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Počasie 

 
Predpoveď meteorológov na 6. januára 2008, kedy si kres-

ťania pripomínali sviatok Troch kráľov, ţe bude na juţnom 
Slovensku pršať a na ostatnom území sneţiť sa vyplnila do 

bodky. A ako to bolo v Trenčíne ? Ešte z rána, keď išli ľudia 

do kostola hneď ráno padal dáţď so snehom a všetko to potom 
prerástlo do intenzívneho sneţenia. ktoré trvalo aţ 14,00 h. Je-

ho výsledkom bola asi 10 cm vrstva snehu, ktorá najmä deťom 
urobila veľkú radosť a mohli sa do sýtosti na ňom vyšantiť. 

Veľké a malé kopčeky boli plné detvákov. 

Pravda bola i tá, ţe 
na juhu Slovenska 

naozaj pršalo. Teplo-
ta vzduchu pod bo-

dom mrazu a pod-
chladená zem spôso-

bili, ţe vodné zráţky 

po dopade na zem 
mrzli a vytvárali po-

ľadovicu. Tie sa stali 
nebezpečenstvom pre 

peších, ako aj pre dopravu. Výsledkom boli nebezpečné pády, 

hlavne starších ľudí na zľadovatelých komunikáciach, končia-
ce na chirurgických oddeleniach nemocníc, kde boli oše-

trovaní so zlomeninami horných a dolných končatín. Boli aj 
drobné dopravné nehody, keď motorové vozidlá sa stali na 

klzkom podklade vozovky neovládateľné.  

Na druhý deň 7. januára 2008 vydal Slovenský hydrome-
teorologický ústav výstrahu 1. stupňa, ktorá v pondelok pred-

pokladala tvorbu poľadovice po 12:00 hodine na juhozápade 
Slovenska v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom i Tren-

čianskom kraji. Výstraha znamenala, ţe predpokladaná inten-
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zita a výskyt nebezpečného javu sú v danej ročnej dobe a 

oblasti beţné, ale môţu spôsobiť škody menšieho rozsahu. 

Tento jav predstavoval potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské 
aktivity.  

Vlastné poznámky 
 

Od 10. aţ do 22. januára 2008, takmer tri týţdne trvalo 
v našich zemepisných šírkach teplé počasie. Skôr sa to počasie 

podobalo jari ako zime, keď denné teploty takmer po celom 

Slovensku vystupovali nad 10 
o
 C. V médiách 22. januára 

2008 prebehla sprá-

va, ţe vo Vysokých 
Tatrách začali naţí-

vať ihličnaté stromy. 

Avizované ochlade-
nie oznamované 

v médiách nastalo  
ráno 22. januára 

2008, keď napadlo 

trocha snieţiku, 
čoby šafránu a teplo-

ta sa ustálila na bode 
mrazu. Cez deň však slniečko svojou intenzitou dennú teplotu 

zvýšilo a sneh sa začal topiť. Oproti predchádzajúcim dňom 

bolo citeľne chladno, čo spôsoboval aj vietor. Potom v ostat-
ných dňoch sa striedal dáţď so sneţením. Sama choroba. 

Vlastné poznámky 
 

Nezvyčajne teplá a suchá 

zima v Trenčíne a vôbec v ce-
lom regióne pokračovala aj za-

čiatkom februára 2008 a vy-
tiahlo spod zeme hlávky jarných 

kvetov, sneţienky. Silnejúce 
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slnko im počas dňa dodávalo silu, záhradky a trávniky vyz-

dobili ornamenty otuţilých kvietkov. Zmeny v počasí nastali 

týţdeň pred Mateja, ktorý sa tento rok poponáhľal. Podľa 
pranostiky sa hovorí, ţe Matej ľady láme a keď nie sú, tak ich 

urobí. A skutočne sa veľmi ochladilo a 15. februára 2008 
sprevádzané aj snehovými prehánkami. 

Nočné teploty na severe Slovenska klesali 

hlboko pod bodom mrazu aţ na – 20 
o
 C. 

Ranná teplota v nedeľu 17. februára 2008 v 

Trenčíne klesla na – 10 
o
 C. Chladné počasie 

však nemalo dlhé trvanie, pretoţe uţ na 

večer po prekrásnom chladnom slnečnom 

dni sa zamračilo, oteplilo sa a začalo sneţiť. 
Následný týţdeň od 18. do 24. februára 2008 nočné teploty 

pod vplyvom západného prúdenia vzduchu dosahovali 
hodnoty okolo bodu mrazu a denné teploty sa šplhali aţ k 10 
o
 C. 

Vlastné poznámky 
 

Príjemné letné počasie s dennými teplotami bezmála 30 
o
 C 

trvali do piatku 12. septembra 2008, teda práve do víkendu, 

v ktorom si mesto Trenčín pripomenulo 100. výročie význam-

ného hudobníka a skladateľa Karola Pádivého, prehliadku 
ľudovej kultúry Pri trenčianskej bráne, podujatie Sám na ja-

visku a športové podujatie silákov O meč Matúša Čáka. 
V ďalší deň v sobotu sa schladilo cez deň iba na 15 – 16 

o
 C 

a vial mrazivý studený vietor. Z rána bolo pociťovať zimu, ale 

neskôr slniečko svojimi lúčmi predsa len trocha zohrialo 
návštevníkov kultúrnych podujatí. No bola to aj rezká muzika 

a nebývalé tempo tanečníkov na doskách amfiteátra a dobrý 
burčiak ponúkaný v predajných stánkoch. V nedeľu po dopo-

ludňajšom monstrekoncerte si organizátori s úľavou vydýchli, 

ţe priebeh nepokazila nepriazeň počasia. Toho, čoho sa všetci 
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najviac báli v podobe daţďu a chladu prišlo aţ v pondelok 15. 

septembra 2008 a trvalo plné tri dni. Denná teplota dosahovala 

hodnotu 13 
o
 C. Bola citeľne zima nielen vonku, ale aj doma. 

Bolo treba prikúriť. Vo Vysokých Tatrách na Lomnickom štíte 

napadal prvý sneh a jeho návštevníci si robili snehuliakov. 
Vlastné poznámky 

 

Z 15. na 16. augusta 2008 sa mestom Trenčín a okolitými 
obcami Záblatie, Zamarovce, ale i vzdialenejšími obcami 

Nemšovou, Borčicami a Bolešovom prehnala veterná smršť 
spojená s prudkým daţďom, ľadovcom a elektrickými výboj-

mi, ktorá zanechala za sebou veľké materiálne škody na štát-

nom a súkromnom majetku. Charakterizovali ju polámané 
stromy, zváľané stĺpy elektrického a telefónneho vedenia 

a postŕhané strechy. Všetky následky besnenia prírodného 
ţivlu bolo moţno zisťovať aţ po rozvidnení v sobotu ráno 16. 

augusta 2008. Ţalostný pohľad na miesta, kde zasiahol ţivel, 

sa naskytol po oboch stranách Váhu v podobe vyvrátených 
stromov a dolámaných konárov. V sídlisku Noviny, okrem 

pováľaných a okýptených stromov odniesol silný vietor stre-
chu nad piatimi bytmi jednej bytovky a občanom zostalo nad 

hlavou len holé nebo. Letiace kúsky strechy z novej bytovky 

rozbili okná a balkóny okolitých domov. Na inom dome zas 
ţivel vytrhol zábradlie z loggie a na zemi zostala nezmyselne 

dokrútená. Na Rybárskej ulici ţivel povytrhával zo striech 
škridle a pováľal stromy. Na stavenisku sídliska Riviera rozo-

stavané domy zachytili časti stromov spoza Váhu. Cesta po 

škarpe zo sídliska Noviny k cestnému mostu bola uzavretá pre 
popadané stromy. Na druhej strane Váhu pri Odevných závo-

doch zostali zo statných topoľov len kýpte. Na sídlisko No-
viny sa vodiči motorových vozidiel mohli dostať len cez ţe-

lezničné rampy v Biskupiciach, lebo podchod z Jesenského 

ulice bol zatopený. Na nepoznanie sa po veternej smršti zme-
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nil športovo – rekreačný areál Ostrov. Silný vietor sa podpísal 

pod polámané stromy a vyvalené topole. Bolo ako po bom-

bardovaní. 
Nepriazeň počasia sa podpísala aj na meškaní vlakov pre 

popadané stromy a pretrhnuté troleje. 
Vlastné poznámky 

 

Na dvoch z desiatich staníc, na ktorých Slovenský hydro-
meteorologický ústav sleduje teplotné rekordy, bolo dňa 1. 

novembra 2008 zaznamenané, ţe padli doterajšie maximá zo 
60. rokov minulého storočia. V Košiciach a Kamenici nad 

Cirochou namerali pribliţne 21 
o
 C, čím jeden rekord padol o 

takmer tri a jeden dokonca o štyri stupne. Mimoriadne teplé 
počasie na túto ročnú dobu spôsobilo prúdenie veľmi teplého 

vzduchu Slovensko od juhu. Krásne slnečné počasie vylákalo 
veľa ľudí do prírody i na cesty za návštevou na hroby svojich 

príbuzných. Nezvyklé teplé počasie trvalo do 9. novembra 

2008, kde sa zamračilo a slabučký dáţď pokropil našu zem. 
Vlastné poznámky 

 
Prvé mrazy tohoročnej zimy prišli aţ týţdeň po jej zvesto-

vateľovi Martino-

vi, teda 18. no-
vembra 2008. Uţ 

deň predtým sa 
schladilo, trocha 

aj pršalo, ale bolo 

vidieť, ţe na ho-
rách aj maličko 

sneţilo. Ráno di-
gitálny teplomer 

ukazoval na dis-

pleji vonkajšiu teplotu - 1,8 
o
 C. Vonku na tráve bola inovať 
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a kaluţe po včerajšom daţdi boli zamrznuté. Veľkú časť Slo-

venska, teda aj Trenčín, ale predovšetkým severné oblasti, 

zasiahlo sneţenie dňa 19. novembra 2008. Ráno sme sa pre-
budili do bieleho rána, keď snieţik padal po polnoci aţ do 

09,00 h rannej. Vodiči motorových vozidiel išli veľmi opatrne, 
ale našli sa „kamikadze“ na bicykloch, ktorí v tomto nečase 

hazardovali so svojím zdravím. Horské prechody v Makove, 

Jasnej, Homôlke, Šturci, Čertovici a Hutách boli zjazdné. 
Jedine horský prechod Donovaly zostal pre nákladné autá 

dlhšie ako desať metrov uzatvorený. Treba konštatovať, ţe 
šoféri sú nedisciplinovaný, pretoţe veľa bolo takých, ktorí 

nemali vozidlá pripravené na prevádzke v zimných 

podmienkach neprezutím letných pneumatík za zimné. 
Vlastné počasie 

 

Prehľad počasia na Slovensku v roku 2008 
 

mesiac január 2008 

V prvých dňoch mesiaca januára 2008 na Slovensko prúdil 

po juţnom okraji tlakovej výše so stredom nad Moskovskou 
oblasťou od východu chladnejší vzduch. Od 5. do 9. januára 

2008 sa uvedené prúdenie zmenilo na juţné aţ juhozápadné 
medzi tlakovou výšou nad Uralom a rozsiahlou oblasťou 

nízkeho tlaku vzduchu so stredom nad Britskými ostrovmi. Od 

10. do 16. januára 2008 po prednej strane rozsiahlej oblasti 
nízkeho tlaku vzduchu so stredom nad východným Atlantikom 

a západnou Európou prúdil na Slovensko od juhozápadu teplý 
a vlhký vzduch. V dňoch medzi 17. a 22. januárom 2008 

medzi tlakovou níţou nad Škandináviou a Pobaltím a tlakovou 

výšou nad západným Stredomorím na Slovensko prúdil od 
západu vlhký morský vzduch. Od 23. do 26. januára 2008 na 

Slovensko od západu zasahovala tlaková výš. Nasledujúce dva 
dni prúdil od severozápadu aţ severu po prednej strane 

tlakovej výše so stredom nad západnou Európou chladnejší 
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vzduch. V posledných dňoch mesiaca sa uvedená tlaková výš 

presunula nad strednú Európu a neskôr zoslabla. 

Klimatologický prehľad 
Mesiac január bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

silne nadnormálny, veľmi teplý, s teplotnými odchýlkami od 
+2.9 °C (Milhostov) do +5.0 °C (Čadca), vo vysokých 

polohách Vysokých a Nízkych Tatier od +2.1 °C (Chopok) do 

+2.2 °C (Lomnický štít). Najvyššie teplotné odchýlky boli na 
západe Slovenska. Absolútne najniţšia priemerná mesačná 

teplota vzduchu, mimo vysokých horských polôh, bola 
zaznamenaná v Telgárte (-2.2 °C), najvyššia v Bratislave na 

letisku (+2.5 °C). Absolútne teplotné minimum, mimo 

vysokých horských polôh, namerali v Kamenici nad Cirochou 
(-18.8 °C, dňa 4. januára). Na Lomnickom štíte poklesla dňa 

23. januára 2008 minimálna teplota vzduchu na -18.8 °C. 
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu sa o 14. h na väčšine 

územia Slovenska pohybovala okolo normálu : Bratislava -3 

%, Piešťany -4 %, Hurbanovo -1 %, Oravská Lesná +2 %, 
Sliač +1 %, Boľkovce +1 %, Telgárt +4 %, Štrbské Pleso +9 

%, Košice +3 %, Stropkov-Tisinec 0 %. Suma trvania 
slnečného svitu bola v intervale od 43 % na Chopku do 122 % 

na letisku Bratislava.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 80 aţ 
130 km/h boli pozorované 27. januára vo vysokých horských 

polohách aj vyššie.  
Mesiac január 2008 bol na Slovensku zráţkovo väčšinou 

normálny, iba ojedinele zráţkovo podnormálny, ale v 

niektorých regiónoch aj zráţkovo nadnormálny. Mesačné 
úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali prevaţne od 11 

mm v Gánovciach do 113 mm v Kordíkoch. Priestorový úhrn 
atmosférických zráţok pre celé územie Slovenska dosiahol 55 

mm, čo predstavuje 120 % normálu a prebytok atmosférických 

zráţok 9 mm. 
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín a rastlín  

Vplyvom teplého počasia v tomto zimnom mesiaci bol na 
niektorých teplejších miestach západného Slovenska 

pozorovaný začiatok predlţovania jahniad liesky obyčajnej 
a vŕby rakytovej, miestami lieska začala aj kvitnúť, pučali 

púčiky bazy čiernej, zlatovky previsnutej a orgovánu 

obyčajného. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov Neboli 

pozorované aktivity zvyčajne sledovaných ţivočíšnych 
druhov. 

 

 
 

mesiac február 2008 

Začiatkom mesiaca februára tlaková výš nad strednou 

Európou zoslabla a premiestnila sa na východ. Súčasne sa nad 
západnou Európou prehĺbila brázda nízkeho tlaku vzduchu, 

spojená s tlakovou níţou nad Škandináviou. S ňou spojený 
zvlnený studený front ovplyvnil dňa 2. februára 2008 územie 

Slovenska. Za ním sa v studenom vzduchu vytvorila nad 

strednou Európou mohutná tlaková výš, ktorá sa rýchlo 
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premiestnila nad východnú Európu. V dňoch 5. a 6. februára 

2008 postupovali cez územie Slovenska zo západu na východ 

dva studené fronty. Za nimi sa od západu rozšírila nad strednú 
Európu tlaková výš, ktorá sa dňa 8. februára 2008 spojila s 

mohutnou tlakovou výšou nad juţným Ruskom. Tá potom 
ovplyvňovala počasie na Slovensku aţ do 13. februára 2008, 

kedy sa na Slovensko rozšíril od severozápadu výbeţok 

vyššieho tlaku vzduchu. Po jeho prednej strane postupoval zo 
Škandinávie na juhovýchod studený front, ktorý dňa 14. 

februára 2008 ovplyvnil počasie nad územím Slovenska. Za 
ním začal prenikať od severu studený, pôvodom arktický 

vzduch. Jeho príliv vyvrcholil v nedeľu 17. februára 2008. 

Dňa 18. februára 2008 sa začal stred tlakovej výše presúvať z 
britských ostrovov cez strednú Európu ďalej na juhovýchod a 

do karpatskej oblasti prúdil od severozápadu, neskôr aţ 
západu teplejší vzduch. Dňa 21. februára 2008 sa presúvala 

cez Slovensko na východ plytká brázda nízkeho tlaku 

vzduchu. Za ňou prúdil do strednej Európy od západu teplý a 
vlhký vzduch. V ďalších dňoch mesiaca na Slovensko 

zasahovala tlaková výš nad severným Talianskom a do 
strednej Európy prúdil vo vyšších vrstvách atmosféry teplý, 

pôvodom tropický vzduch, v ktorom sa rozpadávali fronty a 

počasie na Slovensku takmer neovplyvnili. Dňa 27. februára 
2008 prešiel cez naše územie od západu studený front, za 

ktorým sa nasledujúci deň prechodne rozšíril výbeţok tlakovej 
výše. V piatok dňa 29. februára 2008 prechádzal od západu 

cez Slovensko ďalší frontálny systém. 

Klimatologický prehľad 
Mesiac február bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

nadnormálny, miestami aţ silne nadnormálny s kladnými 
teplotnými odchýlkami od +2.2 °C v Piešťanoch a do +4.0 °C 

v Bratislave na Kolibe. Takmer v priebehu celého mesiaca sa 

teplotná krivka pohybovala nad teplotným normálom, len v 
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polovici mesiaca sme pozorovali prechodné výraznejšie 

ochladenie. Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota 

vzduchu (mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná 
v Oravskej Lesnej -1.4 °C a najvyššia v Bratislave na Kolibe 

+4.3 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 
mesačná teplota vzduchu vo februári hodnoty od -9.1 °C na 

Lomnickom štíte do -6.5 °C na Chopku. Absolútne teplotné 

minimum namerali na Lomnickom štíte dňa 16. februára         
-27.0 °C a najvyššie teplotné maximum v Ţihárci dňa 25. 

februára 19.7 °C.  
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na 

väčšine územia Slovenska podnormálna – Bratislava -11 %, 

Piešťany -7 %, Hurbanovo -10 %, Oravská Lesná -5 %, Sliač   
-10 %, Boľkovce -8 %, Telgárt -9 %, Štrbské Pleso +1 %, 

Košice -14 %, Stropkov - Tisinec -5 %. 
Suma trvania slnečného svitu sa vo februári pohybovala v 

intervale od 113 % na Lomnickom štíte do 180 % v Bratislave 

- letisku normálu.  
Najsilnejšie nárazy vetra sa zaznamenali v dňoch 16. 

februára, 23. februára a 27. februára, kedy maximálne nárazy 
vetra dosiahli rýchlosť 60 aţ 120 km/h, vo vysokých horských 

polohách aţ do 150 km/h.  

Mesiac február 2008 bol na Slovensku zráţkovo väčšinou 
podnormálny, iba na severozápade, severe a čiastočne aj 

severovýchode Slovenska bol zráţkovo normálny. Mesačné 
úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali prevaţne od 1 mm 

v Prešove do 86 mm v Belej pri Ţiline. Priestorový úhrn 

atmosférických zráţok pre celé územie Slovenska dosiahol 26 
mm, čo predstavuje 62 % normálu a deficit atmosférických 

zráţok 16 mm. 
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Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac február roku 2008 bol zaujimavý pri hodnotení 

najmä teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických 
zráţok. Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla vyso-

kých hodnôt na všetkých vybraných klimatologických stani-
ciach aspoň od roku 1961. Priemer denných maximálnych te-

plôt vzduchu dosiahla štatisticky významne vysokých hodnôt 

na všetkých vybraných klimatologických staniciach aspoň od 
roku 1961. Absolútne maximum teploty vzduchu dosiahla 

štatisticky významne vysokých hodnôt na všetkých vybraných 
klimatologických staniciach. Absolútne rekordy od roku 1961 

boli prekročené v Bratislave na Kolibe 18.7 °C, a letisku 19.1 

°C, v Piešťanoch 18.9 °C, na Sliači 17.9 °C a v Boľkovciach 
19.3 °C. Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky významne vysoký v Bratislave na Kolibe +0.7 °C, v 
Čadci -2.7 °C, v Oravskej Lesnej -6.4 °C, v Telgárte -4.7 °C, v 

Poprade -4.0 °C, v Košiciach -1.9 °C a v Tisinci -2.7 °C. 

Absolútne minimum teploty vzduchu bolo zmerané nízke len 
na vysokohorských staniciach Chopok -22.4 °C, ako jedenásta 

najniţšia teplota od roku 1961 a na Lomnickom štíte -27.0 °C, 
ako siedma najniţšia teplota vzduchu od roku 1961. Trvanie 

slnečného svitu bolo na väčšine územia Slovenska vysoké s 

výnimkou Lomnického štítu. Úhrn atmosférických zráţok za 
mesiac február bol na väčšine vybraných klimatologických 

staníc Slovenska nízky.  

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa vo februári 
pohybovala od -0.5 °C v Revúcej, Telgárte do +3.1 °C v 

Bratislave-Kolibe, Moravskom Svätom Jáne. Minimálna 
termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -3.4 °C v 

Rimavskej Sobote, Banskej Bystrici aţ +0.5 °C v Bratislave-

Kolibe. 
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Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 

pohybovala od -0.9 °C v Podolínci do +3,2 °C v Bratislave-

Kolibe, Bratislave - letisku. Maximálna úroveň premrznutia 
pôdy na západnom Slovensku dosiahla hĺbku 0 cm v Holíči aţ 

11 cm v Bratislave - letisku, Kráľovej pri Senci, na strednom 
Slovensku 8 cm v Dudinciach a Liesku aţ 33 cm v Telgárte, 

na východnom Slovensku 5 cm v Orechovej, Somotori aţ             

51 cm v Poprade. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín a rastlín  
V priebehu mesiaca februára, vplyvom priaznivého počasia, 

mohli poľnohospodári začať s prípravou pôdy pod jarné 

plodiny a prihnojovať oziminy. Repka ozimná sa nachádzala 
vo fáze prízemnej ruţice. V poslednej februárovej dekáde sa 

na západnom Slovensku miestami začalo so sejbou jačmeňa 
jarného. Vplyvom teplého počasia v juţnejších oblastiach 

Slovenska na ovocných drevinách koncom mesiaca začali 

miestami pučať púčiky. V priebehu mesiaca kvitla sneţienka 
jarná, lieska obyčajná, od konca prvej februárovej dekády na 

teplejších stanovištiach začala kvitnúť vŕba rakytová, jelša 
lepkavá, posledný februárový týţdeň z bylín aj podbeľ liečivý. 

Na niektorých lesných stromoch a kroch začali pučať listové 

púčiky. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

Začiatkom februára sa zaznamenávali uţ prvé spevy drozda 
plavého, od druhej dekády mesiaca prvé prílety škovránka 

poľného a škorca lesklého, v piatej pentáde boli pozorované aj 

prvé znášky peľu včely medonosnej. 
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mesiac marec 2008 

Na začiatku mesiaca marca postupovali od západu cez 
Slovensko frontálne systémy spojené s tlakovou níţou Emma. 

Na našom území sa vyskytli najmä na západe výdatné zráţky 
a silný vietor. V ďalších dňoch sa západné prúdenie zmenilo 

na severozápadné a v ňom smeroval cez Slovensko ďalší front, 

za ktorým sa z Francúzska rozšíril nad vnútrozemie kontinentu 
výbeţok tlakovej výše. Dňa 8. marca oblasť vyššieho tlaku 

vzduchu nad Alpami a Karpatmi zoslabla a z Balkánu smero-
vala pomaly na severovýchod plytká brázda nízkeho tlaku 

vzduchu. Súčasne nad severozápadnou Európou sa začala pre-

hlbovať tlaková níţ a po jej okraji začal prúdiť dňa 10. marca 
od juhozápadu na Slovensko teplejší vzduch. V nasledujúcich 

dňoch stred spomínanej tlakovej níţe sa presunul nad Škan-
dináviu a v západnom prúdení postupovali od 11. do 16. mar-

ca cez Slovensko atmosférické fronty. Dňa 17. marca sme-

roval cez strednú Európu frontálny systém spojený s tlakovou 
níţou. Za ním začal prúdiť od severozápadu do našej oblasti 

chladný a vlhký vzduch. V ňom sa prechodne rozšíril od zápa-
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du k nám výbeţok tlakovej výše. Dňa 21. marca uvedený vý-

beţok zoslabol a zo Severného mora cez Nemecko smerovala 

ďalej na severovýchod tlaková níţ spojená so zvlneným stu-
deným frontom, ktorý dňa 22. marca od západu prešiel cez 

Slovensko. V oblasti severného Jadranu sa dňa 23. marca 
vytvorila na uvedenom zvlnenom fronte tlaková níţ, ktorá v 

ďalších dňoch smerovala cez Slovensko ďalej nad Ukrajinu. 

Po jej zadnej strane dňa 25. marca sa na Slovensko dostal od 
severozápadu chladný a vlhký vzduch. V ňom sa dňa 26. 

marca rozšíril od západu nad Alpy a Karpaty výbeţok tlakovej 
výše. V ďalších dňoch mesiaca pokračoval nad vnútrozemím 

kontinentu vzostup tlaku vzduchu a tak vytvorená oblasť vyš-

šieho tlaku vzduchu nad strednou Európou sa prepojila s tla-
kovou výšou nad východnou Európou. Dňa 29. marca v juho-

západnom aţ západnom prúdení smeroval cez Slovensko málo 
výrazný oklúzny front, za ktorým pokračoval prílev teplého 

vzduchu od juhozápadu do našej oblasti. 

Klimatologický prehľad  
Mesiac marec bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

normálny, prevaţne s kladnými teplotnými odchýlkami od 
+0.5 °C v Telgárte a Sliači do +1.3 °C v Košicich na letisku 

a Stropkove - Tisinci. Vo vysokých horských polohách boli 

odchýlky záporné od -0.1 °C na Chopku do -0.9 °C na Lom-
nickom štíte. Relatívne najteplejší bol marec na východnom 

Slovensku.  
Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Orav-

skej Lesnej a v Telgárte -0.1 °C, najvyššia v Hurbanove +6.5 
°C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 

mesačná teplota vzduchu v marci od -10.2 °C na Lomnickom 
štíte a do -6.8 °C na Chopku. Absolútne teplotné minimum, 

mimo vysokých horských polôh, namerali v Oravskej Lesnej 
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dňa 21. marca teplotu -13.9 °C a najvyššie maximum v 

Prievidzi dňa 31. marca teplotu +19.0 °C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 
územia Slovenska pohybovala okolo normálu – Bratislava -3 

%, Piešťany +2 %, Hurbanovo 0 %, Oravská Lesná -2 %, 
Sliač -2 %, Boľkovce -3 %, Telgárt +1 %, Štrbské Pleso +4 %, 

Košice -4 %, Stropkov - Tisinec -1 %.  

Suma trvania slnečného svitu sa v marci pohybovala okolo 
normálu, v intervale od 89 % na Štrbskom Plese do 117 % v 

Poprade.  
Najsilnejšie nárazy vetra boli zaznamenané v dňoch 1. mar-

ca, 2. marca, 13. marca a 24. marca, kedy maximálne nárazy 

vetra dosiahli rýchlosť 80 aţ 140 km/h.  
Mesiac marec 2008 bol na Slovensku zráţkovo väčšinou 

nadnormálny, iba v niektorých regiónoch, vo väčšom rozsahu 
na východe Slovenska, bol zráţkovo normálny. Mesačné úhr-

ny atmosférických zráţok sa pohybovali prevaţne od 27 mm 

vo Vlkovej do 167 mm v Králikoch, pričom v Tatrách to 
mohlo byť aj viac. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre 

celé územie Slovenska dosiahol 80 mm, čo predstavuje 170 % 
normálu a prebytok zráţok 33 mm. 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac marec roku 2008 z hľadiska hodnotenia slnečného 
svitu a atmosférických zráţok nevybočil s priemeru. Potvr-

dzujú to hodnoty : 

 Priemernej mesačnej teploty vzduchu, ktorá nedosiahla šta-

tisticky významných hodnôt na vybranom počte klimato-
logických staníc od roku 1961; 

 Priemerných denných maximálnych teplôt vzduchu, ktoré  
nedosiahli štatisticky významných hodnôt na vybranom 

počte klimatologických staníc od roku 1961; 

 Absolútneho maxima teploty vzduchu keď nízkych hodnôt 

sa dosiahlo len v Bratislave na letisku +17.2 °C, ako ôsmej  
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najniţšej hodnoty od roku 1961, v Hurbanove +18.3 °C a na 

Lomnickom štíte -1.0 °C. 

 Priemernych denných minimálnych teplôt vzduchu ktoré  
boli len v Medzilaborciach -1.2 °C. 

 Absolútnej minimálnej teploty vzduchu, ktorá bola na  
klimatologických staniciach nevýznamná, s výnimkou 
staníc v Čadci -6.4 °C, Boľkovciach -4.0 °C a v Poprade -

8.3 °C. 

  Trvanie slnečného svitu bolo na väčšine vybraných 
klimatologických staniciach štatisticky nevýznamné, s vý-

nimkou nameraných vysokých hodnôt na staniciach Lom-
nický štít 176.7 h a Poprad 172.0 h. 

Úhrn atmosférických zráţok bol najvyšší na Chopku 154 mm, 
ako druhý najvyšší úhrn od roku 1961.  

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy 
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v marci pohybovala 

od -0.3 °C v Telgárte do +6.9 °C v Hurbanove. Minimálna 
termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -0.5 °C  v Tel-

gárte aţ 3.1 °C v Orechovej.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od -0.2 °C v Telgárte do 6.7 °C v Hurbanove.  

Maximálna hĺbka premŕzania pôdy na západnom Slovensku 
sa pohybovala od 0 cm v Bratislave - letisku, Ţihárci, Holíči, 

Trenčíne, do 6 cm v Prievidzi, na strednom Slovensku od 0 cm 

v Dudinciach, Dolných Plachtinciach, a Banskej Bystrici, do 
30 cm v Telgárte. Na východnom Slovensku od 0 cm v Ča-

klove, Orechovej, Somotore do 50 cm v Poprade. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  

Začiatkom marca na miestach, kde ozimné obilniny na jeseň 
neodnoţili, začali sa odnoţovať. Pšenica ozimná začala 

predlţovať listové pošvy miestami koncom prvej marcovej 
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dekády, prevaţne ale od konca mesiaca. V priebehu marca 

pokračovala sejba jačmeňa jarného, na skôr zasiatych plo-

chách vzchádzal, koncom mesiaca sa začal vytvárať tretí list a 
lokálne na juhu západného Slovenska začal aj odnoţovať. Na 

lucerne siatej sa vytvárali prvé listy. Repka ozimná začala 
predlţovať byľ od konca druhej marcovej dekády. Od druhej 

marcovej dekády sa sial hrach siaty, od tretej dekády sa začali 

sadiť skoré odrody zemiakov. Koncom mesiaca v Trenčíne na 
chmeli obyčajnom začali rašiť pupene. Od začiatku marca na 

ovocných drevinách pokračovalo pučanie kvetných, listových 
a zmiešaných púčikov. Od konca druhej marcovej dekády 

začali kvitnúť marhule v juţnejších oblastiach Slovenska, 

skoré odrody čerešní a ríbezle koncom marca butonizovali. 
Koncom mesiaca sa začali zalistovať ríbezle.  

V tomto mesiaci pokračovalo ešte kvitnutie sneţienky 
jarnej, liesky obyčajnej, vŕby rakytovej, jelše lepkavej, podbe-

ľa liečivého. Od začiatku marca rozkvital drieň obyčajný, od 

druhej marcovej dekády kvitla zlatovka previsnutá, v druhej 
polovici mesiaca začala kvitnúť slivka trnková, koncom marca 

veternica hájna a záruţlie močiarne. V priebehu marca na les-
ných stromoch a kroch pučali púčiky, od druhej marcovej 

dekády baza čierna, orgován obyčajný a aj hloh obyčajný 

začali vytvárať prvé listy. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

V priebehu marca pokračovalo zaznamenávanie prvých 
spevov drozda plavého, príletov škovránka poľného, škorca 

lesklého, boli pozorované znášky peľu včely medonosnej. V 

poslednej dekáde mesiaca prilietal bocian biely a aj lastovička 
domová. 
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mesiac apríl 2008 

Začiatok mesiaca apríla patril oblasti niţšieho tlaku 
vzduchu nad strednou Európou. S ním spojený studený front 

prešiel cez strednú Európu na východ dňa 2. apríla a celá 
oblasť nízkeho tlaku vzduchu sa presúvala do 4. apríla. nad 

Ukrajinu a Balkán. Za ňou sa prechodne rozšíril do našej 

oblasti výbeţok vyššieho tlaku vzduchu. Dňa 6. apríla postúpil 
od západu do strednej Európy ďalší frontálny systém, spojený 

s tlakovou níţou nad juţnou Škandináviou a strednou 
Európou. Táto tlaková níţ ovplyvňovala počasie v strednej 

Európe do 8. apríla. Dňa 9. apríla sa nad Európou vytvorilo 

rozsiahle frontálne rozhranie, tiahnuce sa z Pyrenejského pol-
ostrova cez strednú Európu aţ nad Fínsko a Karelskú oblasť 

Ruska, ktoré zostalo prakticky bez pohybu do 11. apríla a spô-
sobilo prílev teplého vzduchu do karpatskej oblasti. Dňa 12. 

apríla sa spomínané rozhranie presunulo ďalej na východ a za 

ním do 14. apríla postupovala cez strednú Európu na východ 
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oblasť vyššieho tlaku vzduchu. Dňa 15. apríla sa nad Balká-

nom vyformovala tlaková níţ a len pomaly postupovala na 

sever. Aţ do 18. apríla ovplyvňovala počasie na Slovensku a 
súčasne po jej zadnej strane prúdil do karpatskej oblasti 

chladnejší a vlhký vzduch. Dňa 18. apríla sa súčasne nad 
Biskajským zálivom vytvorila tlaková níţ, ktorej brázda zasa-

hovala od západu aţ do karpatskej oblasti a oblačné počasie s 

atmosférickými zráţkami vydrţalo na Slovensku do 20. apríla. 
Dňa 21. apríla sa spomínaná tlaková níţ začala presúvať spolu 

s frontálnym systémom cez Alpy ďalej nad Ukrajinu do 23. 
apríla. Ďalší deň sa do karpatskej oblasti od severozápadu 

rozšíril výbeţok tlakovej výše a súčasne od západu do strednej 

Európy pomaly postupoval zvlnený studený front. Dňa 26. 
apríla začala postupovať zo Španielska cez strednú Európu 

ďalej na severovýchod tlaková výš a ovplyvňovala počasie u 
nás do 28. apríla. Súčasne sa vytvorila nad britskými ostrovmi 

tlaková níţ a po jej prednej strane prúdil posledné dva dni 

mesiaca do strednej Európy od juhozápadu teplý a vlhký 
vzduch. 

Klimatologický prehľad  
Mesiac apríl bol na území Slovenska prevaţne teplotne 

nadnormálny, miestami normálny, s odchýlkami od +0.7 °C v 

Milhostov, Kamenici n/Cirochou) do +1.3 °C v Poprade, 
Košiciach - letisku, Stropkove - Tisinci.  

Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Orav-

skej Lesnej +5.5 °C, najvyššia v Hurbanove +11.8 °C. Vo vy-

sokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplo-
ta vzduchu v apríli hodnoty od -1.8 °C na Chopku do -5.0 °C 

na Lomnickom štíte.  
Absolútne teplotné minimum namerali, mimo vysokých 

horských polôh, v Oravskej Lesnej dňa 1. apríla -5.0 °C, 

najvyššie teplotné maximum v Bratislave na Kolibe dňa       
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11. apríla +25.1 °C. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 8. apríla 

minimálna teplota vzduchu na -14.5 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 
územia Slovenska pohybovala okolo normálu – v Bratislave -

letisku -1 %, Piešťanoch +4 %, Hurbanove -1 %, Oravskej 
Lesnej -4 %, Sliači -1 %, Boľkovciach +2 %, Telgárte 0 %, 

Štrbskom Plese +4 %, Košiciach - letisku +4 %, Stropkove -

Tisinci +1 %. 
Suma trvania slnečného svitu v apríli bola v intervale od          

11 % na Štrbskom Plese do 125 % v Bratislave - letisku. Naj-
silnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 50 aţ 90 km/h 

(vo vysokých horských polohách aj vyššie) boli pozorované v 

dňoch 7. apríla, 12. apríla a 15. apríla.  
Mesiac apríl 2008 bol na Slovensku zráţkovo väčšinou nor-

málny. Na severozápade a severe Slovenska prevaţne zráţko-
vo podnormálny, a iba v niektorých regiónoch na ostatnom 

území Slovenska, vo väčšom rozsahu na východe Slovenska, 

bol zráţkovo nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických 
zráţok sa pohybovali prevaţne od necelých 20 mm na stred-

nom Povaţí a v najniţších polohách severnej Oravy aţ do          
123 mm v Jasnej pod Chopkom. Priestorový úhrn atmo-

sférických zráţok pre celé územie Slovenska dosiahol 61 mm, 

čo predstavuje 111 % normálu a prebytok zráţok 6 mm. 

Zaujímavosti mesiaca  

 Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla vysokých 
hodnôt v Oravskej Lesnej, na Sliači, v Poprade, Tisinci a v 

Medzilaborciach od roku 1961; 

 Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu dosiahol 

vysokých hodnôt v Bratislave na Kolibe, Hurbanove a v 
Oravskej Lesnej od roku 1961; 

 Absolútne maximum teploty vzduchu dosiahlo nízkych 
hodnôt v Čadci, na Sliači a Chopku, v Telgárte, na Lom-
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nickom štíte, v Košiciach, Tisinci, Medzilaborciach, Mil-

hostove a v Kamenici nad Cirochou od roku 1961; 

 Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu dosiahol 
vysokých hodnôt v Oravskej Lesnej, v Boľkovciach, Popra-

de, v Košiciach, Tisinci, v Medzilaborciach, Milhostove a v 
Kamenici nad Cirochou od roku 1961; 

 Absolútne minimum teploty vzduchu bolo na väčšine vy-
braných klimatologických staniciach vysoké, s výnimkou 

staníc Bratislava - letisko, Sliač a Košice - letisko (hodnoty 
štatisticky nevýznamné) od roku 1961; 

 Trvanie slnečného svitu bolo vysoké v Bratislave na Kolibe 
a letisku, v Piešťanoch, Hurbanove a nízke na Lomnickom 

štíte a v Kamenici nad Cirochou od roku 1961;  

 Úhrn atmosférických zráţok za mesiac bol vysoký v Tel-

gárte, na Lomnickom štíte, v Poprade a nízky v Čadci a v 
Oravskej Lesnej od roku 1961; 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v apríli pohybovala 

od 4.6 °C  v Telgárte do 12.7 °C vHurbanove.  
Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -

0.2 °C v Telgárte aţ +7.1 °C v Somotore.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od +3.9 °C v Telgárte do 11.8 °C v Hurbanove. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  

Pšenica ozimná pokračovala v predlţovaní listových pošiev, 
od konca prvého aprílového týţdňa začala steblovať, vytvárať 

prvé kolienka. Od poslednej dekády začala tvorba aj druhého 

kolienka. Repka ozimná pokračovala v predlţovaní byle, od 
polovice apríla začala kvitnúť. Začiatkom apríla pokračovala 

sejba jačmeňa jarného, skôr zasiaty jačmeň jarný vzchádzal, 
odnoţoval, od konca prvého aprílového týţdňa začal predl-
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ţovať listové pošvy, v druhej polovici apríla vyspelejšie poras-

ty na juhu lokálne začali aj steblovať, vytvárať prvé kolienka. 

Začiatkom apríla sa začala siať repa cukrová, v poslednej de-
káde začala aj vzchádzať. V poslednej aprílovej dekáde sa 

začala siať kukurica siata. V priebehu mesiaca sa sadili zemia-
ky, skôr zasadené vzchádzali od konca druhého týţdňa. Hrach 

siaty vzchádzal, siala sa slnečnica ročná, ktorá v druhej polo-

vici apríla, ale hlavne koncom mesiaca začala vzchádzať. Na 
chmeli obyčajnom od druhej aprílovej dekády sa vytvárali 

prvé listy v oblasti Trenčína, Klátovej Novej Vsi. Marhule 
pokračovali v kvitnutí prevaţne v prvej polovici apríla. Od za-

čiatku mesiaca začali kvitnúť skoré odrody broskýň a čerešní, 

potom ríbezle, egreše, višne a slivky. Od konca prvého aprí-
lového týţdňa začali kvitnúť neskoršie odrody čerešní, skoršie 

odrody hrušiek, od konca druhej dekády skoršie odrody jablo-
ní. Prevaţne v druhej polovici mesiaca kvitli neskoršie odrody 

hrušiek a jabĺk a orech kráľovský. Zalistovanie ovocných dre-

vín prebiehalo prevaţne v prvých dvoch aprílových dekádach. 
Vinič hroznorodý prvé listy vytváral od tretieho aprílového 

týţdňa. Od začiatku apríla začala kvitnúť breza previsnutá, 
jaseň štíhly, púpava lekárska, kvitol a zalisťoval sa smrekovec 

opadavý. V prvej polovici mesiaca pokračovalo kvitnutie sliv-

ky trnkovej, veternice hájnej a záruţlia močiarneho. V druhej 
polovici apríla začal kvitnúť orgován obyčajný, hloh oby-

čajný, pagaštan konský. Koncom druhej aprílovej dekády za-
čala kvitnúť konvalinka voňavá, buk lesný, dub letný, dub 

zimný, hrab obyčajný, koncom mesiaca javor horský, jarabina 

vtáčia. Od druhého aprílového týţdňa lesné dreviny sa 
zalistovali, koncom mesiaca sa na ihličnatých stromoch začali 

vytvárať prvé májové výhonky a začali kvitnúť. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

V prvej aprílovej dekáde pokračoval prílet bociana bieleho. 

V priebehu mesiaca prilietala belorítka a lastovička domová. 
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Od druhej aprílovej dekády sa zaznamenávali prvé spevy 

kukučky jarabej, v druhej polovici mesiaca prvé výskyty 

chrústa obyčajného. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Mesiac máj 2008 

V prvý deň mesiaca postupoval cez Slovensko v plytkej 
brázde nízkeho tlaku vzduchu od západu zvlnený studený 

front. Za ním sa k nám od juhozápadu rozšíril výbeţok tla-

kovej výše so stredom nad Alpami. V dňoch 3. a 4. mája poča-
sie na Slovensku ovplyvnila výšková tlaková níţ nad Poľskom 

a Ukrajinou, ktorá sa postupne vypĺňala a presúvala ďalej na 
juh. V období od 5. do 12. mája zasahoval nad Slovensko od 

severozápadu aţ severu výbeţok postupne slabnúcej tlakovej 

výše. Po prednej strane spomínanej tlakovej výše prešiel dňa 
6. mája cez Slovensko od severu studený front a do Karpatskej 

oblasti začal prúdiť chladnejší a vlhký vzduch. V noci z 13. na 
14. mája prešiel od severu cez Slovensko svojim okrajom 

ďalší studený front. Dňa 15. mája začala nad naše územie od 

západu zasahovať plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu a vo 
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vyšších vrstvách atmosféry začal od juhozápadu nad Slo-

vensko prúdiť teplý a vlhký vzduch. Dňa 18. mája sa v 

spomínanom juhozápadnom výškovom prúdení k západnej 
hranici Slovenska priblíţil zvlnený studený front, spojený s 

tlakovou níţou nachádzajúcou sa uţ nad Pobaltím. Na fronte 
sa v oblasti Talianska vytvorila samostatná tlaková níţ. Spo-

mínané zvlnené frontálne rozhranie ovplyvňovalo počasie nad 

našim územím v období od 19. do 21. mája. V priebehu 22. 
mája sa tlaková níţ nad Talianskom vyplnila a počas nas-

ledujúceho obdobia v dňoch 23. aţ 25. mája sa územie Slo-
venska nachádzalo len v nevýraznom poli relatívne niţšieho 

tlaku vzduchu medzi tlakovou níţou so stredom nad Bis-

kajským zálivom a tlakovou níţou nad Bieloruskom a Ukra-
jinou. Dňa 27. mája sa nad Slovensko od severozápadu začal 

rozširovať výbeţok tlakovej výše. Po jeho prednej strane v 
priebehu dňa postupoval cez Poľsko ďalej na juhovýchod 

studený front, pričom nad Slovensko súčasne od juhozápadu 

prúdil veľmi teplý vzduch. Dňa 28. mája prenikol chladný 
vzduch do východnej polovice Slovenska, v noci a nasledujúci 

deň sa prejavil uţ na celom území. V dňoch 28. aţ 30. mája 
bolo počasie na našom území opäť pod vplyvom výbeţku 

vyššieho tlaku vzduchu, ktorý zasahoval od Škandinávie aţ 

nad Ukrajinu a Rumunsko. Ten zoslabol a 31. mája na  Slo-
vensko v nevýraznom poli relatívne niţšieho tlaku vzduchu od 

juhozápadu znova prúdil teplejší a vlhší vzduch. 

Klimatologický prehľad  

Mesiac máj bol na väčšine územia Slovenska teplotne nor-

málny s odchýlkami od 0.0 °C v Milhostove do +1.2 °C na 
Sliači a Oravskej Lesnej. Na juhozápade a miestami vo vyso-

kých horských polohách bol nadnormálny s teplotnými od-
chýlkami od +1.8 °C v Bratislave - Kolibe a Hurbanove do 

+1.9 °C v Bratislave - letisku a Chopku.  
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Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Tel-

gárte 10.6 °C a najvyššia v Hurbanove 17.5 °C. Vo vysokých 
horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzdu-

chu v máji od 0.4 °C na Lomnickom štíte a do 3.9 °C na 
Chopku.  

Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských 

polôh) namerali na stanici v Oravskej Lesnej dňa 7. mája             
-2.0 °C, najvyššie maximum v Hurbanove dňa 28. mája +32.4 

°C. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu 
dňa 7. mája na -8.0 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu sa o 14. h pohybovala 

okolo normálu: Bratislava -4 %, Piešťany 0 %, Hurbanovo +2 
%, Oravská Lesná -2 %, Sliač -5 %, Boľkovce -3 %, Telgárt 

+1 %, Štrbské Pleso -1 %, Košice -3 %, Stropkov - Tisinec           
+2 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v máji prevaţne nad-

normálna v intervale od 108 % v Spišských Vlachoch a Lom-
nickom štíte do 141 %  v Lieseku normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 50 aţ 75 
km/h sa počas mája vyskytli lokálne, pričom boli miestami 

spojené s búrkovou činnosťou.  

Mesiac máj 2008 bol na Slovensku zráţkovo väčšinou nor-
málny aţ podnormálny a iba v niektorých izolovaných regió-

noch bol zráţkovo nadnormálny. Mesačné úhrny atmosfé-
rických zráţok sa pohybovali prevaţne od hodnôt tesne nad 20 

mm do hodnôt nad 130 mm. Priestorový úhrn atmosférických 

zráţok pre celé územie Slovenska dosiahol 62 mm, čo pred-
stavuje 82 % normálu a deficit zráţok 14 mm. 

Zaujímavosti mesiaca 

 Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla vysokých 

hodnôt v Bratislave, v Piešťanoch, v Hurbanove, v Orav-
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skej Lesnej, na Sliači, na Chopku a na Lomnickom štíte od 

roku 1961; 

 Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu dosiahol 
vysokých hodnôt v Bratislave na Kolibe, v Piešťanoch, v 

Hurbanove, v Oravskej Lesnej, na Sliači, na Chopku a v 
Boľkovciach od roku 1961; 

 Absolútne maximum teploty vzduchu dosiahlo vysokých 
hodnôt v Bratislave, v Piešťanoch, v Hurbanove, v Čadci, v 

Oravskej Lesnej, na Sliači, na Chopku, v Boľkovciach, v 
Telgárte, na Lomnickom štíte a v Medzilaborciach od roku 

1961; 

 Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu dosiahol 

vysokých hodnôt v Bratislave, na Chopku a na Lomnickom 
štíte od roku 1961; 

 Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo vysokých 
hodnôt v Bratislave, v Piešťanoch, v Hurbanove, na Chop-

ku, v Telgárte, na Lomnickom štíte, v Poprade a v Koši-

ciach od roku 1961; 

 Trvanie slnečného svitu bolo vysoké v Bratislave, v Pieš-
ťanoch, v Hurbanove, na Sliači, na Chopku a v Boľkov-

ciach od roku 1961;  

 Úhrn atmosférických zráţok za mesiac bol štatisticky výz-
namne nízky najmä v Bratislave na Kolibe, v Hurbanove, v 

Čadci, v Oravskej Lesnej, na Sliači, v Poprade a na Lom-
nickom štíte od roku 1961.  

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

 Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v máji pohybovala 
od 10.9 °C v Telgárte do 18.7 °C v Hurbanove.  

 Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 
+6.2 °C v Turčianskych Tepliciach aţ +12.5 °C v Bra-

tislave - Kolibe a Ţihárci.  
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 Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-

bovala od +9.8 °C v Telgárte do +17.4 °C v Hurbanove. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín a rastlín  

Pšenica ozimná začiatkom mája pokračovala vo vytváraní 
druhého kolienka, potom dochádzalo k zdurovaniu pošvy 

posledného listu. V druhej polovici mája začala klasiť a v pos-
lednej dekáde mesiaca začala kvitnúť. Jačmeň jarný pokra-

čoval v steblovaní, vo vytváraní prvého kolienka, od konca pr-

vej májovej dekády sa tvorili druhé kolienka, v druhej polovici 
mesiaca dochádzalo k zdurovaniu pošvy posledného listu, v 

poslednej dekáde začal klasiť, koncom mesiaca v teplejších 
oblastiach západného Slovenska miestami aj kvitnúť. Repka 

ozimná ukončila kvitnutie do konca mája na väčšine pozo-

rovaných lokalít. Repa cukrová pokračovala vo vzchádzaní, 
vytvárala prvé páry pravých listov, zapájala sa do riadkov, 

dekortizovala. V priebehu mesiaca zemiaky pokračovali vo 
vzchádzaní, zapájali sa do riadkov, v poslednej májovej deká-

de začali aj kvitnúť. Sejba kukurice siatej pokračovala, vzchá-

dzala. Hrach siaty v druhej polovici mesiaca kvitol. Slnečnica 
ročná začiatkom mesiaca pokračovala vo vzchádzaní. Od kon-

ca prvej dekády na chmeli obyčajnom rástli zálistky, koncom 
mesiaca začal butonizovať. V tomto mesiaci prebiehala prvá 

kosba lucerny siatej a ďateliny lúčnej. V druhej májovej deká-

de vo vyšších polohách končili kvitnutie neskoré odrody 
čerešní, višne, slivky, v tretej dekáde neskoršie odrody hrušiek 

a jabloní a orech kráľovský. V poslednej májovej dekáde v 
teplejších oblastiach začalo dozrievanie a zber skorých odrôd 

čerešní. Vinič hroznorodý začal kvitnúť koncom mája. V prvej 

májovej dekáde zalisťovanie lesných drevín bolo ukončené aj 
v podhorských polohách. Smrek obyčajný, jedľa biela a 

borovica lesná v prvej polovici mesiaca pokračovali vo vytvá-
raní prvých májových výhonkov a plne kvitli. Od začiatku 
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mája začal kvitnúť agát biely, od konca prvej dekády ostruţina 

malinová, ruţa šípová a aj baza čierna. V prvej polovici me-

siaca pokračovalo kvitnutie buka lesného, duba letného a 
zimného, javora horského, hraba obyčajného, pagaštana kon-

ského, hlohu obyčajného, jarabiny vtáčej, konvalinky voňavej. 
Od konca druhého májového týţdňa plne kvitla margaréta 

biela. Na konci mája začala miestami kvitnúť lipa malolistá. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  
V prvej májovej dekáde prilietala miestami ešte belorítka a 

lastovička domová. Lokálne sa zaznamenal výskyt chrústa 
obyčajného, od konca prvej májovej dekády výskyt pásavky 

zemiakovej.  

Mesiac jún 2008 

Na začiatku mesiaca zasahoval nad Slovensko od severu aţ 
severovýchodu slabnúci výbeţok vyššieho tlaku vzduchu. 

Pokles tlaku vzduchu nad vnútrozemím pokračoval aţ do kon-

ca prvého júnového týţdňa, pričom sa nad našim územím vo 
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vlhkom vzduchu vytvárala konvektívna oblačnosť, miestami s 

intenzívnymi atmosférickými zráţkami. Na prelome prvej 

dekády mesiaca na Slovensko zasahoval od západu nevýrazný 
výbeţok vyššieho tlaku vzduchu. Dňa 11. júna postupoval cez 

strednú Európu na juhovýchod studený front a za ním sa opäť 
rozšíril od západu výbeţok vyššieho tlaku vzduchu, len vý-

chod krajiny ovplyvňoval zvyšok navlneného studeného fron-

tu z Maďarska. Dňa 13. júna postupoval cez Slovensko na 
juhovýchod ďalší studený front a dňa 15. júna sme boli pod 

vplyvom výškovej brázdy vzduchu, ktorá prechádzala vnútro-
zemím. Za brázdou vzduchu sa dňa 19. júna rozšírila do 

strednej Európy oblasť vyššieho tlaku vzduchu, ktorá sa presú-

vala na východ a na jej zadnej strane začal prúdiť do našej 
oblasti od juhozápadu teplý vzduch. Jeho prílev ukončil pre-

chod frontálneho systému v dňoch 23. a 24. júna smerom na 
východ. Vzápätí nasledovalo niekoľko studených frontov od-

delených slabými výbeţkami, napr. studený front sprevádzaný 

intenzívnymi búrkami, ktorý postupoval na východ v noci z 
25. na 26. júna a ďalší vo večerných hodinách dňa 26. júna, a 

napokon ešte ďalší cez deň 30. júna.  

Klimatologický prehľad  

Mesiac jún 2008 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

silne nadnormálny s teplotnými odchýlkami od +2.1 °C v Tel-
gárte do +3.1 °C v Bratislave - letisku, na východnom Slo-

vensku prevaţne nadnormálny s odchýlkami od +1.4 °C  v 
Milhostove do +2.1 °C v Medzilaborciach. Počas mesiaca sa 

teplotná krivka pohybovala nad normálom, prechodné ochla-

denie sa vyskytlo v polovici júna. Absolútne najniţšia prie-
merná mesačná teplota vzduchu (mimo vysokých horských 

polôh) bola zaznamenaná v Telgárte +14.7 °C a najvyššia v 
Bratislave na letisku +21.5 °C. Vo vysokých horských polo-

hách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v júni hod-

noty od +4.3 °C na Lomnickom štíte do +7.6 °C na Chopku. 



 843 

Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských po-

lôh) namerali v Oravskej Lesnej dňa 16. júna +0.2 °C, najvyš-

šie maximum v Hurbanove dňa 23. júna +34.4 °C. Na Lom-
nickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu dňa 25. júna 

na -4.4 °C.  
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu sa o 14. h pohybovala 

pod normálom – v Bratislave -10 %, v Piešťanoch -4 %, v 

Hurbanove -2 %, v Oravskej Lesnej -4 %, na Sliači -4 %, v 
Boľkovciach -1 %, v Telgárte -1 %, na Štrbskom Plese 0 %, v 

Košiciach -3 % a Stropkove - Tisinci -2 %. 
Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci jún prevaţne 

nadnormálna v intervale od 114 % v Bratislave - Kolibe do 

160 % na Chopku. 
Najsilnejšie nárazy vetra sa vyskytli počas búrok, pričom 

večer dňa 25. júna dosiahli hodnoty od 80 aţ do 140 km/h, a to 
aj v níţinách juhozápadného Slovenska.  

Mesiac jún 2008 bol na Slovensku zráţkovo väčšinou pod-

normálny aţ normálny, a iba v niektorých regiónoch v juţnej 
polovici Slovenska bol zráţkovo nadnormálny. Mesačné úhr-

ny atmosférických zráţok sa pohybovali prevaţne od 30 mm v 
Bytči do 185 mm v Mníšku nad Hnilcom. Priestorový úhrn 

atmosférických zráţok pre celé územie Slovenska dosiahol 88 

mm, čo predstavuje 102 % normálu a prebytok zráţok 2 mm. 

Zaujímavosti mesiaca  

 Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla vysokých 
hodnôt na celom území Slovenska, najvýraznejšie v Bra-

tislave a v Piešťanoch, tretia najvyššia hodnota; 

 Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu dosiahol vy-

sokých hodnôt na celom území Slovenska najvýraznejšie 
na stanici Chopok, ako tretia najvyššia hodnota. 

 Absolútne maximum teploty vzduchu dosiahlo vysokých 
hodnôt miestami v lokalitách Bratislava, Piešťany, Hurba-

novo, Chopok, Boľkovce, Poprad, Košice a Milhostov.  
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 Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo vysokých 

hodnôt najvýraznejšie v Košiciach, ako druhá najvyššia 
hodnota. 

 Trvanie slnečného svitu dosiahlo vysokých hodnôt na Naj-
výraznejšie v Bratislave na Kolibe, ako piata najvyššia 

hodnota.  

 Úhrn atmosférických zráţok) za mesiac bol veľmi rozdiel-

ny a závisel od lokality. Vysoká úroveň zráţok bola na 
Sliači, ako druhá najvyššia hodnota, naopak najniţšia v Po-

prade a na Lomnickom štíte, ako tretia najniţšia hodnota od 

roku 1961. 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

 Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júni pohybovala 

od 16.2 °C v Telgárte do 23.4 °C v Hurbanove.  

 Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 

11.0 °C v Holíči aţ 17.4 °C v Ţihárci.  

 Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-

bovala od 15.0 °C v Telgárte do 22.1 °C v Bratislave - 
letisku. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

V prvej júnovej dekáde kvitnutie pšenice ozimnej končilo, 

potom vstupovala do mliečnej zrelosti, v druhej polovici júna 
v juţných oblastiach Slovenska dosahovala ţltú zrelosť. Jač-

meň jarný začiatkom mesiaca klasil ešte vo vyšších polohách, 
v niţších polohách kvitol, druhú júnovú dekádu začal vstu-

povať do mliečnej zrelosti, poslednú dekádu do ţltej zrelosti. 

Repka ozimná od druhej júnovej dekády vstupovala do ţltej 
zrelosti, v poslednej dekáde sa začala miestami zberať. V 

priebehu mesiaca pokračovalo kvitnutie zemiakov. Kukurica 
sia-ta koncom júna miestami začala klasiť. V poslednej júno-



 845 

vej dekáde hrach siaty dosahoval ţltú aţ plnú zrelosť a začal 

sa zberať, posledný júnový týţdeň slnečnica ročná začala 

kvitnúť. V druhej polovici mesiaca prebiehala druhá kosba 
lucerny siatej. Na začiatku júna pokračoval zber ešte skorých 

odrôd čerešní. V druhej dekáde mesiaca dozrievali a zberali sa 
neskoré odrody čerešní, v druhej polovici júna skoršie odrody 

višní, ríbezle, koncom júna dozrievali skoršie odrody marhúľ a 

aj letné odrody jabĺk. Vinič hroznorodý pokračoval v kvitnutí 
prvé dve júnové dekády a potom začal zavesovať strapce. Lipa 

malolistá pokračovala v kvitnutí v priebehu celého júna. V 
poslednej júnovej dekáde dozrievali plody ostruţiny mali-

novej. V tomto mesiaci boli na niektorých lesných drevinách 

pozorované jánske výhonky. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

V tomto mesiaci sa zaznamenávali hromadné výskyty pásavky 
zemiakovej, prevaţne vo vyšších polohách.    
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Mesiac júl 2008 

V prvých dvoch dňoch mesiaca bolo počasie v strednej Eu-

rópe pod vplyvom tlakovej výše, ktorá sa presúvala ďalej na 
východ. Dňa 3. júla po jej zadnej strane začal prúdiť od juho-

západu do našej oblasti teplý a vlhký vzduch. Studený front, 
spojený s brázdou nízkeho tlaku vzduchu, prešiel dňa 4. júla 

cez strednú Európu ďalej na východ a za ním sa v chlad-

nejšom vzduchu v dňoch 5. a 6. júla rozšíril od severu do našej 
oblasti výbeţok vyššieho tlaku vzduchu. Ďalší studený front 

prešiel cez Európu ďalej na východ dňa 7. júla, a za ním sa 
rozšíril do strednej Európy výbeţok vyššieho tlaku vzduchu, z 

ktorého sa dňa 10. júla sformovala samostatná tlaková výš a 

presúvala sa do 11. júla nad Balkán. Po prednej strane brázdy 
nízkeho tlaku vzduchu nad západnou Európou opäť prúdil do 

alpskej a karpatskej oblasti teplý vzduch, ktorý vyvrcholil dňa 
13. júla. Dňa 14. júla sa spomínaná brázda spojená so stu-

deným frontom presunula cez územie Slovenska nad Ukrajinu. 

Počas nasledujúcich dvoch dní bolo počasie na Slovensku 
ovplyvňované tlakovou níţou vo vyšších vrstvách ovzdušia. 

Od 17. do 21. júla prechádzali cez alpskú a karpatskú oblasť 
od západu jednotlivé frontálne rozhrania. Dňa 22. júla sa nad 

Balkánom sformovala výšková tlaková níţ, ktorá presúvala 

počas nasledujúcich dvoch dní teplý a vlhký vzduch do 
karpatskej oblasti, čo spôsobilo aj na našom území výdatné 

trvalé zráţky, ktoré boli sprevádzané povodňami. Do 25. júla 
sa spomínaná výšková tlaková níţ postupne vypĺňala a slabla. 

Dňa 26. júla začala počasie v severnej a strednej Európe 

ovplyvňovať tlaková výš nad Škandináviou, ktorej vplyv vy-
drţal v spomínanej oblasti do konca mesiaca. 

Klimatologický prehľad  
Mesiac júl bol na väčšine územia Slovenska teplotne nad-

normálny, teplý, s teplotnými odchýlkami od +1.0 °C v Hur-

banove, Čadci a Chopku do +1.6 °C v Poprade, miestami 



 847 

najmä na východnom Slovensku, bol normálny s kladnými 

teplotnými odchýlkami od +0.3 °C do +0.9 °C v Medzi-

laborciach, Košiciach - letisku a Boľkovciach.  
Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Tel-
gárte +15.2 °C a najvyššia v Bratislave na letisku +21.3 °C. 

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 

teplota vzduchu v júli hodnoty od +4.6 °C na Lomnickom štíte 
do +7.7 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum namerali, okrem vysokých 
horských polôh, v Oravskej Lesnej dňa 22. júla +2.4 °C, naj-

vyššie maximum v Rimavskej Sobote dňa 13. júla +34.8 °C. 

Na Lomnickom štíte poklesla dňa 22. júla minimálna teplota 
vzduchu na -4.0 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 
územia Slovenska pohybovala okolo normálu – v Bratislave -3 

%, v Piešťanoch +1 %, v Hurbanove -1 %, v Oravskej Lesnej 

+2 %, na Sliači -1 %, v Boľkovciach +2 %, v Telgárte +2 %, v 
Košiciach +8 % a Stropkove - Tisinci +10 %.  

Suma trvania slnečného svitu sa v júli na väčšine územia 
pohybovala okolo normálu v intervale od 94 % v Milhostove 

do 113 % v Bratislave - Kolibe normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 aţ 
100 km/h sme pozorovali najmä pri búrkach v dňoch 4., 7. a 

13. júla.  
Mesiac júl 2008 bol na Slovensku zráţkovo nadnormálny. 

Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali prevaţne 

od 66 mm v Novom Meste nad Váhom do 397 mm v Ţdiari, 
Podspádoch. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé 

územie Slovenska dosiahol 178 mm, čo predstavuje 198 % 
normálu a prebytok zráţok 88 mm. 

Zaujímavosti mesiaca  

 Priemerná mesačná teplota vzduchu bola nevýznamná. 
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 Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol nevýz-

namný. 

 Absolútne maximum teploty vzduchu bolo nevýznamné. 

 Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu dosiahol vy-
sokých hodnôt na väčšine územia Slovenska s výnimkou 

horských lokalít a Milhostova. 

 Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo vysokých 

hodnôt na väčšine sledovaných lokalí, najvýraznejšie v 
Bratislave na letisku a v Hurbanove  

 Trvanie slnečného svitu dosiahlo vysokých hodnôt len v 
Bratislave na Kolibe a na Chopku. 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

 Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júli pohybovala 
od 17.2 °C v Telgárte do 23.0 °C v (Bratislave - letisku.  

 Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 
11.8 °C v Plavči nad Popradom aţ 17.8 °C v Ţihárci, Ore-

chovej.  

 Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-

bovala od 16.4 °C v Telgárte do 22.3 °C v Bratislave -
letisku. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  

V niţších polohách Slovenska od začiatku júla pšenica 

ozimná a jačmeň jarný dosahovali plnú zrelosť, začali sa 
zberať. Pokračoval zber repky ozimnej. Vplyvom búrok a 

dlhodobých daţďov bola ţatva ozimín a jarných obilnín často 
prerušovaná. Na skorších odrodách zemiakov dochádzalo k 

všeobecnému ţltnutiu a odumieraniu vňate, zberali sa. Kuku-

rica siata pokračovala v klasení, potom kvitla, na západnom 
Slovensku v druhej polovici júla vstupovala do mliečnej zre-

losti, koncom mesiaca miestami aj do mliečno-voskovej zre-
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losti. Hrach siaty sa nachádzal v plnej zrelosti, pokračoval je-

ho zber, slnečnica ročná plne kvitla. Od druhej júlovej dekády 

prebiehala tretia kosba lucerny siatej. V Klátovej Novej Vsi 
chmeľ obyčajný začal kvitnúť koncom prvého týţdňa. Za-

čiatkom júla pokračoval ešte zber ríbezlí, prvé dve dekády 
dozrievali a zberali sa marhule, tieţ broskyne. Prevaţne v 

druhej polovici júla dozrievali a zberali sa letné odrody jabĺk, 

hrušiek a koncom mesiaca v teplejších oblastiach aj skoršie 
odrody sliviek. Od začiatku mesiaca pokračovalo dozrievanie 

a zber plodov ostruţiny malinovej. Koncom júla lokálne začali 
dozrievať plody bazy čiernej a jarabiny vtáčej. V druhej polo-

vici  mesiaca boli zaznamenané na niektorých druhoch les-

ných drevín miestami jánske výhonky a v poslednom júlovom 
týţdni lokálne dochádzalo aj k letnému ţltnutiu lístia.  

 

Mesiac august 2008 

V prvý deň mesiaca augusta postupovala cez naše územie 
čiara instability ďalej na východ a dňa 2. augusta v plytkej 

brázde postupoval studený front. Dňa 3. augusta sa nad našim 

územím udrţiavalo nevýrazné tlakové pole. Dňa 4. augusta sa 

Priemerná mesačná teplota vzduchu v 
o
C na 

Slovensku za mesiac júl 2008 
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nad Severným morom prehĺbila tlaková níţ a studený front 

s ňou spojený prešiel Slovenskom ďalej na východ, sprevá-

dzaný búrkami na celom našom území. Dňa 5. augusta sa 
rozšíril nad Slovensko od západu okraj vysokého tlaku vzdu-

chu, ktorého stred sa v ďalších dňoch presúval cez naše úze-
mie ďalej na východ. Dňa 8. augusta sa od západu priblíţila k 

Slovensku brázda nízkeho tlaku vzduchu so studeným fron-

tom, ktorého postup bol sprevádzaný prehánkami a búrkami, 
miestami aj intenzívnymi, najmä na západe krajiny. Studený 

front sa nad našim územím navlnil a ďalší deň pomaly postu-
poval cez Slovensko ďalej na východ. Za studeným frontom sa 

rozšíril nad Karpaty okraj oblasti vysokého tlaku vzduchu, 

ktorý sa len pomaly presúval nad Ukrajinu. Po jej zadnej stra-
ne začal prúdiť nad Alpy a Karpaty od juhozápadu teplý 

vzduch. Prílev teplého vzduchu vyvrcholil dňa 14. augusta, 
kedy nad Čechy, Poľsko a Rakúsko postúpil studený front, 

ktorý sa tu vlnil. Dňa 15. augusta večer sa tento front presunul 

v sprievode silných búrok s výdatnými atmosférickými zráţ-
kami nad západné Slovensko a ďalší deň sa presúval ďalej na 

východ. Za ním začal prúdiť do našej oblasti studený a vlhký 
vzduch, v ktorom sa od juhozápadu rozšírila dňa 17. augusta 

nad Slovensko oblasť vyššieho tlaku vzduchu. Tá sa pomaly 

presúvala ďalej na východ. Dňa 20. augusta prešiel cez Slo-
vensko ďalší studený front, za ktorým sa k nám rozšíril výbe-

ţok vyššieho tlaku vzduchu. V ňom sa sformovala samostatná 
tlaková výš nad Karpatmi, ktorá sa premiestňovala ďalej na 

východ. Dňa 23. augusta cez naše územie prešiel zvlnený stu-

dený front, za ktorým prenikol do karpatskej oblasti chladný 
vzduch. V závere mesiaca sa nad celou strednou Európou 

nachádzal relatívne vyšší tlak vzduchu, pričom dňa 29. au-
gusta po prednej strane výbeţku vysokého tlaku vzduchu na 

Slovensko od severu prenikol chladnejší vzduch. Jeho prílev 

pokračoval aj v posledných dňoch mesiaca. 
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Klimatologický prehľad  

Mesiac august bol na väčšine územia Slovenska teplotne nad-

normálny, miestami aţ silne nadnormálny s teplotnými od-
chýlkami od +0.9 °C v Čadci do +2.4 °C na Lomnickom štíte. 

Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu, mi-
mo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte a 

v Oravskej Lesnej +14.8 °C, najvyššia v Hurbanove a v 

Kráľovej pri Senci +20.8 °C. Vo vysokých horských polohách 
dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v auguste od 

+6.0 °C na Lomnickom štíte do +8.1 °C na Chopku. Ab-
solútne teplotné minimum, mimo vysokých horských polôh, 

namerali v Oravskej Lesnej dňa 31. augusta +0.6 °C.  Naj-

vyššie teplotné maximum namerali vo Vysokej nad Uhom dňa 
15. augusta +34.0 °C. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 30. 

augusta minimálna teplota vzduchu na -4.5 °C. Priemerná 
relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine územia Slo-

venska pohybovala okolo normálu, resp. bola slabo podnor-

málna – v Bratislave -7 %, v Piešťanoch -2 %, v Hurbanove -2 
%, v Oravskej Lesnej -2 %, v Sliači -4 %, v Boľkovciach -3 

%, v Telgárte +1 %, na Štrbskom Plese -3 %, v Košicich +1 % 
a v Stropkove - Tisinci -1 %. Suma trvania slnečného svitu bo-

la v mesiaci august na celom území Slovenska nadnormálna v 

intervale od 125 % v Bratislave - letisko  Piešťanoch do 142 % 
v Spišských Vlachoch normálu. Najsilnejšie nárazy vetra 

s maximálnou rýchlosťou 80 aţ 120 km/h boli pozorované v 
dňoch 4. augusta, 15. a 16. augusta a lokálne pri búrkach. 

Mesiac august 2008 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne nor-

málny, ale v niektorých regiónoch aj zráţkovo nadnormálny.  
Naopak, v niektorých oblastiach bol aj zráţkovo podnormálny. 

Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali prevaţne 
od 10 mm v Nitre do 157 mm v Snine. Priestorový úhrn at-

mosférických zráţok pre celé územie Slovenska dosiahol 69 

mm, čo predstavuje 85 % normálu a deficit zráţok 12 mm. 
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Zaujímavosti mesiaca  

 Priemerná mesačná teplota vzduchu bola najmä na stred-
nom a východnom Slovensku. 

 Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol zvýšený 
najmä na strednom a východnom Slovensku.  

 Absolútne maximálne teploty vzduchu dosiahli vysokých 
hodnôt len na východe krajiny a to v Milhostove a v Kame-

nici nad Cirochou.  

 Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu dosiahol  vy-

sokých hodnôt rekordne v Bratislave na letisku, na ostatnom 
území menej a to najmä na Sliači, na Chopku, na Lom-

nickom štíte, v Poprade, v Košiciach, v Tisinci, v Medzi-

laborciach a v Kamenici nad Cirochou. 

 Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo vysokých 
hodnôt v Bratislave na letisku, na Chopku a v Telgárte, 

naopak nízkych hodnôt v Milhostove a v Kamenici nad Ci-

rochou. 

 Úhrn atmosférických zráţok bol nízky na celom území kra-

jiny. Najvýraznejšie sa to prejavilo v Bratislave na letisku, 
kde mesačný úhrn atmosférických zráţok nepresiahol            

16,5 mm. 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

 Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v auguste pohy-
bovala od +17.5 °C v Telgárte do +23.2 °C v Bratislave - 
letisku.  

 Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 
+10.3 °C v Plavči nad Popradom aţ +16.9 °C v Bratislave - 

letisku.  

 Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-
bovala od +16.7 °C v Telgárte do +22.6 °C v Bratislave - 
letisku. 
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  

Začiatkom augusta ţatva husto siatych obilnín sa ukončila 
aj vo vyšších polohách. V priebehu mesiaca pokračovalo všeo-

becné ţltnutie a odumieranie vňate zemiakov, pokračoval zber 
skorších odrôd, v poslednej augustovej dekáde sa zberali aj 

neskoršie odrody. Kukurica siata na zrno dosahovala mliečno-

voskovú zrelosť, koncom mesiaca miestami začala vstupovať 
do plnej zrelosti, v poslednej dekáde sa zberala kukurica na 

siláţ. V druhej polovici augusta slnečnica ročná začala vstu-
povať do plnej zrelosti. Od polovice augusta sa začala siať 

repka ozimná, lokálne na konci mesiaca začala vzchádzať. 

Začiatkom mesiaca chmeľ obyčajný začal hlávkovať, v druhej 
polovici augusta v Klátovej Novej Vsi sa zberal. Začiatkom 

augusta pokračoval zber letných odrôd jabĺk a hrušiek. V 
priebehu mesiaca dozrievali a zberali sa slivky, neskoré odro-

dy broskýň. V druhej polovici mesiaca začali dozrievať jesen-

né odrody jabĺk a hrušiek. Vinič hroznorodý zaznamenal fázu 
mäknutia bobúľ, v poslednej dekáde mesiaca skoré odrody 

dosahovali aj zberovú zrelosť. V auguste pokračovalo dozrie-
vanie plodov bazy čiernej, jarabiny vtáčej. Od druhej dekády 

mesiaca dozrievali plody liesky obyčajnej, drieňa obyčajného, 

hloha obyčajného, ruţe šípovej a slivky trnkovej. Koncom 
augusta z bylín kvitla jesienka obyčajná. V tomto mesiaci bolo 

na niektorých lesných drevinách zaznamenané tieţ letné 
ţltnutie lístia. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

Od začiatku mesiaca augusta sa zoskupovali do kŕdľov las-
tovičky domové a belorítky domové, bociani biely, ktorí od-

lietali prevaţne v druhej polovici mesiaca.   
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Mesiac september 2008 
Na začiatku obdobia zasahovala nad Slovensko od východu 

tlaková výš a súčasne prúdil dokarpatskej oblasti od juho-
západu teplý vzduch. V dňoch 7. aţ 8. septembra postupoval 

cez strednú Európu ďalej na východ zvlnený studený front, za 

ktorým sa v karpatskej oblasti sformovala oblasť vyššieho 
tlaku vzduchu. Od 11. septembra zasahovala nad Slovensko zo 

Škandinávie tlaková výš, pritom po jej prednej strane dňa    
12. septembra postúpil cez Karpaty od severu studený front. 

Dňa 14. septembra sa nad severným Talianskom prehĺbila tla-

ková níţ, ktorá sa presunula dňa 15. septembra nad Balkán a 
dňa 16. septembra nad východné Rumunsko a Čierne more. 

Spomínaná tlaková níţ ovplyvňovala svojou oblačnosťou a 
atmosférickými zráţkami počasie aj na Slovensku. V ďalších 

dňoch mesiaca okolo tlakovej níţe nad Ukrajinou a Čiernym 

morom prúdil do karpatskej oblasti od severovýchodu chladný 
a vlhký vzduch. Na začiatku tretej dekády mesiaca ovplyv-

ňovala počasie na Slovensku tlaková níţ vo vyšších vrstvách 
atmosféry so stredom nad severným Balkánom, okolo ktorej 

prúdil nad Slovensko od severovýchodu aţ východu chladný a 

vlhký vzduch. Od 25. septembra sa začala rozširovať nad 
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Slovensko od severozápadu tlaková výš, ktorej stred sa presú-

val zo Severného mora nad strednú Európu, kde postupne 

zoslabla.  

Klimatologický prehľad  

Mesiac september bol na väčšine územia Slovenska teplotne 
normálny, ojedinele podnormálny s teplotnými odchýlkami od 

-1.3 °C v Telgárta a Chopku do +0.1 °C na Sliači. Relatívne 

najteplejší bol september na juhozápade Slovenska. Absolútne 
najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu okrem vysokých 

horských polôh bola zaznamenaná v Telgárte +8.9 °C, naj-
vyššia v Bratislave na letisku +15.4 °C. Vo vysokých hor-

ských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v 

septembri od +0.2 °C na Lomnickom štíte do +2.8 °C na 
Chopku. Absolútne teplotné minimum namerali okrem vyso-

kých horských polôh v Oravskej Lesnej dňa 28. septembra -
1.8 °C. Najvyššie teplotné maximum namerali v Podhájskej 

dňa 6. septembra +34.4 °C.. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 

19. septembra minimálna teplota vzduchu na -7.8 °C. Prie-
merná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine územia 

Slovenska pohybovala okolo normálu – v Bratislave -4 %, v 
Piešťanoch -3 %, v Hurbanove -2 %, v Oravskej Lesnej +5 %, 

na Sliači -5 %, v Boľkovciach +4 %, v Telgárte +4 %, na 

Štrbskom Plese +7 %, v Košiciach +2 % a Stropkove - Tisinci 
+5 %. Suma trvania slnečného svitu bola v septembri slabo 

podnormálna v intervale od 83 % v Spišských Vlachoch do 97 
% na Chopku normálu. Najsilnejšie nárazy vetra s maximál-

nou rýchlosťou 60 aţ 100 km/h boli pozorované najmä na 

juhozápadnom Slovensku 7. septembra. Mesiac september 
2008 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne normálny, ale 

v niektorých regiónoch krajiny aj zráţkovo nadnormálny a 
naopak, v niektorých oblastiach bol aj zráţkovo podnormálny. 

Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali prevaţne 

od 28 mm v Jelšave do 145 mm v Ţdiari - Podspádoch. 
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Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie 

Slovenska dosiahol 62 mm, čo predstavuje 98 % normálu a 

deficit zráţok 1 mm. 

Zaujímavosti mesiaca  

 Priemerná mesačná teplota vzduchu bola nízka najmä na 
Chopku a v Telgárte. 

 Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol nízky na 
väčšine územia krajiny, najvýraznejšie v Čadci, v Telgárte a 

v Medzilaborciach. 

 Absolútne maximum teploty vzduchu bolo vysoké na území 

celého Slovenska, pričom v Piešťanoch, v Hurbanove, v 
Oravskej Lesnej, na Sliači, v Boľkovciach, v Poprade, v 

Košiciach, v Tisinci, v Medzilaborciach, v Milhostove a 
v Kamenici nad Cirochou boli prekonané historické 

rekordy. 

 Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu dosiahol ne-
významné hodnoty. 

 Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo vysokých 
hodnôt len v Tisinci, v Medzilaborciach a v Kamenici nad 
Cirochou. 

 Trvanie slnečného svitu dosiahlo nízkych hodnôt v Hur-
banove, v Poprade a v Košiciach. 

 Úhrn atmosférických zráţok bol nízky na Chopku a v Po-
prade (z vybraného počtu staníc).  

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v sep-

tembri pohybovala od +12.2 °C v Telgárte do +17.2 °C 
v Bratislave - letisku.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola +7.0 
°C v Revúcej aţ +11.6 °C v Bratislave na Kolibe.  
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Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-

bovala od +12.4 °C v Telgárte do +17.5 °C  v Bratislave na 

letisku. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  
V mesiaci septembri pokračovala ešte sejba repky ozimnej, 

skôr zasiata vzchádzala a prvé páry pravých listov vytvárala 

prevaţne v druhej polovici mesiaca. Sejba jačmeňa a raţe 
ozimnej sa začala od konca druhej septembrovej dekády, 

koncom mesiaca začali vzchádzať, vtedy sa začala siať 
pšenica ozimná, na niektorých miestach Slovenska aj skôr. V 

priebehu septembra pokračoval zber neskorších odrôd ze-

miakov, repa cukrová dosahovala technickú zrelosť. Kukurica 
siata na zrno sa nachádzala v plnej zrelosti a začala sa zberať 

prevaţne koncom mesiaca, kukurica na siláţ sa zberala celý 
september. Slnečnica ročná dosahovala plnú zrelosť a koncom 

mesiaca sa začala zberať. Na začiatku septembra pokračoval 

zber neskorých odrôd sliviek. V priebehu mesiaca pokračoval 
zber jesenných odrôd jabĺk a hrušiek, dozrievali a zberali sa 

skoršie aj neskoršie odrody viniča hroznorodého. V druhej 
polovici septembra dozrievali plody orecha kráľovského, 

koncom septembra zimné odrody jabĺk a hrušiek dosahovali 

zberovú zrelosť. Všeobecné ţltnutie listov z ovocných drevín 
bolo pozorované prevaţne v poslednej dekáde mesiaca, kon-

com septembra. V priebehu septembra pokračovalo dozrie-
vanie plodov jarabiny vtáčej, liesky obyčajnej, drieňa a hloha 

obyčajného, ruţe šípovej a slivky trnkovej. V prvej polovici 

mesiaca z bylín plne kvitla jesienka obyčajná. Od druhej 
septembrovej dekády dozrievali plody buka lesného, duba 

letného a zimného, javora horského, lipy malolistej, agáta 
bieleho, pagaštana konského, hraba obyčajného a jaseňa 

štíhleho. V druhej polovici septembra dochádzalo na lesných 

drevinách k všeobecnému ţltnutiu a opadnutia lístia.  
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Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

Prvú dekádu mesiaca pokračoval odlet bociana bieleho. Od 

začiatku septembra odlietali lastovička a belorítka domová, od 
konca druhého týţdňa mesiaca škovránok poľný, od tretej 

dekády mesiaca začal odlietať aj škorec lesklý.  
 

 

Mesiac október 2008 

Začiatkom mesiaca októbra sa nad juţnou Škandináviou a 

Fínskom nachádzal stred tlakovej níţe. Po jej juţnej strane 
postupoval 1. októbra cez Slovensko na severovýchod teplý a 

v dňoch 2. aţ 4. októbra zvlnený studený front. Za ním sa nad 
Slovensko rozšíril prechodne výbeţok vyššieho tlaku vzduchu, 

neskôr sa nad strednou Európou udrţiavala tlaková výš, 

pričom 7. a 9. októbra prechádzali cez Slovensko nevýrazné 
okraje studených frontov. Neskôr tlaková níţ nad strednou 

Európou zoslabla, ale aţ 17. októbra prechádzal cez Slovensko 
v tlakovej brázde, tentoraz výrazný, studený front. Za ním sa 

oblasť vyššieho tlaku vzduchu nad strednou Európou obno-

vila. V ďalších dňoch mesiaca sa tlaková výš presunula nad 
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Ukrajinu a v juhozápadnom výškovom prúdení postupoval cez 

Slovensko na východ zvlnený studený front 23. októbra. Dňa 

29. októbra sa nad severným Talianskom a západnými Alpami 
vytvorila tlaková níţ, ktorá sa presúvala na severo-severo-

východ, pričom v posledných dňoch mesiaca prešli od juho-
západu na severovýchod cez Slovensko dva studené fronty s 

ňou spojené. 

Klimatologický prehľad  
Mesiac október bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

nadnormálny s kladnými teplotnými odchýlkami od +1,2 °C 
v Telgárte a v Piešťanoch do +2,1 °C v Kamenici n/Cirochou 

a Stropkove - Tisinci. Relatívne najteplejší bol október na vý-

chode Slovenska. Výrazné oteplenie bolo pozorované 
v posled-nej októbrovej pentáde. Absolútne najniţšia priemer-

ná mesačná teplota vzduchu, mimo vysokých horských polôh, 
bola zaznamenaná v Telgárte a v Oravskej Lesnej +6,9 °C) 

a najvyššia v Hurbanove +11,8 °C. Vo vysokých horských 

polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v 
októbri hodnoty od 0,0 °C na Lomnickom štíte do +2,5 °C na 

Chopku. Absolútne teplotné minimum namerali, mimo vyso-
kých horských polôh v Oravskej Lesnej dňa 21. októbra   -2,4 

°C. Najvyššie teplotné maximum namerali v Hurbanove dňa 9. 

októbra +23,7 °C. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 18. ok-
tóbra teplota vzduchu na –11,0 °C. Priemerná relatívna vlh-

kosť vzduchu o 14. h bola na väčšine územia Slovenska pre-
vaţne nadnormálna – v Bratislave na letisku +4 %, v Pieš-

ťanoch +8 %, v Hurbanove +2 %, v Oravskej Lesnej +5 %, na 

Sliači +4 %, v Boľkovcich +8 %, v Telgárte +10 %, na Štrb-
skom Plese +9 %, v Košiciach na letisku +5 %, Tisinec -3 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v októbri prevaţne pod-
priemerná, v intervale od 82 % na Sliači do 102 % na Chopku. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 50 aţ 80 

km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššie) boli pozo-
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rované dňa 30. októbra. Mesiac október 2008 bol na Slo-

vensku zráţkovo prevaţne normálny, ale v niektorých regió-

noch aj zráţkovo nadnormálny. Naopak v niektorých oblas-
tiach, hlavne v juhozápadných, západných a severozápadných 

oblastiach Slovenska bol aj zráţkovo podnormálny. Mesačné 
úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali prevaţne od           

10 mm v Nových Zámkoch do 130 mm v Jasnej pod Chop-

kom. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 55 mm, čo predstavuje 90 % normálu a 

deficit zráţok 6 mm. 

Zaujímavosti mesiaca  

 Priemerná mesačná teplota vzduchu bola vysoká na celom 
území Slovenska. 

 Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu  bol vysoký 
najmä na niektorých miestach, najvýraznejšie v Košiciach a 

v Kamenici nad Cirochou. 

 Absolútne maximum teploty vzduchu bolo nízke najmä v 

západnej a strednej časti nášho územia, najvýraznejšie v 
Bratislave, v Piešťanoch a na Sliači.  

 Trvanie slnečného svitu bolo podpriemerné, avšak zo štatis-
tického pohľadu nevýznamné, iba v Bratislave na letisku a v 

Telgárte boli štatisticky významne nízke hodnoty. 

 Úhrn atmosférických zráţok bol vysoký v Telgárte, v Po-
prade, v Boľkovciach a na Lomnickom štíte.  

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

 Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v októbri 
pohybovala od 8,2 °C v Telgárte do 12,8 °C v Hurbanove.  

 Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola +3,8 
°C v Podolínci aţ +9,0 °C v Košiciach na letisku. 

 Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-

bovala od +8,5 °C v Telgárte do +13,1 °C v Hurbanove. 
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  

V mesiaci október sa zberala repa cukrová a kŕmna, 
pokračoval zber kukurice siatej na zrno, miestami aj slnečnice 

ročnej. Repka ozimná sa nachádzala vo fáze prvých párov 
pravých listov. Na západnom Slovensku prevaţne prvé dve 

októbrové dekády pokračovala ešte sejba ozimných obilnín, 

hlavne pšenice ozimnej. Skôr zasiate ozimné obilniny vzchá-
dzali od začiatku mesiaca, druhú a tretiu októbrovú dekádu 

vytvárali tretí list, koncom mesiaca začali lokálne aj odno-
ţovať. V októbri sa zberali ešte neskoré odrody viniča hroz-

norodého a plody orecha kráľovského. V priebehu mesiaca 

pokračoval zber zimných odrôd jabĺk a hrušiek. Pokračovalo 
ţltnutie a opadávanie lístia z ovocných drevín. V priebehu ok-

tóbra pokračovalo ešte dozrievanie lesných plodov, agáta bie-
leho, hrabu obyčajného, slivky trnkovej, jelše lepkavej. Na 

lesných drevinách pokračovalo ţltnutie a opadávanie lístia. 

Vzhľadom na teplý charakter počasia bolo pozorované na-
lievanie púčikov orgovánu obyčajného, vŕby rakytovej, dru-

hotné kvitnutie niektorých lesných rastlín, napr. záruţlia mo-
čiarneho, púpavy lekárskej a sedmokrásky obyčajnej.  

 

 

 

 



 862 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

V priebehu mesiaca októbra pokračoval ešte odlet ško-

vránka poľného a odlietal aj škorec lesklý. 

 

Mesiac november 2008 
Na začiatku mesiaca novembra začal prúdiť po prednej 

strane tlakovej níţe nad Francúzskom od juhozápadu teplý a 

vlhký vzduch. V ďalších dňoch stred tlakovej níţe nad Fran-
cúzskom sa vyplnil, ale prílev teplého vzduchu na Slovensko 

oblasti od juhu pokračoval. Dňa 8. novembra teplotné roz-
hranie sa začalo z Čiech a Rakúska pomaly presúvať ďalej na 

východ. Za ním sa od východu rozšíril do našej oblasti výbe-

ţok tlakovej výše. Dňa 12. novembra pomaly postupoval cez 
strednú Európu ďalej na východ zvlnený studený front, za 

ktorým sa rozšíril od západu k nám výbeţok tlakovej výše. 
Dňa 16. novembra uvedený výbeţok zoslabol a v severo-

západnom prúdení smeroval cez Slovensko studený front. Za 

ním začal prúdiť k nám studený vzduch, v ktorom zmohutnela 
nad Alpami tlaková výš. Dňa 17. novembra sa uvedená 

tlaková výš presunula zo Slovenska ďalej na východ. Od 20. 
novembra nad severnou Európou a vnútrozemím sa začala 

prehlbovať tlaková níţ. Dňa 22. novembra sa uvedená tlaková 

níţ presunula ďalej nad východ na Slovensko začal prúdiť od 
severu studený arktický vzduch. Dňa 24. novembra sa 

výškové prúdenie zmenilo na západné aţ juhozápadné, v kto-
rom dňa 25. novembra smeroval cez Slovensko zvlnený stu-

dený front. Za ním sa v studenom vzduchu rozšíril od západu 

výbeţok vyššieho tlaku vzduchu. Dňa 27. novembra sa samo-
statný stred tlakovej výše presunul cez Alpy nad Balkán. Dňa 

28. novembra sa nad západnou polovicou Európy prehĺbila 
tlaková níţ, a po jej prednej strane postupovali od juhu do 

karpatskej oblasti jednotlivé frontálne systémy, za ktorými 

prúdil do karpatskej oblasti teplý a vlhký vzduch.  
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Klimatologický prehľad 

Mesiac november 2008 bol na väčšine územia Slovenska 

prevaţne teplotne nadnormálny, miestami aţ silne nadnor-
málny s teplotnými odchýlkami od +1,1 °C na Chopku do 

+3,0 °C v Piešťanoch. Absolútne najniţšia priemerná mesačná 
teplota vzduchu, mimo vysokých horských polôh, bola zazna-

menaná v Telgárte +2,1 °C, najvyššia v Hurbanove +7.4 °C. 

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 
teplota vzduchu v novembri hodnoty od –3.2 °C na Chopku do 

–5.0 °C na Lomnickom štíte. Absolútne teplotné minimum 
namerali, mimo vysokých horských polôh, v Boľkovciach dňa 

26. novembra -13.3 °C. Najvyššie teplotné maximum bolo 

namerané v Hurbanove dňa 3. novembra +21,9 °C. Na Lom-
nickom štíte poklesla 22. novembra minimálna teplota vzdu-

chu na –21.2 °C. Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h 
sa na väčšine územia Slovenska pohybovala okolo normálu 

s odchýlkami – v Bratislave na letisku 0 %, v Piešťanoch             

+1 %, v Hurbanove -3 %, v Oravskej Lesnej 0 %, na Sliači 0 
%, v Boľkovciach +2 %, v Telgárte 0 %, na Štrbskom Plese 

+3 %, v Košiciach na letisku –6 % a Stropkove - Tisinci –7 %. 
Suma trvania slnečného svitu bola na väčšine územia Slo-

venska nadnormálna v intervale od 88 % v Telgárte do 190 % 

v Milhostove normálu. Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou 
rýchlosťou 60 aţ 100 km/h (vo vysokých horských polohách 

aj vyššie) boli pozorované v dňoch 20. aţ 22. novembra.  
Mesiac november 2008 bol na Slovensku zráţkovo prevaţ-

ne podnormálny, ale na strednom Slovensku bol prevaţne 

zráţkovo normálny, a podobne aj v niektorých menších regió-
noch západného a čiastočne aj východného Slovenska. Me-

sačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali väčšinou od 
10 mm v Gánovciach a vo Vlkovej do 110 mm v Kraľova-

noch, pričom vo vysokohorských polohách Tatier to mohlo 

byť aj viac. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé 
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územie Slovenska dosiahol hodnotu 53 mm, čo predstavuje 86 

% normálu a deficit atmosférických zráţok 9 mm. 

Zaujímavosti mesiaca  

 Priemerná mesačná teplota vzduchu bola vysoká na väčšine 

územia Slovenska, najvýraznejšie v Piešťanoch a v Čadci.  

 Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu  bol vysoký 
na všetkých meteorologických staniciach Slovenska, najvý-

raznejšie sa prejavil v Čadci, v Oravskej Lesnej, v Koši-

ciach a v Medzilaborciach. 

 Absolútne maximum teploty vzduchu bolo vysoké na všet-

kých meteorologických staniciach Slovenska, pričom v  
Čadci, v Oravskej Lesnej, v Boľkovciach, v Telgárte, v Ko-

šiciach, v Medzilaborciach a v Kamenici nad Cirochou boli 
prekonané historické maximá.  

 Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu dosiahol vy-
soké hodnoty najmä v západnej časti Slovenska a na Orave 

a Kysuciach (Čadca a Oravská Lesná). 

 Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo vysokých 
hodnôt, najmä v Čadci, kedy teplota neklesla pod -5,2 °C, 
tieţ v Poprade -7,7 °C a v Kamenici nad Cirochou -5,0 °C, 

naopak veľmi nízku hodnotu dosiahol Sliač, kedy teplota 

klesla aţ na -10,9 °C, tieţ Boľkovce -13,3 °C a na Lom-
nickom štíte to bolo aţ -21,2 °C. 

 Trvanie slnečného svitu dosiahlo vysokých hodnôt najmä v 
Hurbanove, na Lomnickom štíte, v Milhostove, v Košiciach 

a najmä v Kamenici nad Cirochou (88,1 h.  
Úhrn atmosférických zráţok bol nízky na mnohých meteo-

rologických staniciach, vychádzajúc z ich obmedzeného poč-

tu. Najvýraznejšie sa ukázala táto situácia v Poprade 11,8 mm.  

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  
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 Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v novem-

bri pohybovala od +3,9 °C v Gánovciach do +8,5 °C v Mo-
ravskom Svätom Jáne.  

 Minimálna termínová teplota pôdy hĺbke 5 cm bola -0,5 °C 
v Gánovciach aţ +4,1 °C v Moravskom Svätom Jáne.  

 Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-
bovala od 5,0 °C v Podolínci do +9,2 °C v Mochovciach.  

 Najhlbšia úroveň premrznutia pôdy sa pohybovala od 0 cm 
do 8 cm v Plavči nad Popradom. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín a rastlín  

V prvej novembrovej dekáde sa lokálne zberala ešte 

slnečnica ročná, v priebehu mesiaca aj kukurica siata (na 
zrno). Repka ozimná sa nachádzala v prízemnej ruţici, lokálne  

bola zaznamenaná fáza začiatku predlţovania byle na začiatku 
novembra. Neskôr zasiata pšenica ozimná začiatkom mesiaca 

vzchádzala, ostatné porasty od konca prvej dekády začali od-

noţovať. Na začiatku novembra sa ešte lokálne zberali zimné 
odrody jabĺk. V prvej polovici mesiaca pokračoval ešte opa-
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dávanie lístia z ovocných drevín. Na niektorých miestach boli 

zaznamenané prvé zrelé plody smreka obyčajného, borovice 

lesnej a smrekovca opadavého, i slivky trnkovej. Na lesných 
drevinách pokračovalo opadávanie lístia. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  
Z juţných oblastí západného Slovenska v prvej novembrovej 

dekáde ešte miestami odlietal škorec lesklý.  

 

Mesiac december 2008 

Na začiatku mesiaca decembra sa nachádzala nad západnou 
polovicou kontinentu a Škandináviou brázda nízkeho tlaku 

vzduchu s niekoľkými samostatnými stredmi tlakových níţí. 

Po jej prednej strane postupovali od juhu aţ juhozápadu cez 
strednú Európu frontálne rozhrania, prinášajúce k nám vlhký 

morský vzduch. Dňa 7. decembra sa od severozápadu rozšíril 
do strednej Európy v chladnom morskom vzduchu výbeţok 

tlakovej výše, z ktorého sa sformoval v Alpách samostatný 

stred. Ten sa do 10. decembra presunul nad juh Balkánskeho 
polostrova. Súčasne sa nad centrálnym Stredomorím vytvorila  

tlaková níţ a po jej prednej strane do strednej Európy dňa 11. 
decembra začal prúdiť teplý a vlhký vzduch od juhu. Spo-

menutá tlaková níţ sa dňa 14. decembra vyplnila, ale cez 

Veľkú Britániu a Francúzsko sa presunula nad západné Stre-
domorie ďalšia tlaková níţ, a preto pokračoval prílev teplého a 

vlhkého vzduchu od juhu. Dňa 17. decembra sa stred tlakovej 
níţe presunul nad severný Jadran a s ňou spojený teplý front 

ovplyvňoval počasie na východe Rakúska a na Slovensku. 

Tlaková níţ sa potom presunula nad Egejské more, ale aţ do 
19. decembra na Slovensko zasahovalo od východu zráţkové 

pásmo spojené s touto tlakovou níţou. Potom sa od západu 
rozšíril do strednej Európy výbeţok tlakovej výše a v dňoch 

20., 22. a 24. decembra postupovali po jeho prednej strane od 

severozápadu cez strednú Európu na juhovýchod frontálne 
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systémy spojené s atmosférickými zráţkami. Dňa 25. decem-

bra sa stred tlakovej výše presunul zo severného mora nad 

Dánsko a do strednej Európy začal prúdiť od severovýchodu 
studený, pôvodom arktický vzduch. Stred spomenutej tlakovej 

výše sa v posledných dvoch decembrových dňoch presúval 
cez strednú Európu na juhovýchod a po jej zadnej strane k 

nám začal prúdiť vo vyšších vrstvách teplý vzduch, ktorý 

spôsobil inverzné počasie. 

Klimatologický prehľad  

Mesiac december bol na väčšine územia Slovenska teplotne 
nadnormálny, teplý aţ veľmi teplý, s teplotnými odchýlkami 

od +0,7 °C na Lomnickom štíte do +3,8 °C v Košiciach na 

letisku. Relatívne teplejší bol december na východe Sloven-
ska. Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Tel-
gárte -1,3 °C a najvyššia v Hurbanove +3,0 °C. Vo vysokých 

horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzdu-

chu v decembri hodnoty od -9,.1 °C na Lomnickom štíte do -
7.0 °C na Chopku. Absolútne teplotné minimum namerali na 

Lomnickom štíte dňa 24. decembra -19.8 °C a najvyššie na-
merané maximum v Ţiline dňa 1. decembra v Dolnom Hri-

čove +14.0 °C. Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa 

na väčšine územia Slovenska pohybovala slabo pod normálom 
– v Bratislave  -1 %, v Piešťanoch -3 %, v Hurbanove -1 %, v 

Oravskej Lesnej -1 %, na Sliači -8 %, v Boľkovciach -6 %, v 
Telgárte -2 %, na Štrbskom Plese +2 %, v Košiciach -9 %, a 

v Stropkove - Tisinci -8 %. Suma trvania slnečného svitu (per-

cento normálu) bola v decembri prevaţne nadnormálna v in-
tervale od 83 % v Bratislave na Kolibe do 194 % v Mil-

hostove. Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 
60 aţ 90 km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššie) boli 

pozorované dňa 23. decembra.  
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Mesiac december 2008 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne 

nadnormálny, iba v niektorých regiónoch bol zráţkovo nor-

málny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali 
väčšinou od 36 mm v Jaslovských Bohuniciach do 225 mm v 

Lukovej pod Chopkom, pričom vo vysokohorských polohách 
Tatier to mohlo byť aj viac. Priestorový úhrn atmosférických 

zráţok pre celé územie Slovenska dosiahol  84 mm, čo pred-

stavuje 159 % normálu a prebytok zráţok 31 mm. 

Zaujímavosti mesiaca / Curiosity of the month 

 Priemerná mesačná teplota vzduchu bola vysoká na celom 
území Slovenska (výnimku tvorili iba vysokohorské polo-

hy), najvýraznejšie v Košiciach, kde bol prekonaný rekord z 
roku 2006.  

 Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu  bol vysoký 
na všetkých meteorologických staniciach Slovenska (vý-

nimku tvorili iba vysokohorské polohy), najvýraznejšie 
v Boľkovciach, kde bol prekonaný rekord z roku 1985, v 

Košiciach a v Milhostove bol prekonaný rekord z roku 1982 

a tieţ v Kamenici nad Cirochou, kde bol prekonaný rekord z 
roku 2000.  

 Absolútne maximum teploty vzduchu bolo vysoké na niek-
torých meteorologických staniciach Slovenska, najmä 

v Hurbanove, v Čadci, v Oravskej Lesnej a na východe 
krajiny v Košiciach, v Medzilaborciach, v Milhostove a v 

Kamenici nad Cirochou.  

 Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu dosiahol vy-
soké hodnoty na celom území Slovenska (výnimku tvorili 
iba vysokohorské polohy), najvýraznejšie v Košiciach, kde 

bol prekonaný rekord z roku 2006. 

 Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo vysokých 
hodnôt najmä v juhovýchodnej aţ juţnej časti Slovenska.  

 Trvanie slnečného svitu dosiahlo vysokých hodnôt najmä na 
Sliači, v Košiciach a aj v Milhostove.  
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 Úhrn atmosférických zráţok bol vysoký na väčšine meteo-

rologických staníc aspoň od roku 1961. Najvýraznejší úhrn 
(z vybraného počtu staníc meteorologických, na rozdiel od 

zráţkomerných) zráţok 404,1 mm bol zaznamenaný na 

Lomnickom štíte, čím bol prekonaný rekord z roku 2005. 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

 Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v de-

cembri pohybovala od +0,4 °C v  Gánovciach do +4,3 °C v 
Moravskom Svätom Jáne.  

 Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola               
-4,6 °C v Liptovskom Hrádku aţ +0,4 °C v Košiciach na 

letisku.  

 Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-

bovala od 1,2 °C v Gánovciach do 5,2 °C v Košiciach na 
letisku. 

 Maximálna hĺbka premrznutia pôdy sa pohybovala od 0 cm 
v Holíči do 25 cm na Sliači. 

 


