ESEE

21 JÚN 2021
Experti z nášho projektového partnerstva, pod 
vedením AUA, pripravili konferenčnú publikáciu pri 
príležitosti Európskeho seminára o poradenstve a 
vzdelávaní (ESEE), na ktorej sa zvyčajne zúčastňuje 
skupina pedagógov a poradcov, ktorá organizuje 
dvojročnú konferenciu a vydáva časopis o témach, 
týkajúcich sa poľnohospodárskeho poradenstva a 
vzdelávania. Tento rok sa konferencia organizovala 
online formou v dňoch 21.- 23. júna 2021, pod záštitou 
poľnohospodárskej vysokej školy TeagascBallyhaise, 
Cavan, Írsko. Webstránka akcie: https://esee2021.ie/

Výsledky pilotného projektu WiseFarmer zdieľané s 
pôdohospodárskymi poradcami v Maďarsku

17. JÚN 2021
17. júna 2021 sme sa zúčastnili a prezentovali 
výsledky projektu WiseFarmer na podujatí 
Maďarskej poľnohospodárskej komory s názvom 
„Úloha poľnohospodárskych poradcov pri výmene 
znalostí, predstavenie európskych trendov 
prostredníctvom projektov H2020 a Erasmus+“, 
ktoré prilákali takmer stovku akreditovaných 
pôdohospodárskych poradcov z Maďarska. 
Stretnutie bolo zorganizované online a predstavilo 
niekoľko osvedčených projektových postupov, 
vrátane ďalších aktivít Erasmus+ a H2020, zároveň 
sa poskytli príležitosti na budovanie spolupráce a 
hľadanie synergií.
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Multiplikačné podujatia v Srbsku

JÚNE 2021
V Srbsku boli zorganizované dve multiplikačné podujatia, keď sa projekt WiseFarmer blížil k svojmu úspešnému 
koncu. Dňa 16. júna 2021 sa v Jagodine v strednom Srbsku konalo tretie podujatie Multiplikátor so skupinou 
facilitátorov a 10 farmárov (5 párov) pôsobiacich v rámci projektu WiseFarmer. Stretnutie bolo zorganizované tak, 
aby sa stretli účastníci projektu, ale aj všetky ostatné zainteresované strany v rámci systému prenosu poznatkov v 
poľnohospodárstve – farmári, zástupcovia miestnej samosprávy, výskumníci v danej oblasti alebo so skúsenosťami 
v danej oblasti. Na stretnutí bolo 32 účastníkov, prevažne poľnohospodárov, a zástupcovia z 5 obcí tohto okresu. 
Štvrté multiplikačné podujatie sa konalo v Radmilovci, neďaleko Belehradu a Smedereva, na Experimentálnom poli 
Poľnohospodárskej fakulty Zemun, Belehrad. Väčšinu účastníkov tohto ME tvorili poľnohospodárski poradcovia z FAS 
Srbsko, ako aj farmári a výskumníci. Účastníci, celkovo 30, boli informovaní o výsledkoch a výstupoch WF po prvom 
predstavení Farm Advisors vo februári 2020 na Agronomickej fakulte. Účastníci oboch podujatí mali reflexiu aktivít WF, 
výsledkov a perspektív do budúcnosti, ale aj informácie o vývoji v digitalizácii v poľnohospodárstve a ďalších otvorených 
otázkach a problémoch.

Multiplier Event in Hungary

8. JÚLA 2021
Podujatie „WiseFarmer multiplikátor tréning“ zorganizovala Fakulta poľnohospodárstva a potravinárstva Univerzity 
Széchenyiho Istvána (SZE MÉK) formou osobného stretnutia. Podujatia sa zúčastnili poradcovia a dedinskí poľnohospodári 
pobočky Národnej poľnohospodárskej komory Győr-Moson-Sopron County. Hlavným cieľom workshopu bolo šíriť 
informácie o projekte vo všeobecnosti a o doterajších výsledkoch. V súlade s tým Dr András Vér podrobne predstavil 
projekt Erasmus+ WiseFarmer, celkové, ako aj najnovšie výsledky. Nasledovala konzultačná rolová hra a integračná 
skupinová práca s účastníkmi. Školenie bolo ukončené neformálnou diskusiou.

Multiplikačná aktivita v rumunskom Socodore

29. JÚL 2021
Účastntíci tejto aktivity zanechali na škále spokojnosti 1-5 pozitívnu spätnú väzbu na úrovni 4. Diskusie pred začiatkom 
podujatia odhalili veľký záujem o túto tému a počas prezentácie a po nej boli položené ďalšie otázky, týkajúce sa 
podrobností a možností uplatnenia digitálnych aplikácií v rámci súčasných poľnohospodárskych postupov. Relatívne 
veľký záujem vzbudila možnosť prepojiť aplikácie, s cieľom využívať informácie a údaje pre nadchádzajúce rozhodovacie 
procesy, ako aj pre rôzne výstražné systémy. Diaľkové snímanie v rastlinnej a živočíšnej výrobe si vyžiadalo rozsiahly 
časový rámec pre diskusie s príkladmi, takže prejavený záujem naznačuje vysoký a okamžitý dopyt aj menších 
poľnohospodárov, pokiaľ ide o rastlinnú výrobu alebo špecializovanú živočíšnu výrobu. Rovnako vysoký záujem prejavili 
poradcovia, ktorí sa zúčastnili multiplikačnej aktivity.Väčšina z poradcov bola zo súkromnej sféry,prípadne pôsobili 
ako nezávislí poradcovia.Títo prejavili záujem o podrobnosti a informácie, týkajúce sa odkazov a referenciíohľadne 
použitých aplikácií a platforiem. Množtvo otázok a odpovedí vyvolala prezentácia s online ukážkou webovej a mobilnej 
aplikácie OneSoil. Dostupnosť a druh poskytovaných informácií boli prijaté s veľkým záujmom a lokalizácia webových 
stránkach projektu v maďarskom jazykuešte viac zatraktívňuje Wise Farmer projekt pre danú cieľovú skupinu. Veľký 
vplyv tejto multiplikačnej aktivitypotvrdzuje aj záujem účastníkov o zapojenie sa do druhého kola prieskumu. Väčšina 
poľnohospodárov vyplnilahodnotiaci dotazník v papierovejforme priamo na mieste, ostatní preferovali online spôsob 
pre spätnú väzbu. Ďalším zaujímavým aspektom tejto akcie bola relatívne vysoká návštevnosť verejných miestnych 
orgánov, počas celého podujatia bol prítomný samotný starosta obce. Aktívne sa zúčastnili aj zamestnanci miestnej 
akčnej skupiny, pričom niektorí z poradcov boli uvedení v prezenčnej listine pochádzajúcej z MAS. Ich zapojenie spolu 
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s niekoľkými farmármi, ktorí 
jasne vyjadrili zámer pokračovať v 
šírení aktivít projektu a výsledkov 
smerom k iným farmárom z ich 
komunít, môže viesť k ďalšej 
diseminácií výsledkov projektu, 
čoešte viac podporuje samotný 
multiplikačný efekt projektu.

Multiplikátor v Chorvátsku, 12. augusta 2021
Výborný ohlas mal workshop v Klanjci s celkovým počtom 44 účastníkov, s porovnaním digitalizácie poľnohospodárstva 
v Chorvátsku a Srbsku a prezentáciou cieľov a výsledkov WiseFarmer. Stretnutia sa zúčastnilo veľké množstvo 
poľnohospodárskych poradcov a zástupcov miestnych rozvojových agentúr, ktorí poskytli silnú podporu tomuto 
podujatiu a vymenili si skúsenosti s kolegami zo Srbska a Slovinska. Boli predstavené dva úspešné príbehy v používaní 
dojacích robotov a agrometeorologických staníc. Účastníci vo všeobecnosti prejavili veľký záujem o témy a aktívne 
kládli otázky prednášajúcim. Medzi farmármi a poľnohospodárskymi poradcami prebiehala nepretržitá interakcia. V 
závere workshopu dostali slovo zástupcovia médií a agrofiriem, ktorí prezentovali svoju činnosť. Rozdali sa letáky a 
vyplnil sa záverečný dotazník, z ktorého vyplynulo, že účastníci hodnotili workshop a témy veľmi dobrým bodovým 
ohodnotením a dodatočnými komentármi, ktoré väčšinou požadovali prezentáciu výsledkov a nástrojov v praxi, a túžbu 
organizovať ohniskové skupiny v rámci dielňa. Dobrý dopad multiplikačného podujatia sa dá zistiť aj z odpovedí, v 
ktorých účastníci vyjadrili želanie byť pozvaní na ďalšie podobné podujatie. Tento workshop bol medzinárodný s tromi 
účastníkmi zo Srbska a štyrmi zo Slovinska a jasne ukázal potrebu a záujem zorganizovať čo najviac takýchto podujatí.
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Plán využívania, valorizácie a udržateľnosti 

Posledné stretnutie nadnárodného partnerstva sa konalo v Belehrade v Srbsku 26. a 27. augusta 2021. Hostiteľom 
podujatia bol IPN a zúčastnili sa ho všetci partneri projektu. Cieľmi stretnutia bola prezentácia výsledkov IO4: 
“WiseFarmer vzdelávací pilot na prepojenie farmárov v digitálnom veku” v Srbsku a Maďarsku, 2. kolo multiplikačných 
podujatí, splnenie zostávajúcich úloh pre implementáciu IO5, príručka Inventarium, Dohoda o právach duševného 
vlastníctva, plán využívania, valorizácie a udržateľnosti, ako aj príprava na záverečné úlohy podávania správ. 
 
Počas stretnutia partneri poskytli svoje plány, ako chcú v budúcnosti udržať a zhodnotiť výstupy projektu v rámci svojich 
organizácií, sietí a iných projektov:

Chorvátsko

SEASN
SEASN využije výsledky projektu a rozšíri ich v rámci projektov Horizont 2020 I2Connect a FAIRshare.
SEASN je iniciátorom siete agrárnych novinárov a prostredníctvom tejto siete bude šíriť výsledky v časopisoch v regióne.  
SEASN sa pokúsi zorganizovať ďalší workshop v Chorvátsku, ale tentoraz s prístupom na workshop ako v pilotných 
krajinách Srbsko a Maďarsko. SEASN je tento rok hostiteľom výročného stretnutia I2Connect a FAIRshare v Terme 
Tuhelj (Chorvátsko), kde všetkým účastníkom poskytneme príručku WiseFarmer Inventarium (digitálne alebo naživo 
pre približne 250 – 300 účastníkov). Pokúsime sa zdieľať a implementovať niektoré z metodík naučených v projekte 
prostredníctvom všetkých poľnohospodárskych škôl v Chorvátsku.
SEASN predstaví digitálnu príručku WiseFarmer na 12. výročnom stretnutí GFRAS (GAM 2021) s názvom „Prekonávanie 
COVID-19: Ako môže agroekológia podporiť vidiecke poradenské služby, obnovu a silnejšie hodnotové reťazce“, ktoré 
budú organizovať GFRAS a Inštitút pre vedecké aplikácie v poľnohospodárstve, Belehrad - IPN (SEASN) a uskutoční sa 
v Belehrade, Srbsko, 1. - 3. decembra 2021.
SEASN predstaví digitálny manuál WiseFarmer na 3. medzinárodnej konferencii – INOVÁCIE A AGRIBUSINESS 26. 
novembra 2021. ZÁHREB, CHORVÁTSKO

Grécko

AUA
Výsledky projektu budú prezentované na 16. konferencii Helénskej asociácie poľnohospodárskych ekonómov (ETAGRO) 
o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve, potravinovej bezpečnosti a zmene klímy. Konferencia sa bude konať na 
Poľnohospodárskej univerzite v Aténach, Attica, Grécko, 7. – 8. októbra 2021. Webová stránka konferencie je http://etagro.
gr/2021/. Grécky tím predložil a prijal rozšírený abstrakt s názvom: „DIGITÁLNE ZRUČNOSTI: ROZPOR MEDZI MLADŠÍMI 
A SKÚSENÝMI FARMÁRMI V JV EURÓPE“ a bol prijatý na ústnu prezentáciu. Výsledky projektu budú zahrnuté do 
kurzu „Agricultural Extension“, Poľnohospodárska univerzita v Aténach pod vedením Prof. Alexa Koutsourisa, riaditeľa 
Laboratória pre rozšírenie poľnohospodárstva, poľnohospodárske systémy a sociológiu vidieka. Súhrnný záznam 
projektu WISEFARMER bude prezentovaný v časopise AUA „PANORAMA“. Metodológia projektu bude navrhnutá na 
použitie v rámci Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky Grécka.

Maďarsko

SZE
Univerzita Szechenyi (SZE) bude po skončení projektu na výsledky WiseFarmer stavať viacerými spôsobmi. Na jednej 
strane by sme chceli pokračovať v networkingu a spolupráci medzi partnermi nadviazanými počas projektu, vrátane 
možného rozvoja nových projektov či organizovania spoločných školení, vedeckých a informačných podujatí. Na druhej 
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strane chceme pri budúcich školeniach a aktivitách vzdelávania dospelých / celoživotného vzdelávania fakulty SZE MÉK 
stavať na dobrej praxi, intelektuálnych výstupoch, vzdelávacích metódach a učebných osnovách vypracovaných počas 
projektu WF. Fakulta sa aktívne zapája do tzv. „Univerzity seniorov“, série živých a online informačných programov pre 
starších ľudí, kde sa dá dobre využiť aj metodika WF. Okrem toho má SZE v úmysle využiť a stavať na výsledkoch WF 
vo svojich súčasných a plánovaných projektoch. Takými sú práve prebiehajúce projekty SAM (Sustainable Ambrosia 
Management) a AgriNatur Interreg AT-HU, kde organizujeme osvetové a informačné akcie a školenia pre rôzne vekové 
skupiny (od školských až po seniorský vek). Materiály WF pripravené za účelom šírenia vedomostí a školení zostanú po 
skončení projektu dostupné na webovej stránke SZE MÉK a na sociálnych sieťach.

GAK
GAK využije výsledky projektu v mnohých ďalších projektoch, z ktorých niektoré už bežia (napr. Systém vidieckeho 
poradenstva pre monitorovanie a hodnotenie prepojený s Precision Learningom), pričom k dátumu vydania tejto 
príručky sú v štádiu prípravy minimálne 3 návrhy s pripojením na výstupy WiseFarmer. GAK, ktorý bol založený a 
pracuje ako poľnohospodárska poradenská, vzdelávacia a demonštračná farmárska jednotka (teraz) univerzity MATE, 
očakáva, že sa zúčastní národného programu Akadémie digitálneho poľnohospodárstva a poľnohospodárskeho 
digitálneho inovačného centra, ktoré môže ťažiť z nášho prístupu a skúseností. osloviť a motivovať malých farmárov 
k učeniu. MATE a FAO pracujú na základe podpísaného Memoranda o porozumení, ktoré obsahuje úlohy digitálneho 
poľnohospodárstva, poradenstva pre farmy a rozvoj kapacít, kde metodológie WiseFarmer môžu zohrávať prirodzenú 
úlohu. GAK navrhol koncept a termín „múdreho farmárčenia“ v roku 2018 po podujatí organizovanom spoločne FAO a 
WeAreNet na SmallHolder Innovation Platform, potom pripravil a spustil projekt WiseFarmer a teraz plánuje pokračovať 
v téme nielen zachovaním hlavných výsledkov. prístupné online na webovej stránke projektu a v znalostnej báze už 
mnoho rokov, ale aj spustenie nového blogu WiseFarming na wisefarming.eu, kde by skutoční partneri projektu mohli 
prispievať predovšetkým originálnym obsahom (ale boli otvorení aj pre nových autorov), pričom podpora, rozvoj a 
demonštrácia koncepcie a príkladov dobrej praxe.  

Rumunsko

BUAS
BUAS počínajúc akademickým rokom 2021-2022 postupuje k integrácii metodológie WiseFarmer do nadstavbového 
predmetu Poľnohospodárstvo formou prednášok a seminárov, ktoré dopĺňajú časť Metódy a prenos znalostí. 
Prebiehajúca séria školení Banat Green Deal ako súčasť projektu financovaného vládou Bádenska-Württemberska v 
rámci EUSDR má jeden modul, ktorý má byť dodaný v roku 2022, a je výhradne venovaný prístupu a metodológii 
WiseFarmer. Dodávku online modulu zastrešujú partneri projektu WiseFarmer z Maďarska, Rumunska, Srbska a 
Slovenska. Multiplikačné podujatia budú pokračovať aj po skončení projektu a prvé cieľové publikum predstavuje 
združenie mladých farmárov zo západného Rumunska, všetci rodení hovoriaci maďarským jazykom, čo im umožní 
intenzívnejšie využívať vzdelávaciu platformu WiseFarmer a nazbierané skúsenosti. počas realizácie pilotnej fázy 
projektu v Maďarsku. Publikovanie a šírenie výsledkov, zistení a skúseností z projektu pokračuje účasťou na online „Fóre 
pre poľnohospodárske vzdelávanie a výskum o Hodvábnej ceste 2021“, ktoré poskytuje online prezentáciu a dokument 
na následnú publikáciu, ako aj rozšírený príspevok. pripravené pre indexovaný vedecký časopis. Počas nasledujúcich 
mesiacov sa využijú všetky ďalšie možnosti šírenia, od stretnutí farmárov až po konferencie.

Srbsko

IPN
Existuje niekoľko spôsobov a nástrojov na zhodnotenie a využitie výsledkov WiseFarmer v blízkej a strednodobej 
budúcnosti. Pokiaľ ide o časť vzdelávania a odbornej prípravy, IPN vytvorí online školenie pre farmárov a poradcov 
pre digitálne zručnosti, ktoré bude plne založené na štruktúre WiseFarmer. Čo sa týka nových výziev v oblasti 
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odbornej prípravy a vzdelávania, na základe výsledkov a skúseností projektu WF bude IPN pokračovať a upgradovať 
na nástroje priateľskejšie k farmárom, v podstate tie najbežnejšie a najpoužívanejšie, ako bolo vidieť počas práce na 
projekte (vysielanie na YouTube, videohovory Viber a skupinové diskusie). Digitálna komunikácia preto bude akýmsi 
pravidelným vzdelávacím modulom pre farmárov a poradcov, ktorý bude mať veľký vplyv na zvyšovanie vedomostí 
medzi generáciami, poradcov aj farmárov. Výsledky a skúsenosti z projektu WF budú základom pre ďalší výskum a 
publikovanie vo vedeckých a odborných článkoch, týkajúcich sa poľnohospodárskej extenzie, na rôznych konferenciách 
(napr. Agrosym) a/alebo vedeckých časopisoch. Výsledky prieskumov budú prínosom aj pre tvorcov rozhodnutí, tvorcov 
návrhov a ďalšie zainteresované strany pri určovaní priorít v digitalizácii v poľnohospodárstve. Udržateľnosť projektu 
WiseFarmer bude dosahovaná systematickou prácou výskumníkov v IPN vrátane výchovy a vzdelávania (ako oficiálne 
poverenej organizácie Ministerstvom pôdohospodárstva SR), ako aj pravidelnou výskumnou činnosťou. Budúca práca 
bude pokračovať na nástroji na úrovni farmár-poradca v nadväznosti na mentorské dvojice pracujúce s facilitátormi, ale 
odteraz efektívnejším, názornejším a pohotovejším spôsobom. Výsledky projektu WiseFarmer budú prínosom aj pre 
rozvoj budúcich projektov, ako napríklad školenie FAO o zmene klímy v poľnohospodárstve.

Slovenská Republika

WAN
Po ukončení projektu by WeAreNet chcel ďalej rozvíjať softvérové   nástroje, ktoré vznikli počas projektu. Webovú stránku 
projektu www.wisefarmer.eu by sme chceli pretransformovať na univerzálnu šablónu použitú pre ďalšie podobné 
projekty. Cieľom tohto vylepšenia je čo najjednoduchšia inštalácia a nastavenie podobných webových stránok v 
budúcnosti. Počas inštalácie sme našli množstvo drobných problémov a vytvorili univerzálne riešenie, ktoré môže zvýšiť 
rýchlosť a použiteľnosť webových stránok projektu. Opigno je šikovný nástroj, ale radi by sme otvorili komunikáciu s 
komunitou stojacou za projektom s otvoreným zdrojovým kódom a pokúsili sa získať spätnú väzbu o tom, ako zlepšiť 
správu prekladov modulov Opigno. Cieľom vylepšenia je, aby preklady Opigno plne spravovali administrátori. Čo sa 
týka Knowledge Base (KB), radi by sme zhromaždili spätnú väzbu o jej použiteľnosti a pokúsili sa pripraviť zlepšenie 
funkčnosti. Ďalším krokom by mala byť transformácia KB na samostatný online modul pre Drupal a použiteľný na 
ďalšie podobné účely. Príprava tlačených verzií Príručky nám dáva možnosť transformovať zdrojové súbory do šablóny 
použiteľnej pre podobný typ brožúr v budúcnosti.
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Počet respondentov podľa krajín

Takmer 90 percent respondentov boli muži a 12 percent tvorili ženy; 44 percent respondentov bolo starších ako 45 rokov 
(11 percent bolo starších ako 60 rokov) a 56 percent bolo mladších ako 45 rokov (18 percent mladších ako 30 rokov), 
oslovili sa staršie aj mladšie generácie poľnohospodárov.

Ak sa pozrieme na úroveň vzdelania poľnohospodárov, väčšina oslovených absolvovala vyššie stredné školy (27 percent) 
alebo určité post-sekundárne, avšak nie terciárne vzdelávanie (18 percent). Je pozorovaný aj neobvyklý vysoký podiel 
farmárov (okolo 33 percent) s diplomom, čo je však čiastočne spôsobené slovenskou čiastkovou vzorkou účastníkov 
(keďže cieľovou skupinou oslovených farmárov zo Slovenska boli členovia Asociácie mladých farmárov na Slovensku 
a Klubu poľnohospodárskych expertov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre). Výsledky ovplyvňuje aj 
rumunská vzorka, ktorá je daná väčším podielom mladších respondentov, keďže takmer 65% respondentov má menej 
ako 45 rokov.

Iba jedenásť percent poľnohospodárov absolvovalo nejakúformu formálneho vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva. 
Viac ako polovica fariem vo vzorke (54 percent) je malých, 22 percent stredných a 24 percent je zastúpených veľkými 
farmami (podľa metodiky určovania veľkosti a typu fariem, pozri prílohu 3). Prevažná väčšina fariem (79 percent) 
sa zaoberá rastlinnou výrobou, zatiaľ čo 17 percent tvorí chov hospodárskych zvierat a zvyšné 4 percentá fariem sú 
zmiešané farmy (obrázok 4).

Veľkosť farmy a typ farmy vo vzorke

Výsledky prieskumu
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Skúsenosti a prístup k poľnohospodárstvu
Skúsenosti z poľnohospodárskych činností odrážajú vekovú štruktúru vzorky, pretože jedna tretina farmárov má viac 
ako 20 rokov praxe v poľnohospodárstve. Existuje však veľa poľnohospodárov, ktorí majú v tejto vzorke menej ako 10 
rokov praxe (približne 20 percent vzorky tvoria farmári v strednom, alebo staršom veku s odbornými znalosťami z oblasti 
poľnohospodárstva menej ako 10 rokov). Najdôležitejšími prioritami farmárov sú ziskovosť fariem a udržateľnosť fariem, 
tesne za nimi nasleduje osobná životná úroveň a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom- tieto priority 
majú takmer rovnakú dôležitosť vo všetkých partnerských krajinách. To naznačuje, že inovácie a digitálne riešenia, ktoré 
pomáhajú rozvoju týchto priorít, môžu byť prijaté oveľa jednoduchšie.

Čo je pre vás v 
poľnohospodárstve 
najdôležitejšie?

Priemer
Mean 

(Croatia)
Mean 

(Hungary)
Mean 

(Romania)
Mean 

(Serbia)
Mean 

(Slovakia)

Ziskovosť farmy (celkom) Priemer 4,57 (1.) 2,50 (1.) 2,39 (1.) 1,50 (1.)

Udržateľnosť farmy (Chorvátsko) Priemer 4,76 (5.) 3,68 (2.) 3,72 (3.) 1,76 (2.)

Osobná životnáúroveň (Maďarsko) Priemer 4,67 (2.) 3,86 (3.) 3,39 (2.) 1,85 (4.)

Rovnováha medzi pracovným 
a súkromným životom

 (Rumunsko) Priemer 4,71 (4.) 3,98 (4.) 4,47 (4.) 1,79 (3.)

Poľnohospodárstvo ako 
spôsob života

(Srbsko) Priemer 4,61 (3.) 5,18 (6.) 4,86 (6.) 2,16 (6.)

Environmentálne povedomie 
a ochrana životného 
prostredia

(Slovensko) 4,47 (6.) 5,04 (7.) 5,50 (7.) 4,56 (5.) 1,97 (5.)

Zachovanie tradícií 4,71 (7.) 5,64 (7.) 4,90 (6.) 4,96 (5.) 5,11 (7.) 2,22 (7.)

V úzkom súvise s prioritami boli poľnohospodári dopytovaní, ako sú spokojní s hospodárskymi výsledkami svojej farmy, 
svojimi pracovnými podmienkami a kvalitou života. Analýza výsledkov naznačuje, že ak sa poľnohospodárov pýtame na 
všeobecné uspokojenie, zvyčajne povedia, že sú so svojou situáciou „do určitej miery spokojní“, iba asi 20 percent tvrdí, 
že sú veľmi alebo čiastočne nespokojní s hospodárskymi výsledkami a pracovnými podmienkami. Je dosť podstatné, 
že takmer 20 percent respondentov bolo veľmi spokojných s kvalitou svojho osobného života. Je tiež dôležité, čo si 
poľnohospodári myslia, že je najviac obmedzujúcim faktoromv rámci ich poľnohospodárskych činností (obrázok 6). 
Poľnohospodári uviedli peniaze/finančné zdroje v 26 percentách, 17 percent uviedlo prírodné podmienky a 16 percent 
uviedlo, že administratíva a byrokracia sú najväčším limitujúcim faktorom. Ďalším obmedzujúcim faktorom, ktorý 
uviedlo viac ako 10 percent respondentov, bol nedostatok času (13 percent) a nedostatok pracovnej sily (11 percent). 

Najviac obmedzujúce faktory v poľnohospodárstve (%)
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Poľnohospodárska komunita a informačné zdroje využívané v 
poľnohospodárstve
Poľnohospodárov sme sa pýtali na veľkosť ich profesionálnej siete. Polovica respondentov uviedla, že pravidelne 
diskutuje o farmárskych problémoch s 1 až 3 kolegami farmármi, ďalších 31 percent odhaduje tento počet medzi 4 a 10. 
Pre 16 percent poľnohospodárov táto sieť predstavuje ďalších 10 alebo viac farmárov, pričom iba 3 percentá sa izolujú a 
s nikým si nevymieňajú skúsenosti o problémoch v poľnohospodárstve.

Širšia sieť poľnohospodárov (koľko ľudí si môžete zavolať o odbornú radu/pomoc) vytvára podobný obraz;
45% respondentov poskytuje pomoc alebo služby aj iným poľnohospodárom (v Chorvátsku je to 67 percent). Pretože 
asociácie poľnohospodárov sú jedným z najdôležitejších miest prenosu znalostí, poľnohospodárov sme sa pýtali na ich 
účasť v rôznych (formálnych a neformálnych) skupinách, zväzoch. Výsledky ukazujú, že väčšina poľnohospodárov, ktorí 
sa zúčastnili prieskumu,nie je začlenená v žiadnom type organizácie. Len 45 percent je súčasťou neformálnych skupín 
farmárov a iba 10 percent z nich sa pravidelne stretáva.

Čísla sú oveľa nižšie v prípade oficiálnych poľnohospodárskych zväzov (10 percentné členstvo), odborových zväzov (25 
percentné členstvo) a družstiev (10percentné členstvo). Tento výsledok je podmienený negatívnymi spomienkami 
na minulosť ohľadom kolektivizácie, družstiev (z čias socializmu) v projektových krajinách a nedôvery farmárov k 
akémukoľvek druhu formálnej spolupráce. Toto tiež podporuje cieľ projektu spojiť generácie v miestnom kontexte 
pre spoločné riešenie problémov a vzájomnú výmenu vedomostí, ktoré budú založené na osobnejších prepojeniach, 
dôvere a metódach orientovaných na riešenia.

Problémy súvisiace s poľnohospodárstvom, možné riešenia a 
plány do budúcnosti
Otázky súvisiace s poľnohospodárstvom boli organizované v troch kategóriách a účastníkov prieskumu sme sa pýtali, 
či sú v rámci ich farmy relevantné a či sú vyriešené. Zaujímavým zistením prieskumu je, že ak boli poľnohospodárom 
položené všeobecné otázky, odpovedali  „všetko je vyriešené celkom dobre“, ale pri podrobnejších a konkrétnejšie 
formulovaných otázkach sa ukazuje, že niektoré problémy nie sú tak dobre vyriešené.

Hlavnými dôležitými a relevantnými problémami, ktoré nie sú vyriešené vo vzťahu k výrobe, sú škody súvisiace s počasím 
a problémy súvisiace so zavlažovaním. V oblasti prístupu na trh sú hlavnými nevyriešenými problémami prístup k 
pôde a najmä predaj poľnohospodárskych produktov (za rozumnú cenu) - takmer 80 percent poľnohospodárov má 
problémy s predajom svojich výrobkov. Pokiaľ ide o administratívu a riadenie farmy, väčšina respondentov uviedla, že 
majú problémy s právnymi otázkami a pri korešpondencii s verejnou správou.

Otázky súvisiace s 
poľnohospodárstvom podľa ich 

dôležitosti

Nie je 
dôležité, 

nie je 
relevantné

Nevyriešené
Nedostatočne 

vyriešené
Vyriešené Spolu

Produkcia 0% 12% 35% 53% 100%

Prístup na trh 2% 10% 53% 34% 100%

Administrácia 3% 11% 41% 45% 100%

Pri odpovedi na otázku „Čo by mohlo urobiť vašu farmu úspešnejšou?“,viac ako 50 percent farmárov uviedlo, že 
spolupráca s inými farmármi (ktorá môže pomôcť vyjednať vyššie ceny), rozvoj ich zručností a používanie digitálnych 
alebo nových technológií bude ich prvoradým cieľom, aby dosiahli pokrok na svojej farme.
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Aktivity, ktoré by mohli urobiť farmu úspešnejšou

Hlavné priority farmárov na nasledujúcich päť rokov sa zameriavajú na rozšírenie ich prevádzky: kúpiť nové stroje a viac 
pôdy a tiež vyskúšať nové, digitálne riešenia v rámci svojich fariem. Dôležitým zistením je, že iba 6 percent respondentov 
uviedlo, že ukončenie poľnohospodárskych aktivít je pre nich v blízkej budúcnosti dôležitou, alebo veľmi dôležitou 
prioritou.

Prístup k informačným a komunikačným technológiám
Medzi farmármi sú najobľúbenejšie mobilné telefóny: 85 percent respondentov používa tieto zariadenia (17 percent z 
nich má základný mobilný telefón bez prístupu na internet, 83 percent vlastní smartphone). Dve tretiny (66%) farmárov 
počúvajú rádio pravidelne a rovnaký podiel respondentov používa stolný počítač (62 percent), alebo prenosný počítač 
(66 percent). Jedna tretina poľnohospodárov používa tablet (37%) a 16 percent z nich tiež používa určité druhy nositeľnej 
smart technológie, napríklad inteligentné hodinky. Veľká väčšina, 97 percent respondentov, má prístup na internet 
priamo doma (alebo má niekoho v domácnosti, kto prístup má). Väčšina respondentov používa určitý druh bezdrôtového 
pripojenia- mobilné dáta (74 percent), alebo WiFi (73%), ale približne jedna tretina respondentov má tiež pevné pripojenie 
doma- DSL (21 percent), alebo káblové pripojenie- (30 percent). Päť percent farmárov (možno z vzdialenejších, menej 
dostupných oblastí) používa satelitné pripojenie, naopak, 12 percent má pripojenie na optický internet. Päť percent 
respondentov uviedlo, že internet vôbec nepoužívajú, zatiaľ čo 95 percent poľnohospodárov používa internet.
15 percent užívateľov v prieskumeinternet používa iba doma, zatiaľ čo 80 percent ho používa aj inde. Neaktívnych 
užívateľov a tých, ktorí nie sú pravidelnými užívateľmi internetu, sa pýtali, či si myslia, že budú internet používať viac 
/ pravidelne. Iba 12 percent odpovedalo „nie“. Ostatných 88 percent uviedlo, že áno, alebo možno v tom prípade, ak 
sa im dostane podpory alebo sa ich situácia priaznivo zmení. Tieto výsledky ukazujú, že medzi farmármi ich existuje 
len niekoľko, ktorí sa rozhodli nebyť online. Hlavnou otázkou nie je či väčšina poľnohospodárov surfuje na internete, 
alebo nie, ale kvalita a množstvo využitia. Je to vidieť aj na odpovediach na otázku, ako dávno začali poľnohospodári 
internet používať. Šesťdesiat percent začalo používať internet pred viac ako 10 rokmi a ďalších 25 percent používa web 
viac ako päť rokov. Na jednej strane to znamená, že využívanie internetu pomaly dosahuje bod nasýtenia, nie je tak 
veľa zarytých odporcov internetu. Na druhej strane je asi 15-20 percent poľnohospodárov, ktorí sú relatívne novými 
užívateľmi internetu a potrebujú podporu, aby mohli využívať všetky možnosti internetu (a prípadne ho aj širšie využívať 
na poľnohospodárske, profesionálne účely).
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Využívanie internetu v rokoch(%)

Vzory využívania digitálnych technológií
Jedným z hlavných ukazovateľov digitálnych zručností je rozmanitosť online aktivít. Poľnohospodárov sme sa pýtali 
na používanie rôznych online aplikácií a služieb. Najbežnejšie činnosti (vykonávané najmenej raz týždenne) súvisia s 
komunikáciou: viac ako dve tretiny respondentov používa internet na odosielanie a prijímanie e-mailov (72 percent), na 
odosielanie textových správ (72 percent) a sociálne médiá (67 percent). Populárne sú aj hlasové služby cez internet (40 
percent).

Zhromažďovanie informácií je okrem komunikácie tiež dôležitým prvkom online aktivít, pretože 65 percent respondentov 
číta správy, noviny a časopisy online, 51 percent hľadá správy o udalostiach vo svojom okolí a 58 percent pravidelne 
vyhľadáva informácie o tovare alebo službách. V prípade zabezpečených transakčných služieb, najpopulárnejšie je 
internetové bankovníctvo (56 percent), čo nie je prekvapujúce, pretože vo vidieckych oblastiach táto služba výrazne 
znižuje náklady na finančné prevody. Stojí za zmienku, že používanie online mediálnych služieb (hudba- napr. Spotify, 
televízia- napr. Netflix, video- napr. YouTube) je tiež vysoké (53 percent) a rovnaký podiel poľnohospodárov (51 percent) 
používa pravidelne funkcie, ako napr. mapy alebo satelitná navigácia. Poľnohospodári boli požiadaní, aby uviedli, či 
vykonávajú online činnosti, uvedené v zozname, súvisiace s prevádzkou ich farmy. Poľnohospodárske využitie je vo 
všeobecnosti nižšie ako všeobecné použitie, ale v rámci poľnohospodárstva sa často využíva mnoho online služieb a 
aplikácií.

Viac ako tretina poľnohospodárov odosiela a prijíma e-maily (52 percent), hľadá informácie o tovare alebo službách 
(40 percent), využíva online bankovníctvo (38 percent), sťahuje si oficiálne formuláre (37 percent), nakupuje online (37 
percent) , číta si online správy (33 percent) v priamej súvislosti s ich poľnohospodárskymi činnosťami.

Poľnohospodári tvrdia, že digitálne technológie im môžu najviac pomôcť vo výrobe (47%) a menej v prístupe na trh 
(25 percent) a administratíve (21 percent). Len zlomok respondentov uviedlo, že IKT môžu pomôcť ich rodinnému a 
súkromnému životu (6 percent). Najjednoduchšou výhodou IKT pre poľnohospodárov je možnosť rýchleho vyhľadania 
informácií (77 percent uviedlo práve túto možnosť), pričom ostatné výhody (úspora peňazí, aplikácie na prevádzku 
farmy, kontakt s ľuďmi) boli uvedené zhruba rovnako často (medzi 38-45 percentami).
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Oblasti, v ktorých môžu poľnohospodárom najviac pomôcť informačné a komunikačné technológie (IKT)

Poľnohospodárovsme sa pýtali aj na ich využívanie a/alebo záujem o rôzne špecifické digitálne poľnohospodárske 
technológie. Hlavné kategórie/aplikácie vykazujú podobný vzorec, pretože približne 20-24 percent poľnohospodárov 
sa nezaujíma o konkrétnu oblasť a ďalších 20-25 percent už v danej kategórii používa určitý druh technológie, 
približne polovica poľnohospodárov nepoužíva technológie, ale majú záujem ich používať. Mobilné aplikácie sú 
najpoužívanejšími technológiami spomedzi uvedených, pretože v tomto prípade poľnohospodári čelia najmenším 
počiatočným prekážkam, keď danú technológiu začínajú používať.

Využívanie a záujem o aplikácie a služby 
súvisiace s poľnohospodárstvom

Bez 
záujmu

Nepoužíva, ale 
má záujem

Používa

Presné poľnohospodárstvo (rastlinná výroba) 24 56 20

Mobilné aplikácie 22 46 32

Riadenie farmy, plánovanie a podávanie správ 22 59 19

Prístup na trh 18 57 25

e-Government (elektronická verejná správa) 28 47 25

Jedným z najdôležitejších zistení projektu WiseFarmer je, ako mladší a starší farmári používajú rôzne aplikácie súvisiace 
s poľnohospodárskymi podnikmi a zaujímajú sa o ne. Je trochu prekvapujúce vidieť, že v skutočnom využití medzi 
jednotlivými vekovými skupinami (mladší ako 45 rokov a starší ako 45 rokov) neexistuje žiadny podstatný rozdiel (3-18 
percent vo vekových skupinách, ale zvyčajne je nižší ako 10 percent). To znamená, že inovatívny segment (okolo 20-25 
percent, s výnimkou mobilných aplikácií, kde je číslo vyššie kvôli nižším vstupným bariéram) z oboch vekových skupín 
už prijal určitý druh poľnohospodárskeho riešenia, spojeného s využívaním IKT. Skutočný rozdiel medzi vekovými 
skupinami je v úrovni záujmu. Mladší poľnohospodári sa zaujímajú o rôzne poľnohospodárske technológie o zhruba 20 
percent viac, ako starší farmári. V rámci staršej populácie je však všeobecný záujem stále vysoký: viac ako 40 percent 
starších poľnohospodárov je otvorených používať nové technológie a aplikácie.
Na definovanie a hlbšie preskúmanie digitálnych zručností poľnohospodárov bola použitá metodika Eurostatu. 
Poľnohospodárom bol položený rovnaký súbor konkrétnych otázok o počítačových a internetových znalostiach, aké 
používa Eurostat. Podľa vypočítaného ukazovateľa, viac ako polovica respondentov (54 percent) prekonala hranicu 
základných digitálnych schopností, zatiaľ čo druhá „polovica“ poľnohospodárov má nízke (21 percent) alebo základné (19 
percent) schopnosti a iba šiestim percentám chýbajú základné digitálne zručnosti. V projekte WiseFarmer bolo cieľom 
vyškoliť ľudí s nízkymi alebo základnými schopnosťami a nie absolútnych nováčikov v digitálnom svete. Odzrkadľuje 
sa to vo vzorke, ktorá odzrkadľuje ciele projektu, reakcie boli zhromaždené od digitálne kvalifikovaných, aj nie až tak 
profesionálnych poľnohospodárov (ktorí ale majú určité znalosti o digitálnych službách a sú digitálne gramotní v rámci 
určitej úrovni).
Zistenia prieskumu potvrdili jeden kľúčový pilier projektu WiseFarmer: starší poľnohospodári majú spravidla nižšie 
digitálne schopnosti. Niekoľko poľnohospodárov bez digitálnych znalostí pochádza z dvoch najstarších vekových 
skupín a 65 percent poľnohospodárov s nízkymi zručnosťami pochádza z týchto dvoch vekových skupín. Naopak, 73 
percent respondentov s nadštandardnými digitálnymi zručnosťami pochádza z dvoch najmladších vekových skupín 
(18-30 rokov a 31-45 rokov) a iba šesť percent zo skupiny poľnohospodárov starších ako 60 rokov. Pokiaľ ide o skúsenosti 
s poľnohospodárstvom, rozdiel je ešte väčší: poľnohospodári s viac ako 10 -ročnou praxou v poľnohospodárstve sú 
nadmerne zastúpení medzi poľnohospodármi, ktorí nemajú žiadne, alebo majú nízke digitálne znalosti. Môže to 
znamenať, že poľnohospodári s rôznorodejším profesionálnym zázemím (aj iné pracovné skúsenosti okrem farmárčenia) 
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majú viac digitálnych zručností, pretože predtým mali viac príležitostí pracovať s IKT.

Úroveň digitálnych zručností/ 
veková skupina

18-30 
rokov

31-45 
rokov

46-60 
rokov

Viac ako 60 
rokov

Spolu

Žiadne zručnosti 0% 0% 53% 47% 100%

Slabé zručnosti 11% 24% 49% 16% 100%

Základné zručnosti 13% 37% 40% 10% 100%

Nadpriemerné zručnosti 25% 48% 22% 6% 100%
Digitálne zručnosti podľa vekových skupín

Okrem všeobecného ukazovateľa zručností je dôležité vedieť, aké činnosti vykonávajú poľnohospodári online. Keď sú 
pozorované štyri zložky / domény indikátora, je možné dosiahnuť hlbší pohľad na digitálny život poľnohospodárov. Viac 
ako 75 percent poľnohospodárov vykazuje nadpriemerné zručnosti v oblasti informačné a komunikačné technológií. 
Distribúcia zistení znamená, že 21 percent farmárov s nízkou digitálnou kvalifikáciou je v zásade online, ale iba pravidelne, 
alebo príležitostne kontrolujú svoje e-maily a hľadajú informácie na webových stránkach a v zásade nerobia žiadnu 
ďalšiu digitálnu aktivitu.

Možnosti vzdelávania a rozvoja digitálnych zručností v 
partnerských krajinách
Poľnohospodárov sme sa pýtali, ktorý je podľa nich najpreferovanejší spôsob zlepšenia ich digitálnych zručností. 29 
percent odpovedalo, že prostredníctvom online kurzov, 19 percent si zvolilo tradičnúprezenčnú výučbu v triede, iba 
15 percent uprednostnilo knihy a tlačené materiály a 37 uviedlo, že najvhodnejší spôsob je pre nich prostredníctvom 
rodinných príslušníkov a iných farmárov.

Farmármi preferovaný spôsob výučby

Je potrebné poznamenať, že aktuálna úroveň digitálnych zručností vo veľkej miere ovplyvňuje zvolený spôsob 
vzdelávania. Poľnohospodári, ktorí nemajú žiadne, alebo len málo digitálnych zručností, volia predovšetkým konvenčné 
a peer-to-peervzdelávanie. Väčšina respondentov s nadpriemernými digitálnymi zručnosťami dala prednosť online 
kurzom, zatiaľ čo poľnohospodári so základnými zručnosťami často uvádzali, že peer-to-peervzdelávanie je pre nich ten 
najlepší spôsob, ako zlepšiť svoje digitálne schopnosti.

Najlepší spôsob, ako zlepšiť svoje digitálne 
schopnosti / digitálne zručnosti

Žiadne 
zručnosti

Slabé 
zručnosti

Základné 
Nadpriemerné 

zručnosti
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Prostredníctvom online kurzov 0% 16% 21% 39%

Tradičná výučba v triede 53% 38% 21% 18%

Učenie sa čítaním kníh, alebo iných tlačených 
materiálov, zameraných na špecializovanú 
tému

7% 16% 21% 14%

Vzájomné učenie sa (peer-to-peer) od 
rodinných príslušníkov, alebo priateľov a iných 
farmárov

40% 29% 37% 29%

Spolu 100% 100% 100% 100%
Farmármi preferovaný spôsob výučbypodľaaktuálnej úrovne ich digitálnych zručností
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