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Počasie v Trenčíne a na Slovensku 

 

Počasie v novom roku 2009 začalo na Nový rok raňajšou 

bielou nádielkou, ale skutočne veľmi jemnou aţ decentnou, 

ktorá sa v priebehu dňa čiastočne na uliciach roztopila. Na 

horách sa sneh udrţal. Postupne sa začalo ochladzovať 

a nočné teploty v našich podmienkach do polovice januára 

2009 klesali aţ na – 13 o C. Stalo sa tak preto, ţe v priebehu 

prvých januárových dní 

predsa len nasneţilo, 

hlavne na horách a zo 

severných častí 

kontinentu do našich 

zemepisných šírok 

začal prúdiť studený 

arktický vzduch. Ten 

priniesol aj pre-krásne 

slnečné, ale studené 

počasie a poskytol najmä priaznivcom zimných športov 

pohodu. V polovici druhej de-kády tieto mrazy sa zmiernili 

tým, ţe studený arktický vzduch prestal prúdiť na naše územie 

a zasneţených zjazdovkách sa zmiernil chlad, ktorý 

v nadmorskej výške 1500 metrov nad morom dosahoval 

kladné hodnoty + 4 o C. Všetko toto sa dialo v podmienkach, 

keď Rusi zastavili úplne dodávku tranzitného plynu cez 

Ukrajinu na Slovensko. Slovensko spolu s ostatnými krajinami 

Európskej únie sa stalo rukojemníkom Ruska a Ukrajiny. 

Vlastné poznámky 

 

Od 10. februára 2009 sa na územie Slovenska konečne 

dostavila zima v podobe sneţenia a zníţených denných teplôt. 

Snehu napadalo nejakých 5 cm, ale stačilo detvákom na to, 

aby si ho mohli uţiť sánok a lyţí. Po troch dňoch prišiel menší 
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odmäk, bolo trocha viac vody ako inokedy, ale po dvoch zas 

prišlo opäť ochladenie spojené s dvojdňovým sneţením, 

takým drobným krupicovým. Hlavne na horách bolo sneţenie 

intenzívnejšie, čím sa pripravili dobré podmienky pre jarné 

prázdniny detí práve zo západného Slovenska.  

Zvyčajne tak býva, ţe jednému intenzívne sneţenie zlepšuje 

náladu, teda je to pre radosť, ale pre druhého vznikajú 

problémy a starosti so zabezpečovaním všetkých beţných 

denných činností, ako 

v tomto prípade 

napríklad na Kysuciach 

napadalo vyše jedného 

metra snehu a za 

podpory vetra bolo veľa 

osád odrezaných od 

sveta. Preto bola pre 

túto oblasť vyhlásená 

mimoriadna situácia.  

Hovorí sa, ţe na Mateja sa lady lámu a keď nie sú, tak ich 

Matej urobí. V tomto roku sa lady nelámali, ale na Etelu, teda 

dva dni pred Matejom cez nov prituhlo a ráno teplomer 

ukazoval – 10 0 C a cez deň sa udrţovala teplota stále pod 

nulou. Z 22. na 23. februára 2009 začalo sneţiť a sneţenie sa 

rozšírilo na celé Slovensko. Sneţilo aj celý deň. 

Vlastné poznámky 

 

S príchodom 

tropického 

počasia a 

dovoleniek zaţila 

v utorok 14. júla 

2009 mestská 

plaváreň 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4397538&ids=6
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v Trenčíne nevídaný nápor na jej sluţby. Kým sa však kú-

pania chtiví občania dostali do areálu mu-seli si niektorí 

odstáli aj dve hodiny. Dôvo-dom bola pokladňa a vydávanie 

registrač-ných pások na ruky. Správca plavárne Mikuláš 

Moško povedal, ţe to bola skúška pre nový personál 

a podobná situácia sa uţ nebude opakovať. Pre zlepšenie 

zabezpečia zaviesť systém dvoch pokladní, obe vo vstupnom 

trakte,. v prípade návalu otvoria aj tretiu pokladňu pri bočnom 

vstupe do areálu. Voda v troch bazénoch má teplotu medzi 24 

aţ 25 0 C. Je zabezpečená cirkulácia cez filtračné zariadenia, v 

detskom bazéne doteká stále čistá voda a je menená kaţdé dva 

aţ tri dni. Na kúpajúcich dohliada šesť aţ sedem plavčíkov 

vodnej záchrannej sluţby. Pokiaľ sa týka úrazov, tak boli 

zaznamenané len menšie úrazy aj to u detí, ktoré si poodierali 

nohy, ruky. Dokonca v jednom prípade, kedy chlapec skočil 

šípku do vody, narazil na dno a odniesla to jeho rozbitá hlava. 

Najviac starostí plavčíkom robia chlapci okolo 13 aţ 15 rokov, 

ktorí skáču do vody zboka. Nedajú na upozornenia plavčíkov, 

sú takí drzáni. Správa kúpaliska chce zaviesť, ak nastanú 

horúce tropické noci aj nočné kúpanie. Musí byť však večer 

teplota nad dvadsať stupňov. Pre plavárňou je priestor na 

uzamknutie bicykla, ale toto parkovisko nie je stráţené. Prečo 

tak je vysvetľuje Mikuláš Moško, ţe je to problém legislatívy 

pretoţe keby sme bicykel preberali do úschovy museli by sa 

spisovať pre kaţdý bicykel individuálny protokol o prevzatí. 

Ľudia vedia, ţe si sem bicykel odkladajú na vlastné riziko. 

Z času na čas sa sem tam ich chodíme pozrieť. Zatiaľ tu 

nebola ţiadnu krádeţ. Zatiaľ neboli zo strany návštevníkov 

hlásené krádeţe cennejších vecí. Skôr to boli zabudnuté kľúče 

a uteráky.  

www.sme.sk 15.07.2009 

 

http://www.sme.sk/
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Na Slovensku sa v dňoch 

42. týţdňa 2009 citeľne 

ochladilo. Bol to veľký 

teplotný skok a doslova šok, 

lebo v predchádzajúcom 

týţdni boli zaznamenané letné 

teploty okolo 28 0 C, tak od 

12. októbra 2009 denné 

teploty klesli o 20 0 C menej, 

dokonca v severných častiach Slovenska boli zaznamenané 

mrazy do  -4 0 C. Preto sa začalo v nočných hodinách 

v domoch vykurovanie. 

Slovenský hydrometeorologický ústav vychádzajúc zo 

skutočnosti vydal preto výstrahu prvého stupňa, ktoré 

varovalo najmä vodičov motorových vozidiel na prípadné 

sneţenie a tvorenie jazykov, ktoré nie je v tomto období 

beţné. Znamenalo to pre vodičov zabezpečiť prezutie áut na 

zimné pneumatiky a prispôsobovať rýchlosť motorových 

vozidiel. 

Preto aj 

horských 

oblastiach 

Trenčianske-ho 

kraja, ktoré leţia 

nad 500 metrov 

nadmorskej výšky, 

najmä v oblasti 

Homôlky a myjav-

ských kopaníc boli 

pri-pravené sypače 

s radlica-mi a vodiči boli v poho-tovosti. Len pre zaují-mavosť 

vlani sa prvý sneh na cestách v Trenčianskom kraji objavil aţ 

19. no-vembra 2008, ale nenarobil väčšie problémy. 
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Vlastné poznámky 

 

Synoptický prehľad za mesiac január 2009 

Na začiatku mesiaca január 2009 smeroval zo severu cez 

Slovensko studený front, za ním sa obnovil prílev studeného 

vzduchu. V západnom výškovom prúdení dňa 5. januára 2009 

cez karpatskú oblasť pomaly postupoval ďalší atmosférický 

front. Za ním sa od západu rozšíril k nám výbeţok tlakovej 

výše, ktorý dňa 7. januára zoslabol a dňa 8. januára 2009 

smeroval cez Slovensko studený front. Opäť za frontom sa 

rozšírila nad vnútrozemie od západu tlaková výš. 

V ďalších dňoch druhej dekády mesiaca sa stred spomínanej 

tlakovej výše presúval cez Alpy a Karpaty ďalej na východ a 

vo vyšších vrstvách ovzdušia začal prúdiť od juhozápadu aţ 

juhu teplejší a vlhký vzduch. Na začiatku druhej polovice 

januára sa nad strednou Európou prehĺbila brázda nízkeho 

tlaku vzduchu, ktorá sa dňa 16. januára 2009 presunula nad 

Ukrajinu a po jej zadnej strane začal prúdiť od severu k nám 

studený vzduch. Od 18. januára 2009 začal tlak vzduchu v 

našej oblasti klesať a vo vyšších vrstvách ovzdušia začal 

prúdiť k nám od juhozápadu teplý a vlhký vzduch. V 

juhozápadnom prúdení postúpil nad strednú Európu zvlnený 

studený front, na ktorom sa prehĺbila v oblasti Talianska 

tlaková níţ. Dňa 24. januára 2009 spomínaný front postúpil 

cez Slovensko ďalej na východ. Nad centrálnym Stredomorím 

sa dňa 27. januára 2009 prehĺbila ďalšia tlaková níţ, ktorá 

v nasledujúcich dňoch mesiaca sa pomaly presunula nad 

Balkán. Dňa 29. januára 2009 začala nad juţnou Škandináviou 

a Nemeckom mohutnieť tlaková výš, ktorá v závere mesiaca 

sa rozšírila aj nad Alpy a Karpaty. Vo vyšších vrstvách 

ovzdušia však dňa 31. januára 2009 sa presúvala od 

severovýchodu cez Slovensko tlaková níţ. 

Klimatologický prehľad  
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Január 2009 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

normálny s teplotnými odchýlkami od -0.6 0 C na Sliači do 

+1.5 0 C v Medzi-laborciach. Najvyššie teplotné odchýlky boli 

na východe Slovenska. Absolútne najniţšia priemerná 

mesačná teplota vzduchu, mimo vysokých horských polôh, 

bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej -5.2 °C, najvyššia v 

Hurbanove -1.4 0 C. Vo vysokých horských polohách dosiahla 

priemerná me-sačná teplota v januári hodnoty od -10.4 0 C na 

Lomnickom štíte do -8.2 0 C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských 

polôh, namerali tento mesiac v Oravskej Lesnej -22.2 0 C dňa 

9. januára 2009, najvyššie maximum v Hurbanove +12.4 0 C 

dňa 20. januára 2009. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 8. 

januára 2009 minimálna teplota vzduchu na -24.0  0 C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na 

väčšine územia Slovenska okolo normálu v Bratislave 0 %, 

Piešťanoch +3 %, Hurbanove +3 %, Oravskej Lesnej +1 %, 

Sliači -1 %, Boľkovciach +3 %, Telgárte 0 %, Štrbskom Plese 

-1 %, Košiciach +2 %, Stropkove -Tisinci -1 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v intervale od 71 % 

v Stropkove - Tisinci do 151 % normálu na Chopku.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 50 aţ 80 

km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššie) boli 

pozorované v dňoch 28. a 29. januára 2009. Uvedené rýchlosti 

vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 

rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac január 2009 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne 

normálny aţ nadnormálny a iba v niektorých regiónoch, 

hlavne na severe a severozápade krajiny bol zráţkovo 

podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa 

pohybovali väčšinou od 13 mm v Liptovskom Mikuláši do 99 

mm v Magurke, pričom vo vysokohorských polohách Tatier to 

mohlo byť aj viac. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre 
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celé územie Slovenska dosiahol 55 mm, čo predstavuje 120 % 

normálu a prebytok zráţok 9 mm. 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac január roku 2009 bol významný najmä pri 

hodnotení teploty vzduchu a atmosférických zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 

nevýznamná na celom území Slovenska aspoň od roku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky významne nízky aspoň od roku 1961 iba v 

Bratislave na letisku.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky 

významne nízke na niektorých meteorologických staniciach 

Slovenska aspoň od roku 1961, najmä v Bratislave na letisku, 

na Chopku a v Telgárte.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky nevýznamný na území Slovenska aspoň od roku 

1961.  

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne nízkych hodnôt aspoň od roku 1961 najmä v 

Piešťanoch a potom na východe krajiny v Košiciach, v Tisinci 

a tieţ v Milhostove. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne 

vysokých hodnôt aspoň od roku 1961 iba v Bratislave na 

Kolibe a na Chopku. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne vysoký 

aspoň od roku 1961 na niekoľkých meteorologických 

staniciach. Najvýraznejšie sa to prejavilo v Boľkovciach, v 

Telgárte, na Lomnickom štíte, v Košiciach, v Milhostove a v 

Kamenici nad Cirochou. 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v januári 

pohybovala od -3,1 0 C v Liptovskom Hrádku do 0,0 0 C v 
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Mochovciach. Minimálna termínová te-plota pôdy v rovnakej 

hĺbke bola -6,0 0 C v Liptovskom Hrádku aţ -1,0 0 C v 

Oravskom Podzámku a Lieseku.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 

pohybovala od -2,4 0 C v Liptovskom Hrádku) do 0,9 0 C v 

Mochovciach. 

Maximálna úroveň premrznutia pôdy na západnom 

Slovensku dosiahla hĺbku 8 cm v Holíči aţ 40 cm v Kuchyni - 

Nový Dvor, na strednom Slovensku 6 cm v Lieseku aţ 53 cm 

na Sliači, na východnom Slovensku 14 cm v Tisinci aţ 52 cm 

v Poprade. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín a rastlín 

Rastlinstvo sa nachádzalo v zimnom vegetačnom pokoji. 
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Synoptický prehľad za mesiac február 2009 

 

Na začiatku mesiaca 2009 prúdil do Karpatskej oblasti teplý 

a vlhký vzduch po prednej strane rozsiahlej oblasti nízkeho 

tlaku vzduchu nad západnou Európou. Spomínaná tlaková níţ 

spojená s frontálnym rozhraním sa postupne presúvala ďalej 

do vnútrozemia. V nedeľu dňa 8. februára 2009 cez Slovensko 

postúpil studený front, za ktorým do strednej Európy začal od 

severozápadu prúdiť chladný vzduch. V ňom sa dňa 9. 

februára 2009 nad Slovensko rozšíril od západu výbeţok 

vyššieho tlaku vzduchu. Nasledujúci deň postúpila zo 

západnej Európy tlaková níţ s frontálnym systémom.  

Od 11. februára 2009 sa tlaková níţ udrţiavala nad 

Balkánom a Ukrajinou. V jej tyle prúdil do strednej Európy 
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studený a vlhký vzduch od severu. Táto situácia trvala aţ do 

16. februára 2009, kedy cez naše územie prešiel od 

severozápadu oklúzny front. V nasledujúcich piatich dňoch 

postupovali cez územie strednej Európy ďalej na východ 

jednotlivé frontálne systémy.  

V nedeľu večer dňa 22. februára 2009 začal počasie u nás 

ovplyvňovať frontálny systém, spojený s brázdou nízkeho 

tlaku vzduchu. Dňa 23. februára 2009 sa naše územie 

nachádzalo v nevýraznom tlakovom poli. Zároveň sa vo 

vyšších vrstvách ovzdušia presúvala od severu cez naše 

územie tlaková níţ. Nasledujúci deň sa do strednej Európy 

rozširoval od západu nevýrazný výbeţok vyššieho tlaku 

vzduchu. Dňa 26. februára 2009 začal počasie v našej oblasti 

ovplyvňovať frontálny systém spojený s tlakovou níţou nad 

Škandináviou, za ktorým začal dňa 27. februára 2009 od 

severozápadu prúdiť do strednej Európy teplý a vlhký morský 

vzduch. 

Klimatologický prehľad  

Mesiac február bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

normálny s odchýlkami od -1,5 0 C na Chopku do +1,6 0 C 

v Stropkove a Medzi-laborciach. Absolútne najniţšia 

priemerná mesačná teplota vzduchu (mimo vysokých 

horských polôh) bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej -3,8 0 C, 

najvyššia v Hurbanove 1,3  C. Vo vysokých horských 

polohách dosiahla prie-merná mesačná teplota vzduchu vo 

februári od -12,7 0 C na Lomnickom štíte do -10,3 0 C na 

Chopku. Absolútne teplotné minimum namerali v Oravskej 

Lesnej -24,2 0 C dňa 22. februára 2009, najvyššie maximum v 

Hurbanove, v Bratislave na letisku a v Kamenici nad Cirochou 

+14,7 0 C dňa 7. februára 2009, v Kamenici n/C. dňa 8. 

februára 2009. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu sa o 14. h pohybovala 

okolo normálu v Bratislave +1 %, Piešťanoch +7 %, 
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Hurbanove +5 %, Oravskej Lesnej +6 %, Sliači -2 %, 

Boľkovciach +4 %, Telgárte -2 %, Štrbskom Plese +9 %, 

Košiciach -3 %, Stropkove - Tisinci -1 %.  

Suma trvania slnečného svitu sa vo februári pohybovala v 

intervale od 49 % na Chopku do 108 normálu % na letisku 

v Košiciach.  

Najsilnejšie nárazy vetra boli zaznamenané v dňoch 3. 

februára 2009 a 8. februára 2009, kedy maximálne nárazy 

dosiahli rýchlosť 60 aţ 90 km/h, vo vysokých horských 

polohách aj vyššie. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a 

nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra 

v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Február 2009 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne 

nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa 

pohybovali väčšinou od 17 mm v Spišskej Novej Vsi do 158 

mm v Modre – Pieskoch, pričom vo vysokohorských polohách 

Tatier to mohlo byť aj viac. Priestorový úhrn atmosférických 

zráţok pre celé územie Slovenska dosiahol 68 mm, čo 

predstavuje 162 % normálu a prebytok zráţok 26 mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac február roku 2009 bol významný najmä pri 

hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických 

zráţok.  

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 

nevýznamná takmer na celom území Slovenska aspoň od roku 

1961 s výnimkou Chopku, kde bola štatisticky významne 

nízka hodnota.  

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky nevýznamný takmer na celom území Slovenska 

aspoň od roku 1961 s výnimkou Chopku, kde bola štatisticky 

významne nízka hodnota. 



 677 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky 

významne vysoké na niektorých meteorologických staniciach 

Slovenska aspoň od roku 1961, predo-všetkým v Bratislave na 

Kolibe, ale najmä na východe krajiny v Koši-ciach, Tisinci, 

Medzilaborciach, Milhostove a tieţ v Kamenici nad Cirochou. 

Naopak štatisticky významne nízka hodnota bola na Chopku.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky nevýznamný na území Slovenska aspoň od roku 

1961.  

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne nízku hodnotu aspoň od roku 1961 iba v 

Milhostove.  

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne 

nízkych hodnôt aspoň od roku 1961 na väčšine nášho územia, 

najvýraznejšie v Bratislave na Kolibe 37,7 h, čo predstavuje 

druhé najniţšie trvanie aspoň od roku 1961. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne 

vysoký aspoň od roku 1961 najmä v západnej a strednej časti 

Slovenska. Najvýraznejšie sa to prejavilo v Bratislave na 

Kolibe, keď sa prekonal rekord z roku 1970 a na Chopku, 

prekonaný rekord z roku 1999. 

Štatisticky významne vysoké úhrny boli zaznamenané aj v 

Bratislave na letisku, v Piešťanoch, v Hurbanove, v Čadci a 

Oravskej Lesnej, v Boľkov-ciach a na Lomnickom štíte. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa vo februári 

pohybovala od -0,9 0 C v Banskej Bystrici a Liptovskom 

Hrádku do +2,3 0 C v Mochovciach. Minimálna termínová 

teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola od -3,6 0 C v Banskej 

Bystrici aţ do +1,3 0 C v Mochovciach. Priemerná mesačná 
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teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od -0,7 0 C v 

Liptovskom Hrádku do +2,8 0 C v Mochovciach.  

Maximálna úroveň premrznutia pôdy na západnom 

Slovensku dosiahla hĺbku 0 cm v Moravskom Svätom Jáne, 

Holíči, Beluši aţ 32 cm v Trenčíne, na strednom Slovensku 14 

cm v Dudinciach aţ 43 cm na Sliači, na východnom 

Slovensku 1 cm v Orechovej aţ 50 cm v Poprade. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín a rastlín  

Vplyvom teplého počasia, od konca prvej februárovej 

dekády na teplejších lokalitách miestami začala kvitnúť 

sneţienka jarná, lieska obyčajná, koncom mesiaca lokálne aj 

vŕba rakytová. 
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Synoptický prehľad za marec 2009 

 

Na začiatku mesiaca marca prúdil na Slovensko od 

juhozápadu po prednej strane rozsiahlej brázdy nízkeho tlaku 

vzduchu teplý vzduch. Dňa 4. marca 2009 sa sformovala nad 

západným Stredomorím tlaková níţ, ktorej stred sa neskôr 

presúval cez severné Taliansko nad Jadran, ale do strednej 

Európy stále prúdil teplý a vlhký morský vzduch. Dňa 7. 

marca sa tlaková níţ presunula nad Balkán a v jej tyle k nám 

začal prúdiť od západu aţ severozápadu chladný a vlhký 

vzduch.  

V dňoch 9., 11., 13. a 15. marca 2009 postupovali cez 

územie Slovenska v západnom aţ severozápadnom prúdení 

jednotlivé frontálne systémy, za ktorými sa prechodne od 

juhozápadu rozširovali k nám výbeţky vyššieho tlaku 

vzduchu. Dňa 17. marca 2009 sa sformovala nad Severným 
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morom tlaková výš a po jej prednej strane prešiel cez 

Slovensko na juhovýchod frontálny systém, za ktorým začal 

prúdiť k nám od severozápadu aţ severu studený vzduch. 

Dňa 22. marca 2009 výbeţok tlakovej výše zasahujúci od 

západu nad strednú Európu zoslabol a od severozápadu 

postupovali dva frontálne systémy. Na druhom z nich sa 

sformovala nad Poľskom tlaková níţ, ktorá sa 24. marca 2009 

presunula nad moskovskú oblasť a k nám v jej tyle prenikal do 

25. marca 2009 od severu studený arktický vzduch. Dňa 26. 

marca 2009 počasie u nás ovplyvňovala plytká brázda nízkeho 

tlaku vzduchu. Počas nasledujúcich dvoch dní prúdil do 

strednej Európy od juhozápadu po prednej strane tlakovej níţe 

so stredom nad juţnou Škandináviou vlhký a veľmi teplý 

vzduch. Jeho prílev ukončil 29. marca 2009 pomalý prechod 

výrazného zvlneného studeného frontu cez Slovensko na 

východ, pri ktorom spadlo na západnom Slovensku miestami 

okolo 40 mm atmosférických zráţok. Nasledujúci deň sa 

začala v chladnejšom vzduchu rozširovať od západu do 

strednej Európy tlaková výš, ktorá 31. marca 2009 podmienila 

na väčšine územia Slovenska nástup slnečného a suchého 

jarného počasia. 

 

Klimatologický prehľad  

Mesiac marec 2009 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotne normálny, prevaţne s kladnými teplotnými 

odchýlkami od 0,0 0 C v Telgárte                 do +0,8 0 C 

v Bratislave na letisku a Košice na letisku. V tatranskej oblasti 

boli odchýlky záporné od -0,1  0 C v Poprade do -0,9  0 C na 

Lomnickom štíte. Absolútne najniţšia priemerná mesačná 

teplota vzduchu (mimo vysokých horských polôh) bola 

zaznamenaná v Oravskej Lesnej a v Telgárte -0,6  0 C, 

najvyššia v Bratislave na letisku +5,9  0 C. Vo vysokých 

horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota 
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vzduchu v marci hodnoty od -10,2 0 C na Lomnickom štíte do 

-7,2 0 C na Chopku. Absolútne teplotné minimum, mimo 

vysokých horských polôh, namerali v Oravskej Lesnej -14,7  0 

C dňa 14. mar-ca 2009, najvyššie teplotné maximum v 

Hurbanove + 19,5 0 C dňa 28. mar-ca 2009. Na Lomnickom 

štíte poklesla minimálna teplota vzduchu dňa              25. 

marca 2009 na -21,8 0 C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na 

väčšine územia Slovenska nadnormálna – v Bratislave +5 %, 

Piešťanoch +7 %, Hurbanove +5 %, Oravskej Lesnej +16 %, 

Sliači +7 %, Boľkovciach +4 %, Telgárte +5 %, Štrbskom 

Plese +15 %, Košiciach +1 %, Stropkove - Tisinci +3 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v marci podnormálna od 

50 % na Chopku do 97 % v Boľkovciach.  

Najsilnejšie nárazy vetra sme zaznamenali v dňoch 7. - 8. 

marca 2009 a 23. - 24. marca 2009, kedy maximálne nárazy 

vetra dosiahli rýchlosť 60 aţ 90 km/h, vo vysokých horských 

polohách aţ do 140 km/h. Uvedené rýchlosti vetra sú iba 

orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam 

vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Mesiac marec 2009 bol na Slovensku zráţkovo 

nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa 

pohybovali väčšinou od 25 mm vo Vyšnom Čaji do 237 mm 

na Donovaloch, pričom vo vysokohorských polohách Tatier to 

mohlo byť aj viac. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre 

celé územie Slovenska dosiahol 97 mm, čo predstavuje 206 % 

normálu a prebytok zráţok 50 mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac marec roku 2009 bol významný najmä pri hodnotení 

teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok.  

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 

nevýznamná na celom území Slovenska aspoň od roku 1961.  
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Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky významne nízky aspoň od roku 1961 iba v Čadci a 

na Lomnickom štíte.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky 

významne nízke na väčšine meteorologických staníc 

Slovenska aspoň od roku 1961. Najvý-raznejšie sa prejavilo v 

Poprade a v Košiciach, kde boli zaznamenali tretie najniţšie 

mesačné maximum teploty vzduchu.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu  bol 

štatisticky významne vysoký v Bratislave na letisku, v Čadci, 

v Oravskej Lesnej a v Košiciach aspoň od roku 1961.  

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne vysokých hodnôt aspoň od roku 1961 najmä v 

Bratislave na letisku, na Sliači a v Poprade. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne 

nízkych hodnôt aspoň od roku 1961 takmer na celom území 

Slovenska, najvýraznejšie na Lomnickom štíte, kedy bol 

prekonaný historicky najniţší úhrn z roku 1983. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne 

vysoký aspoň od roku 1961 na väčšine vybraných 

meteorologických staníc. Najvýraznejšie sa to prejavilo v 

Bratislave na Kolibe 111,4 mm, na Chopku 463,7 mm a na 

Lomnickom štíte 454,6 mm, kde boli prekonané historické 

rekordy.  

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy 

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v marci pohybovala 

od -0,2 0 C v Telgárte do +6,0 0 C v Hurbanove. Minimálna 

termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -1,3 0 C v 

Dudinciach aţ 2,5  0 C v Moravskom Svätom Jáne. Priemerná 

mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 0,0 0 C 

v Telgárte do 5,7  0 C v Hurbanove a Ţihárci.  
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Maximálna hĺbka premŕzania pôdy na západnom Slovensku 

sa pohy-bovala od 0 cm v Bratislave na Kolibe, Kráľovej pri 

Senci a Holíči, do 8 cm Ţihárci, na strednom Slovensku od 1 

cm v Dudinciach, do 27 cm v Telgárte, na východnom 

Slovensku od 0 cm v Orechovej, do 37 cm v Podolínci. 

 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín a rastlín  

Pšenica ozimná pokračovala v odnoţovaní, v druhej 

polovici marca 2009 začala predlţovať listové pošvy, v tomto 

období sa začala sejba jačmeňa jarného. Na lucerne siatej sa 

vytvárali prvé listy. V poslednej marcovej dekáde sa sial hrach 

siaty, koncom mesiaca sa len miestami začali sadiť skoré 

odrody zemiakov.  

Od druhej marcovej dekády na ovocných drevinách pučali 

púčiky. V poslednej dekáde mesiaca bolo pozorované 

prúdenie štiav viniča hroznorodého.  

Od začiatku mesiaca pokračovalo kvitnutie sneţienky 

jarnej, liesky obyčajnej, vŕby rakytovej. Od začiatku marca 

rozkvitala jelša lepkavá, podbeľ liečivý, v druhej polovici 

mesiaca začal kvitnúť drieň obyčajný. Koncom marca lokálne 

začala kvitnúť zlatovka previsnutá, veternica hájna a záruţlie 

močiarne. Prevaţne aţ v poslednej marcovej dekáde na 

lesných stromoch a kroch pučali púčiky, baza čierna začala 

vytvárať prvé listy, miestami aj skôr. 
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Synoptický prehľad za apríl 2009 

 

Na začiatku mesiaca apríl 2009 ovplyvňovala počasie na 

Slovensku tlaková výš, ktorej stred sa presunul z juţnej 

Škandinávie nad Ukrajinu a potom ďalej na východ. Na 

Slovensku spôsobila slnečné a suché jarné počasie. Dňa 6. 

apríla 2009 postupoval v západnom prúdení cez juţné Poľsko 

zvlnený studený front, ktorý čiastočne ovplyvnil počasie aj u 

nás. V období od 8. do 12. apríla 2009 sa nad karpatskou 

oblasťou udrţiavalo nevýrazné tlakové pole, ale dňa 11. apríla 

2009 ovplyvnila počasie u nás výšková tlaková níţ, ktorá sa 

presúvala z Bieloruska a Poľska na juh. 

Dňa 13. apríla 2009 na Slovensko zasahoval od 

severovýchodu slabnúci okraj tlakovej výše, a v ďalších troch 

dňoch sa udrţiavalo nad strednou Európou nevýrazné tlakové 

pole. Dňa 17. apríla 2009 postupoval cez Slovensko na východ 

frontálny systém, spojený s tlakovou níţou nad Čechami, 
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ktorá sa nasledujúci deň vyplnila a dňa 19. apríla 2009 sa od 

severozápadu rozšírila v chladnejšom vzduchu do strednej 

Európy tlaková výš. Tá ovplyvňovala počasie u nás aţ do 22. 

apríla 2009. Nasledujúci deň ovplyvnila počasie u nás výšková 

tlaková níţ, ktorá sa presúvala cez Čechy na juh. 

Od 24. do 28. apríla 2009 ovplyvňovala počasie u nás opäť 

tlaková výš, ktorej stred sa presunul z juţnej Škandinávie cez 

Bielorusko nad Ukrajinu. Dňa 29. apríla 2009 sa rozšírila nad 

strednú Európu plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu spojená 

so zvlneným frontálnym rozhraním, ktoré však nepostúpilo 

nad Slovensko, a nasledujúci deň sa vyplnila. 

 

Klimatologický prehľad  

Mesiac apríl bol na väčšine územia Slovenska teplotne silne 

aţ mimoriadne nadnormálny s odchýlkami od +2,9 0 C v 

Medzilaborciach do +5,6 0 C v Bratislave na Kolibe. 

Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná 

v Oravskej Lesnej +7,1 0 C, najvyššia v Hurbanove +15,5 0 C. 

V Hurbanove bol zaznamenaný najteplejší apríl od začiatku 

meteorologických pozorovaní na tejto stanici v roku 1871. Vo 

vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 

teplota vzduchu v apríli hodnoty od -1,6 0 C na Lomnickom 

štíte do +2,1  0 C na Chopku. Absolútne teplotné minimum 

(mimo vysokých hor-ských polôh) bolo zaznamenané v 

Oravskej Lesnej -4,7 0 C dňa 3. apríla 2009, najvyššie 

maximum v Kamenici nad Cirochou + 26,2 0 C dňa                 

10. apríla 2009. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 25. apríla 

2009 teplota vzduchu na -7,5  0 C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na 

väčšine územia Slovenska podnormálna – v Bratislave -11 %, 

Piešťanoch -8 %, Hurbanove -12 %, Oravskej Lesnej -33 %, 
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Sliači -15 %, Boľkovciach -13 %, Telgárte -16 %, Štrbskom 

Plese -18 %, Košiciach -14 %, Stropkove - Tisinci -17 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v apríli nadnormálna a 

pohybovala sa v intervale od 167 % v Bratislave - Kolibe do 

252 % na Chopku mesačného normálu. Vzhľadom na 

prevládajúce anticyklonálne počasie sme maximálne nárazy 

vetra s rýchlosťou 75 km/h a viac s výnimkou vysokých 

horských polôh nepozorovali.  

Mesiac apríl 2009 bol na Slovensku zráţkovo podnormálny. 

Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali väčšinou 

od niekoľkých desatín milimetra na severe Záhoria do 64 mm 

v Rudňanoch. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre 

celé územie Slovenska dosiahol 14 mm, čo predstavuje 26 % 

normálu a deficit zráţok 41 mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac apríl v roku 2009 bol významný najmä pri 

hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických 

zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 

významne (rekordne) vysoká takmer na celom území 

Slovenska aspoň od roku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky významne (rekordne) vysoký na celom území 

Slovenska aspoň od roku 1961.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky 

významne vysoké na niektorých meteorologických staniciach 

Slovenska aspoň od roku 1961, najvýraznejšie sa to prejavilo 

na Sliači (8. najvyššia hodnota), v Bratislave na Kolibe (11. 

pozícia), na Chopku (13. miesto) a v Tisinci (13. poradie, s 

pozorovaním aţ od 1963).  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky významne vysoký, pričom v Bratislave, na Chopku 
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a na Lomnickom štíte prekonal historické maximá, v 

Piešťanoch a v Hurbanove to bola 2. najvyššia hodnota, v 

Košiciach 3. miesto, v Telgárte 7. miesto, v Oravskej Lesnej a 

na Sliači 10. miesto, v Milhostove 13. miesto a to všetko 

aspoň od roku 1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne (rekordne) vysokých hodnôt aspoň od roku 1961 

najmä v Bratislave, v Piešťanoch a aj v Hurbanove - 1. 

pozícia, na Chopku - 3. pozícia, v Čadci - 5. pozícia, v 

Oravskej Lesnej a v Kamenici n/C. - 6. pozícia, v Medzila-

borciach - 7. pozcia, v Poprade - 8. pozícia a v Tisinci - 9. 

pozícia. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne 

vysokých hodnôt aspoň od roku 1961 takmer na celom území 

Slovenska. Rekordy boli pre-konané v Oravskej Lesnej, v 

Boľkovciach, v Telgárte, na Lomnickom štíte, v Poprade, v 

Košiciach, v Milhostove a v Kamenici nad Cirochou. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne nízky 

aspoň od roku 1961 na väčšine vybraných meteorologických 

staniciach. Najvýraznejšie sa to prejavilo v Oravskej Lesnej 

10,7 mm a na Lomnickom štíte -24,0 mm, čím boli zároveň 

prekonané historické rekordy.  

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v apríli pohybovala 

od 6,3 0 C v Telgárte do 15,8 0 C v Ţihárci.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -

0,2 0 C v Telgárte aţ 8,7 0 C v Hurbanove.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 

pohybovala od 5,4 0 C v Telgárte do 14,7  0 C Ţihárci. 
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín a rastlín 

Pšenica ozimná pokračovala v predlţovaní listových pošiev, 

v druhej polovici apríla steblovala, vytvárala prvé kolienka, 

posledný týţdeň aj druhé kolienka. V prvej aprílovej dekáde 

pokračovala sejba jačmeňa jarného. Skôr zasiaty jačmeň jarný 

vzchádzal od začiatku mesiaca, odnoţoval v druhej polovici 

apríla, posledný týţdeň miestami začal predlţovať listové 

pošvy, koncom apríla lokálne začal aj steblovať, vytvárať prvé 

kolienka. Začiatkom apríla sa začala siať repa cukrová, od 

konca druhého týţdňa začala vzchádzať a od posledného 

týţdňa vytvárala prvé páry pravých listov. Od druhej aprílovej 

dekády sa začala siať kukurica siata, koncom mesiaca začala 

vzchádzať. V priebehu mesiaca sa sadili zemiaky, skôr 

zasadené vzchádzali od druhej dekády. Repka ozimná od 

začiatku apríla predlţovala byľ, od druhej dekády mesiaca 

začala kvitnúť postupne od juhu k stredným a podhorským 

polohám. Hrach siaty vzchádzal, siala sa slnečnica ročná, 

ktorá v poslednej aprílovej dekáde začala vzchádzať. Na 

chmeli obyčajnom koncom apríla sa vytvárali prvé listy 

(Trenčín, Klátova Nová Ves). 

Od začiatku apríla začali kvitnúť marhule, za nimi skoré 

odrody broskýň a čerešní, tieţ ríbezle. Od druhého aprílového 

týţdňa začali kvitnúť višne, neskoršie odrody čerešní, slivky, 

skoršie odrody hrušiek, od konca prvej dekády skoršie odrody 

jabloní. Prevaţne v druhej polovici mesiaca kvitli neskoršie 

odrody hrušiek a jabĺk a aj orech kráľovský. Zalistovanie 

ovocných drevín prebiehalo prevaţne od druhého aprílového 

týţdňa. Vinič hroznorodý prvé listy vytváral od druhej 

aprílovej dekády. 

Od začiatku apríla začala kvitnúť breza previsnutá, púpava 

lekárska, slivka trnková, od konca prvého týţdňa rozkvital a 

zalistoval sa smrekovec opadavý, kvitol jaseň štíhly. V prvej 
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polovici mesiaca pokračovalo kvitnutie veternice hájnej a 

záruţlia močiarneho. 

Od konca druhého týţdňa začal kvitnúť orgován obyčajný, 

pagaštan konský, hrab obyčajný i hloh obyčajný. V druhej 

polovici apríla začal kvitnúť buk lesný, dub letný a zimný, 

javor horský, konvalinka voňavá, koncom mesiaca jarabina 

vtáčia. Od konca prvej aprílovej dekády lesné dreviny sa 

zalisťovali, od konca druhej dekády mesiaca sa na ihličnatých 

stromoch začali vytvárať prvé májové výhonky a začali 

kvitnúť. 

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

Od začiatku apríla pokračoval prílet bociana bieleho. V 

priebehu mesiaca prilietala belorítka a lastovička domová. Od 

konca prvého týţdňa sa zaznamenávali prvé výskyty chrústa 

obyčajného, od druhej aprílovej dekády prvé spevy kukučky 

jarabej.  
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Synoptický prehľad za máj 2009 

 

Po prednej strane tlakovej výše so stredom nad 

Škandináviou na Slovensko začiatkom mesiaca mája 2009 od 

severovýchodu prúdil suchý vzduch. Dňa 2. mája bol tento 

proces prerušený prílevom chladnejšieho a vlhšieho vzduchu, 

spojeného s presunom tlakovej níţe vo vyšších vrstvách 

atmosféry cez Slovensko smerom na juhozápad. Súčasne v 

prízemnom tlakovom poli nad karpatskú oblasť od juhozápadu 

zasahoval pás vyššieho tlaku vzduchu. V noci zo 4. na 5. mája 

2009 cez Slovensko od západu prechádzal studený front, za 

ktorým sa k nám zo západnej Európy v studenom vzduchu 

rýchlo rozšíril výbeţok tlakovej výše. Ten neskôr zoslabol a v 

severozápadnom prúdení dňa 6. mája 2009 prechádzal cez 

strednú Európu oklúzujúci frontálny systém. Za ním sa od 

juhozápadu aţ západu nad Slovensko presunul výbeţok 

vyššieho tlaku vzduchu. Po jeho zadnej strane do našej oblasti 

dňa 8. mája prúdil teplý vzduch. Nasledujúci deň od západu 

prechádzal cez Slovensko teplotne nevýrazný studený front, 

ktorý sa v oblasti vyššieho tlaku vzduchu nad naším územím 

rozpadal. 

Dňa 11. mája 2009 sa do karpatskej oblasti v západnom 

prúdení presunulo zvlnené frontálne rozhranie, ktoré dňa 12. 

mája 2009 postupovalo ďalej na juhovýchod. Za spomínaným 

rozhraním prúdil do strednej Európy od severozápadu chladný 

vzduch. V ňom nad Slovensko od severozápadu zasahovala 

tlaková výš. Dňa 14. mája 2009 tlaková výš zoslabla a počasie 

na Slovensku začala ovplyvňovať brázda nízkeho tlaku 

vzduchu nad západnou Európou. Plytká podruţná brázda s ňou 

spojená sa 16. mája 2009 premiestňovala cez Slovensko od 

juhozápadu na severovýchod. Od 17. mája 2009 sa nad 

karpatskou oblasťou nachádzalo nevýrazné tlakové pole. 

Súčasne nad Slovensko od juhozápadu prúdil teplý vzduch. 
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Dňa 19. mája 2009 prechádzal cez naše územie smerom na 

východ teplotne nevýrazný zvlnený studený front.  

Od 20. do 22. mája 2009 bolo nad strednou Európou 

nevýrazné pole relatívne vyššieho tlaku vzduchu. V priebehu 

22. mája 2009 postúpil od západu nad Slovensko zvlnený 

studený front, pred ktorým vrcholil prílev teplého vzduchu do 

našej oblasti. Za ním sa k nám v chladnejšom vzduchu od 

severozápadu presunula tlaková výš. Pole vyššieho tlaku 

vzduchu nad vnútrozemím kontinentu sa udrţiavalo do 26. 

mája 2009. Súčasne od 24. mája 2009 začal od juhozápadu 

nad Slovensko prúdiť teplý vzduch. Jeho prílev vyvrcholil 26. 

mája 2009 pred studeným frontom, ktorý postupoval v brázde 

nízkeho tlaku vzduchu zo západnej Európy smerom na 

východ. Vďaka tlakovej níţi, ktorá sa sformovala nad 

Jadranom, sa spomenutý front pri prechode Slovenskom 

zvlnil. Za ním sa k nám od západu prechodne rozšíril výbeţok 

tlakovej výše. Večer 28. mája 2009 po jeho prednej strane 

postúpil od severozápadu nad Slovensko oklúzujúci frontálny 

systém. Dňa 29. mája k nám začal po prednej strane tlakovej 

výše od severozápadu aţ severu prúdiť studený a vlhký 

vzduch. Počasie na Slovensku v posledných dvoch dňoch 

mesiaca ovplyvňovala tlaková níţ vo vyšších vrstvách 

atmosféry, ktorej stred sa nachádzal nad Maďarskom a 

Slovenskom. 

 

Klimatologický prehľad  

Mesiac máj 2009 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

normálny, miestami slabo nadnormálny s kladnými teplotnými 

odchýlkami od +0,2 0 C v Medzilaborciach do +1,9 0 C na 

Sliači. Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota 

vzduchu (mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná 

v Telgárte 10,6 0 C, najvyššia v Hurbanove 17,2 0 C. Vo 

vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 
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teplota vzduchu v máji hodnoty od             -0,2 0 C na 

Lomnickom štíte do 2.8 0 C na Chopku. Absolútne teplotné 

minimum (mimo vysokých horských polôh) namerali v 

Oravskej Lesnej               -2,2 0 C dňa 14. mája 2009 a 

najvyššie maximum v Dudinciach 30,1  0 C, dňa 18. mája 

2009. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota 

vzduchu dňa 7. mája 2009 na -11,1  0 C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na 

väčšine územia podnormálna – v Bratislave -2 %, Piešťanoch 

0 %, Hurbanove -4 %, Oravskej Lesnej -10 %, Sliači -11 %, 

Boľkovciach -8 %, Telgárte -5 %, Štrbskom Plese - 6 %, 

Košiciach -13 %, Stropkove-Tisinci - 10 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v máji prevaţne 

nadnormálna v intervale od 111 % v Bratislave na Kolibe do 

160 % normálu na Chopku.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 aţ 80 

km/h sa vyskytli dňa 28. mája 2009. Uvedené rýchlosti vetra 

sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 

rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Máj 2009 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne normálny. 

Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali väčšinou 

od 16 mm v Sucháni na juhu stredného Slovenska, do 161 mm 

v Cígeľke. Priestorový úhrn atmo-sférických zráţok pre celé 

územie Slovenska dosiahol 64 mm, čo predstavuje              84 

% normálu a deficit zráţok 12 mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac máj 2009 bol významný najmä pri hodnotení teploty 

vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok.  

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 

významne vysoká v Bratislave na Kolibe a aj na letisku, tieţ v 

Hurbanove a na Sliači, potom v Boľkovciach, v Poprade i v 

Košiciach, aspoň od roku 1961. 
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Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky významne vysoký v Bratislave na Kolibe, v 

Hurbanove, v Oravskej Lesnej, na Sliači, v Boľkovciach, v 

Poprade a v Košiciach, aspoň od roku 1961.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky 

významne vysoké len v Poprade, aspoň od roku 1961.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky významne vysoký len v Bratislave na letisku a to 

aspoň od roku 1961, naopak štatisticky významne nízky bol v 

Medzilaborciach a v Kamenici nad Cirochou.  

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne vysokých hodnôt aspoň od roku 1961 najmä v 

Bratislave na letisku, v Piešťanoch, v Hurbanove, na Sliači, v 

Telgárte a v Košiciach. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne 

vysokých hodnôt od roku 1961 v Piešťanoch, na Sliači, na 

Chopku, v Boľkovciach, v Telgárte, na Lomnickom štíte, v 

Poprade, v Košiciach, v Tisinci (tu od r. 1963), v Milhostove 

a v Kamenici nad Cirochou. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne nízky 

od roku 1961, na niekoľkých meteorologických staniciach z 

vybranej vzorky, reprezentujúcej pokrytie Slovenska a to v 

Bratislave na letisku, na Chopku a v Telgárte. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy 

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v máji pohybovala 

od 13,1 0 C v Oravskom Podzámku do 18,9 0 C v 

Michalovciach.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 

6,2 0 C v Podolínci aţ 13,2 0 C v Ţiari nad Hronom.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 

pohybovala od 10,6  0 C v Telgárte do 17,8 0 C v Somotore. 
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín a  

Pšenica ozimná začiatkom mája pokračovala vo vytváraní 

druhého kolienka, potom dochádzalo k zdurovaniu pošvy 

posledného listu, od konca druhého májového týţdňa začala 

klasiť a v druhej polovici mesiaca začala kvitnúť. Jačmeň 

jarný pokračoval v steblovaní, vo vytváraní prvého kolienka, 

od druhej májovej pentády vytváral druhé kolienka, od konca 

druhého týţdňa dochádzalo k zdurovaniu pošvy posledného 

listu, od konca piatej pentády začal klasiť, koncom mesiaca 

miestami aj kvitnúť. Repka ozimná na juhu Slovenska druhú 

májovú dekádu kvitnutie končila. Repa cukrová pokračovala 

vo vytváraní prvých párov pravých listov, zapájala sa do 

riadkov, dekortizovala. V priebehu mesiaca zemiaky 

pokračovali vo vzchádzaní, zapájali sa do riadkov, koncom 

mája začali aj kvitnúť, skoré odrody aj skôr. Sejba kukurice 

siatej pokračovala, vzchádzala. Hrach siaty prevaţne v druhej 

polovici mesiaca kvitol. Slnečnica ročná začiatkom mesiaca 

pokračovala vo vzchádzaní. Druhú májovú dekádu na chmeli 

obyčajnom rástli zálistky (Trenčín, Klátová Nová Ves), v 

poslednej dekáde v Klátovej Novej Vsi začal butonizovať. 

Počas celého mája prebiehala prvá kosba lucerny siatej.  

Začiatkom mája vo vyšších polohách miestami ešte končili 

kvitnutie neskoré odrody čerešní, višne, slivky, v prvej dekáde 

mesiaca neskoršie odrody hrušiek a jabloní a orech kráľovský. 

Od druhého májového týţdňa sa na ovocných stromoch 

vytvárali nové púčiky. V druhej polovici mája dozrievali a 

zberali sa skoré odrody čerešní. Vinič hroznorodý začal 

kvitnúť na juhu v poslednej májovej dekáde. Prvé dve májové 

dekády smrek obyčajný, jedľa biela a borovica lesná 

pokračovali vo vytváraní prvých májových výhonkov a plne 

kvitli. Od začiatku mája začal kvitnúť agát biely, od druhého 
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týţdňa ostruţina malinová, ruţa šípová a aj baza čierna. V 

prvej polovici mesiaca pokračovalo kvitnutie buka lesného, 

duba letného a zimného, pagaštana konského, javora   

horského, hraba obyčajného, hlohu obyčajného, jarabiny 

vtáčej, z bylín konvalinky voňavej. Od druhého májového 

týţdňa rozkvitala margaréta biela. Na konci mája začala 

miestami kvitnúť lipa malolistá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synoptický prehľad za mesiac jún 2009 

 

V prvých dňoch mesiaca jún 2009 sa nad územím 

Slovenska nachádzalo nevýrazné tlakové pole. Dňa 3. júna 

2009 sa nad Bieloruskom prehĺbila tlaková níţ a po jej zadnej 

strane k nám začal prenikať od severu chladný vzduch. Aţ do 

9. júna 2009 prenikal na územie Slovenska od juhozápadu 

teplejší vzduch po prednej strane oblasti nízkeho tlaku 

vzduchu nad západnou Európou. S touto tlakovou níţou bolo 

spojené zvlnené frontálne rozhranie, ktoré 10. júna 2009 

začalo od západu ovplyvňovať počasie na Slovensku. 
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Ďalší výrazný studený front prešiel cez územie Slovenska 

v noci z 11. na 12. júna 2009, za ktorým na Slovensko 

prenikol chladný vzduch zo seve-rozápadu. V ňom sa začal 

nad územím Slovenska rozširovať výbeţok vyššieho tlaku 

vzduchu a hneď 13. júna 2009 tlaková výš, ktorá sa 

v nasledujúci deň premiestnila cez strednú Európu na juţnú 

a juhovýchodnú Európu. Súčasne začal prechodne prúdiť na 

územie Slovenska teplý, ale pritom vlhký vzduch od 

juhozápadu. Na západnou Európu sa sformovala brázda 

nízkeho tlaku vzdu-chu so zvlneným tlakovým rozhraním. 

Brázda sa presúvala cez strednú Európu. Dňa 17. júna 2009 sa 

vytvorila nad vnútrozemím kontinentu oblasť vyššieho tlaku 

vzduchu, ktorého stred sa presúval cez územie Slovenska na 

juhovýchod a Čierne more. Dňa 19. júna 2009 postupoval cez 

vnútrozemie kontinentu na východ ďalší studený front, ktorý 

ovplyvňoval aţ do 21. júna 2009 počasie na Slovensku. 

Zároveň sa nad Jadranom prehĺbila samostatná tlaková níţ.  

Uţ dňa 22. júna 2009 prechádzal cez územie Slovenska 

teplý front spojený s tlakovou níţou nad Jadranom. Táto 

oblasť nízkeho tlaku vzduchu ovplyvňovala počasie na 

Slovensku v ďalších dňoch. O d 23. júna aţ do konca mesiaca 

sa v tomto tlaku vzduchu tvorili početné daţďové prehánky 

a búrky, sprevádzané intenzívnymi atmosferickými prívalmi 

zráţok. V prízemnom poli sa síce tlaková níţ vyplnila 25. 

júna, ale naďalej sa udrţiavala vo vyšších vrstvách atmosféry 

a výrazne ovplyvňovala počasie na Slovensku do konca 

mesiaca.  

 

Klimatologický prehľad 

Jún bol na väčšine územia Slovenska teplotne normálny, 

preváţne s kladnými teplotnými odchýlkami od 0,0  0 C 

v Bratislave na Kolibe               do 0,8  0 C v Košiciach na 

letisku. 
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Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

mimo vysoko horských polôh bola zaznamenaná v Telgárte 

12,8 0 C, najvyššia v Hur-banove 18,8 0 C. Vo vysokých 

horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota 

vzduchu v júni od 2,2 o C na lomnickom štíte do 5,4  0 C na 

Chopku. 

Absolútne teplotné minimum mimo vysokých horských 

polôh namerali v Telgárte 0,2 0 C dňa 2. júna 2009 

a maximum v Hurbanove 33, 7  0 C dňa 19. júna 2009. Na 

Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu dňa 13. 

júna 2009 na -8,4 0 C 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14,00 h sa 

pohybovala nad normálom s týmito hodnotami – v Bratislave  

-1 %, Oiešanoch +2 %, Hur-banove +2 %, Oravskej Lesnej +2 

%, Sliači +2 %, Boľkovciach +2 %, Telgárte +2 %, Štrbskom 

plese + 2 %, Košiciach + 2 % a Košiciach 2 %, Stropkove – 

Tisinci 6 %. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 aţ 80 

km/h v dňoch 3. a 6. júna 2009 boli zaznamenané lokálne 

najmä pri búrkach. 

Jún 2009 bol zráţkovo nadnormálny. Iba v niektorých 

regiónoch bol zráţkovo normálny. Mesačné úhrny 

atmosferických zráţok sa pohybovali od 34 mm v Juri nad 

Hronom do 261 mm v Oraviciach. Priestorový úhrn 

atmosferických zráţok na celé územie Slovenska dosiahol 144 

mm, čo predstavoval 133 mm normálu a prebytok 28 mm 

zráţok. 

Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac jún 2009 bol významný z hľadiska hodnotenia 

teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosferických zráţok.  

Priemerná mesačná teplota bola štatisticky nevýznamná. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky nevýznamný od roku 1961. 
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Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatistické 

významné nízke v Čadci, v Oravskej Lesnej, v Telgárte, na 

Lomnickom štíte a v Medzi-laborciach. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky významne vysoký v Oravskej Lesnej, v Košiciach, 

v Medzilaborciach a v Kamenici nad Cirochou. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne nízkych hodnôt najmä v Čadci, v Boľkovciach, 

v Telgárte a v Milhostove. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významných 

nízkych hodnôt v Piešťanoch,  v Hurbanove a na Lomnickom 

štíte. 

Úhrn atmosferických zráţok bol štatisticky významne 

vysoký v Bra-tislave na Kolibe a na letisku, potom tieţ na 

Sliači a Chopku, Lomnickom štíte a Poprade. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy 

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci jún 2009 

pohybovala od +12,4  0 C v Oravskom Podzámku do +20,9  0 C 

v Orechove. Minimálne termínová teplota pôdy v rovnakej 

hĺbke bola +8,8  0 C v Gánovciach do +14,2  0 C v Bratislave 

na Kolibe. Priemerná mesačná teplota v hĺbke             20 cm 

sa pohybovala od +13,1  0 C v Liptovskom Hrádku a Telgárte 

do +20,0  0 C v Orechove a Somotore. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín a  

Pšenica ozimná od začiatku mesiaca júna 2009 vstupovala 

do mliečnej zrelosti, v druhej polovici mesiaca júna 

dosahovala ţltú zrelosť a na severe len kvitla. Jačmeň jarný 

v prvej júnovej dekáde klasil ešte vo vyšších polohách, 

preváţne v prvej polovici mesiaca kvitol, v druhej polovici 

mesiaca prechádzal do mliečnej zrelosti a poslednú dekádu do 
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ţltej zrelosti. Repka ozimná v niţších polohách druhú júnovú 

dekádu zaznamenala ţltú zrelosť a koncom mesiaca sa na 

niektorých miestach začala na západnom Slovensku zberať. 

V priebehu mesiaca začalo kvitnutie zemiakov. Skoré odrody 

kukurice siatej v tretej júnovej dekáde v níţinách miestami 

začala klasiť. Hrach siaty dosahoval zelenú aţ ţltú zrelosť. 

Slnečnica ročná butonizovala a od posledného júnového 

týţdňa začala miestami kvitnúť. V druhej polovici mesiaca 

júna prebiehala druhá kosba lucerky siatej.  

Od začiatku júna pokračoval zber skorých odrôd čerešní 

a súčasne dozrievať a zberať neskoré odrody čerešní. Od 

konca prvej dekády mesiaca dozrievali odrody višní a od 

druhej polovice mesiaca dozrievali višne. V poslednej dekáde 

mesiaca dozrievali skoré odrody marhúľ. Vinič hroznorodý 

pokračoval v kvitnutí v prvej polovici júna a potom začal 

zavesovať strapce.  

Lipa malolistá prvé dve júnové dekády na juhu Slovenska 

kvitla. Koncom mesiaca júna dozrievali plody ostruţiny 

malinovej. V tomto mesiaci boli pozorované na niektorých 

lesných drevinách pozorované jánske výhonky.  

Prejavy sťahovavého vtáctva a živočíchov 

V tomto mesiaci sa prejavili hromadné výskyty pásavky 

zemiakovej. 
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Synoptický prehľad za júl 2009 

 

Začiatkom mesiaca júl 2009 bol znamení tlakovej výše, 

presúvajúcej sa cez strednú Európu ďalej na juhovýchod. Tá 

postupne slabla a v nevýraznom tlakovom poli sa v strednej 

Európe tvorili početné búrky. Dňa 5. júla 2009 postúpil od 

západu ďalej na východ studený front a ďalšie dva dni sa nad 

strednou Európou udrţiavalo nevýrazné pole relatívne 

niţšieho tlaku vzduchu, sprevádzané opäť početnými búrkami.  

V dňoch 8. aţ 10. júla 2009 prechádzali cez územie 

Slovenska ďalej na východ studené fronty, spojené s tlakovou 

níţou nad juţnou Škandináviou. Za nimi sa ďalší deň 

v chladnejšom vzduchu rozšíril od západu do našej oblasti 

výbeţok vyššieho tlaku vzduchu.  

V dňoch od 12. júla do 15. júla 2009 počasie v strednej 

a postupne juho-východnej Európe ovplyvňovala oblasť 

vyššieho tlaku vzduchu nad centrálnym Stredomorím, ktorá sa 

postupne rozšírila aţ po Pobaltie.  

Dňa 16. júla 2009 postúpil do strednej Európy nevýrazný 

studený front, za ním  opäť výbeţok vyššieho tlaku vzduchu. 

Súčasne dňa 17. júla 2009 vrcholil prílev teplého vzduchu od 

juhozápadu pred ďalším výrazným studeným frontom, 

spojeným s tlakovou níţou nad Severným morom. Tento front 

ovplyvnil počasie v strednej Európe a dňa 18. júla 2009 a bol 

spojený na Slovensku s intenzívnou búrkovou činnosťou, 

ktorá mala v Trenčíne za následok zrútenie stanu, v dôsledku 

ktorého  bolo veľa ľahko a ťaţko zranených, ale aj smrteľné 

zranenie na hudobnom festivale Pohoda. Za týmto studeným 

frontom sa v chladnom vzduchu rozšírila do strednej Európy 

tlaková výš, ktorej stred sa postupne do 24. júla 2009 presunul 

na východný Balkán a Stredomorie. Po jej zadnej strane 

vrcholil dňa 24. júla 2009 do našej oblasti prílev teplého 
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vzduchu a v rovnaký deň prešiel cez Slovensko ďalej na 

východ ďalší studený front.  

Od 26. júla do 31. júla 2009 bolo počasie v strednej Európe 

ovplyvňované oblasťou vyššieho tlaku vzduchu nad západnou, 

strednou a severovýchodnou Európou. Len v noci z utorka na 

stredu dňa 29. júla 2009 a v piatok dňa 31. júla 2009 bola táto 

oblasť prerušená prechodom dvoch nevýrazných studených 

frontov, postupujúcich od západu ďalej na východ. 

 

Klimatologický prehľad  

Mesiac júl v roku 2009 bol na území Slovenska prevaţne 

teplotne silne nadnormálny, ojedinele aţ mimoriadne  

nadnormálny, s odchýlkami od    +1,8 0 C v Bratislave Kolibe 

do +2,7 0 C v Košiciach na letisku, Lomnickom štíte, Sliači. 

Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte          

– 16,3 0 C, najvyššia v Hurbanove – 22,4 0 C. Vo vysokých 

horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota 

vzduchu v júli hodnoty od 6,1  0 C na Lomnickom štíte do 9,1 
0 C na Chopku. Absolútne teplotné minimum namerali mimo 

vysokých horských polôh, v Oravskej Lesnej 2,8  0 C,                

dňa 12. júla 2009, najvyššie maximum v Dudinciach 34,6 0 C, 

dňa 15. júla 2009. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 27. júla 

2009 minimálna teplota vzduchu na -3,8 0 C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na 

väčšine územia Slovenska podnormálna : Bratislava - letisko -

5 %, Piešťany -2 %, Hurbanovo -1 %, Oravská Lesná -7 %, 

Sliač -8 %, Boľkovce -7 %, Telgárt -2 %, Štrbské Pleso -5 %, 

Košice - letisko -4 %, Stropkov - Tisinec -5 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v júli nadnormálna v 

intervale od 127 % v Kamenici nad Cirochou do 165 % v 

Liesku normálu.  
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Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 aţ 

100 km/h, ojedinele aţ do 140 km/h, boli pozorované v dňoch 

18. júla a 24. júla. Uvedené rýchlosti vetra sú orientačné a 

nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v 

konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Júl 2009 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne normálny, iba 

v niektorých izolovaných regiónoch bol zráţkovo 

nadnormálny. Na východe Podunajskej níţiny, na väčšine 

juţnej polovice stredného Slovenska a na Východoslovenskej 

níţine bol zráţkovo podnormálny. Mesačné úhrny 

atmosférických zráţok sa pohybovali väčšinou od 11 mm 

v Ľuboriči a v Malých Kosihách, do 178 mm v Krásne nad 

Kysucou. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé 

územie Slovenska dosiahol 76 mm, čo predstavuje 84 % 

normálu a deficit zráţok 14 mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac júl roku 2009 bol významný najmä pri hodnotení 

teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 

významne vysoká aspoň od roku 1961, najvýraznejšie 

v Oravskej Lesnej, na Sliači a v Poprade. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky významne vysoký aspoň od roku 1961, 

najvýraznejšie na Chopku a v Boľkovciach, 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky 

významné vysoké aspoň od roku 1961, najvýraznejšie 

v Oravskej Lesnej. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky významne vysoký aspoň od roku 1961 na celom 

území Slovenska s výnimkou Boľkoviec. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne vysokých hodnôt aspoň od roku 1961 len na 
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niekoľkých miestach územia Slovenskej republiky a to na 

Sliači, Chopku a Košiciach (najvýraznejšie). 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne 

vysokých hodnôt aspoň od roku 1961 takmer na celom území 

Slovenskej republiky s výnimkou Lomnického štítu. 

Úhrn atmosférických zráţok  dosiahol štatisticky významne 

vysokých hodnôt aspoň od roku 1961 na niekoľkých 

meteorologických staniciach z vybranej vzorky, 

reprezentujúcej pokrytie Slovenska a to v Bratislave na 

Kolibe, v Piešťanoch, a aj v Čadci. Naopak, štatisticky 

nízkych hodnôt dosiahol na Chopku, v Medzilaborciach, 

v Milhostove (najvýraznejšie) a v Kamenici nad Cirochou. 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júli 20069 

pohybovala od               18,4 0 C v Telgárte do 24,7 0 C v 

Orechovej. Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej 

hĺbke bola 13,3 0 C v Turčianskych Tepliciach aţ 18,0 0 C v 

Roţňave. Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 

pohybovala od 17,3 0 C v Telgárte do 23,8 0 C v 

Michalovciach. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín a rastlín  

Pšenica ozimná a jačmeň jarný začiatkom júla 2009 vo 

vyšších polohách dosahovali ţltú zrelosť, v niţších polohách 

vstupovali do plnej zrelosti a začali sa zberať. Zber repky 

ozimnej pokračoval prevaţne v prvej polovici mesiaca. Od 

druhého júlového týţdňa na skorších odrodách zemiakov 

dochádzalo k všeobecnému ţltnutiu a odumieraniu vňate, 

začali sa zberať. Kukurica siata pokračovala v klasení, potom 

kvitla, v poslednej dekáde vstupovala do mliečnej zrelosti, 

koncom mesiaca lokálne aj do mliečno-voskovej zrelosti. 

Hrach siaty dosahoval plnú zrelosť, zberal sa, slnečnica ročná 
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v prvej polovici mesiaca plne kvitla. Od druhej júlovej dekády 

prebiehala tretia kosba lucerny siatej.  Chmeľ obyčajný začal 

kvitnúť v Klátovej Novej Vsi začiatkom mesiaca, v Tren-číne 

začiatkom druhej júlovej dekády. 

Začiatkom júla 2009 pokračoval zber ríbezlí, prvé dve 

dekády dozrievali a zberali sa marhule aj broskyne. Od druhej 

júlovej dekády dozrievali a zberali sa letné odrody jabĺk, 

v druhej polovici júla letné odrody hrušiek  a posledný týţdeň 

mesiaca dozrievali skoršie odrody sliviek.  

Začiatkom mesiaca 2009 pokračovalo aj dozrievanie a zber 

plodov ostruţiny malinovej. Od poslednej júlovej dekády 

začali dozrievať plody bazy čiernej. V tomto mesiaci boli 

pozorované na niektorých druhoch lesných drevín jánske 

výhonky a miestami aj letné ţltnutie listov. 
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Synoptický prehľad za august 2009 
 

       Počas prvých dvoch dní mesiaca augusta 2009 sa nad 

strednou Európou nachádzal vyšší tlak vzduchu a od 

juhozápadu vrcholil prílev teplého vzduchu. Dňa 3. augusta 

2009 sa nad našou oblasťou rozpadal studený front. V ďalších 

dňoch sa od severozápadu aţ severu do strednej Európy 

rozšíril výbeţok vyššieho 

tlaku vzduchu a po jeho prednej strane prúdil do strednej 

Európy aţ do 9. augusta 2009 o niečo chladnejší a suchý 

vzduch. 

V dňoch 10. a 11. augusta 2009 prúdil do strednej Európy 

od juhozápadu teplejší vzduch a v nasledujúci deň prešiel od 

západu studený front. 

Od 13. do 17. augusta 2009 sa nachádzala nad strednou 

Európou oblasť vyššieho tlaku vzduchu.  

Dňa 18. augusta 2009 postúpil od západu zvlnený studený 

front a za ním sa od západu rozšírila oblasť vyššieho tlaku 

vzduchu, ktorá ovplyvňovala počasie nad našim územím aţ do 

21. augusta 2009.  

V sobotu 22. augusta 2009 prešiel od západu studený front a 

za ním bolo počasie u nás pod vplyvom ďalšej tlakovej výše, 

presúvajúcej sa od západu na východ. 

Dňa 29. augusta 2009 prešiel cez oblasť smerom na východ 

zvlnený studený front a za ním sa do našej oblasti opäť 

rozšírila od západu tlaková výš. 
 

Klimatologický prehľad 

Mesiac august 2009 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotné silne nadnormálny s odchýlkami od +1.0 0 C (Sliač) 

do +3.0 8 0 C (Sliač). Absolútne najniţšia priemerná mesačná 

teplota vzduchu, mimo vysokých horských polôh, bola 

zaznamenaná v Oravskej Lesnej 15.1 0 C, najvyššia 

v Hurbanove 21.9 0 C. Vo vysokých horských polohách 
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dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v auguste 

hodnoty od 5.7 0 C (Lomnický štít)                             do 8.8 0 C 

(Chopok). Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých 

horských polôh, namerali v Oravskej Lesnej 2.2 0 C. dňa 

31.08.2009, najvyššie maximum v Dudinciach 35.6 0 C, dňa 

02.08.2009. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 16.08.2009 

minimálna teplota vzduchu na -3.2 0 C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na 

väčšine územia Slovenska podnormálna, resp. sa pohybovala 

okolo normálu : Bratislava -8 %, Piešťany -6 %, Hurbanovo -

11 %, Oravská Lesná +3 %, Sliač -3 %, Boľkovce -4 %, 

Telgárt +2 %, Štrbské Pleso 0 %, Košice -18 %, 

Stropkov-Tisinec – 15  %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v auguste 2009 na celom 

území Slovenska nadnormálna v intervale od 109 % v 

Hurbanove do 133 % v Stropkove-Tisinci normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 aţ 75 

km/h sa pozorovali dňa 04.08. 2009. Uvedené rýchlostí vetra 

sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 

rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

 

August 2009 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne 

normálny, iba v niektorých regiónoch bol zráţkovo 

nadnormálny, a naopak v iných regiónoch bol zráţkovo 

podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa 

pohybovali väčšinou od 21 mm v Košiciach do 197 mm na 

Skalnatom Plese. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre 

celé územie Slovenska dosiahol 

75 mm, čo predstavuje 93 % normálu a deficit zráţok 6 mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca  
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Mesiac august roku 2009 bol významný najmä pri 

hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických 

zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 

významne vysoká 

aspoň od roku 1961, najvýraznejšie na Sliači.  

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky významne 

vysoký aspoň od roku 1961, s výnimkou Čadce, 

najvýraznejšie na Sliači a v Košiciach. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky 

významne vysoké 

aspoň od roku 1961 najmä na západe krajiny, najvýraznejšie v 

Bratislave na Kolibe.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky významne 

vysoký aspoň od roku 1961 s výnimkou krajného východu, 

najvýraznejšie však na Sliači. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne 

vysoké hodnoty aspoň od roku 1961 na mnohých 

meteorologických staniciach, najvýraznejšie v Milhostove.  

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne 

vysoké hodnoty aspoň od roku 1961 na väčšine územia 

Slovenskej republiky s výnimkou Hurbanova, Sliača a 

Boľkoviec, najvýraznejšie v Piešťanoch. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne 

vysoký aspoň 

od roku 1961 na niekoľkých meteorologických staniciach z 

vybranej vzorky, reprezentujúcej pokrytie Slovenska a to 

predovšetkým v Telgárte, na Lomnickom štíte a v Poprade. 

Naopak, štatisticky významne nízky bol na Sliači a 

v Košiciach, najvýraznejšie. 
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Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v auguste 2009 

pohybovala              od 16,7 0 C v Telgárte do 23,9 0 C v 

Bratislave-letisku. Minimálna termínová teplota pôdy v 

rovnakej hĺbke bola 11,4 0 C v Turčianskych Te-pliciach aţ 

16,8 0 C v Orechovej. Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 

20 cm sa  pohybovala od 16,1  0 C v Telgárte do 23,3 0 C v 

Bratislave-letisku. 

 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín a rastlín  

Ţatva hustosiatych obilnín a zber repky ozimnej vo vyšších 

polohách končili v prvej augustovej dekáde. V priebehu 

mesiaca augusta pokračovalo všeobecné ţltnutíe a 

odumieranie vňate zemiakov, zber skorých odrôd zemiakov, v 

druhej polovici augusta sa začali zberať neskoršie odrody. 

Kukurica siata (na zrno) v priebehu mesiaca dosahovala 

mliečno-voskovú zrelosť, koncom mesiaca miestami začala 

vstupovať do plnej zrelosti, v tretej dekáde sa zberala kukurica 

na siláţ. V poslednej augustovej dekáde slnečnica ročná začala 

vstupovať do plnej zrelosti. Repka ozimná sa siala od polovice 

augusta, na konci mesiaca začala vzchádzať. Chmeľ obyčajný 

sa zberal v Trenčíne a v Klátovej Novej Vsi v druhej polovici 

augusta 2009.  

Začiatkom augusta 2009 pokračoval zber letných odrôd 

jabĺk a hrušiek. V priebehu mesiaca dozrievali a zberali sa 

slivky. V druhej polovici mesiaca začali dozrievať jesenné 

odrody jabĺk, posledný augustový týţdeň jesenné odrody 

hrušiek a aj skoré odrody viniča hroznorodého. V auguste 

pokračovalo dozrievanie plodov bazy čiernej. Od druhej 

dekády mesiaca dozrievali plody drieňa obyčajného, hloha 
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obyčajného, jarabiny vtáčej, liesky obyčajnej, v tretej dekáde 

plody ruţe šípovej a slivky trnkovej. Koncom augusta začala 

kvitnúť jesienka obyčajná.  

Synoptický prehľad za september 2009 

 

V prvých troch dňoch mesiaca september 2009 sa stred 

tlakovej výše presúval z karpatskej oblasti na východ aţ 

severovýchod a na naše územie prúdil od juhu aţ juhozápadu 

teplý, postupne aj vlhký vzduch. Dňa 4. septembra 2009  

v brázde nízkeho tlaku pomaly postupoval cez naše územie na 

východ zvlnený studený front.  

Za ním k nám dňa 5. septembra 2009 začal prúdiť od 

severozápadu, v ktorom nad Slovensko do 6. septembra 2009 

zasahoval od západu výbeţok tlakovej výše. V ďalších dňoch 

stred tlakovej výše sa presúval zo západnej cez strednú Európu 

ďalej na východ.  
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Od 10. septembra sa nad Britskými ostrovmi a priľahlým 

Atlantickým oceánom vytvorila mohutná tlaková výš. Medzi 

týmito dvoma tlakovými útvarmi sa vytvorilo frontálne 

rozhranie, ktoré len pomaly postupovalo na východ a v dňoch 

12. a 13. septembra čiastočne ovplyvnilo počasie u nás. 

V dňoch 14. a 15. septembra sa v nevýraznom tlakovom 

poli rozpadával nad strednou Európou zvlnený studený front. 

Dňa 16. septembra 2009 zasahovala od severozápadu do našej 

oblasti tlaková výš. 

Dňa 17. septembra postupoval cez strednú Európu a naše 

územie na východ nevýrazný studený front. Za ním sa dňa 18. 

septembra 2009 do strednej Európy od severozápadu rozšíril 

výbeţok tlakovej výše, ktorej stred sa dňa 19. septembra 

presunul nad Poľsko a 21. septembra  2009 z Poľska nad 

Bielo-rusko a Ukrajinu. V dňoch 22. a 23. septembra 2009 sa 

nad vnútrozemím Európy nachádzala oblasť rovnomerne 

rozloţeného vyššieho tlaku vzduchu. V ňom sa nad 

Slovenskom a okolitými krajinami rozpadával studený front. 

Od 25. do 29. septembra 2009 sa nad vnútrozemím Európy 

opäť  nachádzala  oblasť  rovnomerne rozloţeného vyššieho 

tlaku vzduchu. V noci  z 29. na 30. september 2009 a aj počas 

dňa 30. septembra 2009 postúpil do severozápadu nad územie  

Slovenska  studený front. 

Klimatologický prehľad 

Mesiac september 2009 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotne silne nadnormálny s odchýlkami od +1,1  0 C v Čadci 

do +3,0 0 C v Košiciach na letisku. Takmer v priebehu celého 

mesiaca sa krivka priemerných denných teplôt vzduchu 

pohybovala nad teplotným normálom. Absolútne najniţšia 

priemerná mesačná teplota vzduchu (mimo vysokých 

horských polôh) bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej  11,5 0 

C, najvyššia v Bratislave  na letisku a aj na Kolibe 18,0 0 C. 

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 
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teplota vzduchu v septembri od -0,4 0 C na Lomnickom štíte                        

do 2,6 0 C na Chopku. Absolútne teplotné minimum (mimo 

vysokých horských polôh) namerali v Oravskej Lesnej  +1,0 0 

C, dňa 26. septembra 2009, najvyššie maximum v Hurbanove 

32,2 0 C, dňa 3. septembra 2009. Na Lomnickom štíte poklesla 

minimálna teplota vzduchu dňa 30. septembra 2009 na -7,6 0 

C. Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu sa od 14. h  pohybo-

vala pod normálom: Bratislava -9 %, Piešťany -9 %, 

Hurbanovo -6 %, Oravská Lesná -6 %, Sliač -11 %, Boľkovce 

-10 %, Telgárt -6 %, Štrbské Pleso -4 %, Košice - 10 %, 

Stropkov-Tisinec -8 %. 

Suma trvania slnečného svitu sa v septembri pohybovala 

prevaţne nad normálom v intervale od 119 % na Lomnickom 

štíte do 156 % Milhostove. Vzhľadom na ustálené počasie 

v septembri vietor s maximálnymi nárazmi s rýchlosťou nad 

75 km/h na väčšine územia Slovenska nebol pozorovaný. 

Mesiac september 2009 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne 

podnormálny, iba v niektorých regiónoch Slovenska bol 

zráţkovo normálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa 

pohybovali väčšinou od 6 mm v Cíferi                    do 107 mm 

v Tatranskej Lomnici. Priestorový úhrn atmosférických zráţok 

pre celé územie Slovenska dosiahol 41 mm, čo predstavuje 65 

% normálu a deficit zráţok 22 mm. 

Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac september roku 2009 bol významný najmä pri 

hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických 

zráţok. Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 

významne vysoká na všetkých vybraných monitorovacích 

meteorologických staniciach  aspoň od roku 1961, 

najvýraznejšie v Bratislave na letisku, na Sliači a v Košiciach. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky 

významne vysoký na všetkých vybraných monitorovacích  

meteorologických staniciach  aspoň od roku 1961, 
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najvýraznejšie na Sliači, na Chopku, v Boľkovciach  a aj v 

Košiciach. Absolútne maximum teploty vzduchu bolo 

štatisticky významne vysoké na menej ako polovici 

z vybraných monitorovacích meteorologických  staníc aspoň 

od roku 1961, najvýraznejšie v Hurbanove. Priemer denných 

minimálnych teplôt  vzduchu bol štatisticky významne vysoký 

aspoň  od roku 1961 na väčšine vybraných monitorovacích 

meteorologických staníc s výnimkou Čadce, Medzilaboriec 

a Kamenice nad Cirochou, najvýraznejšie v Košiciach. 

Naopak štatisticky významne nízky bol na Lomnickom štíte. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významné vysoké hodnoty aspoň od roku  1961 takmer na 

všetkých meteorologických monitorovacích staniciach , 

s výnimkou Lomnického štítu, najvýraznejšie v Košiciach, kde 

bol prekonaný rekord. 

Trvanie mesačného svitu dosiahlo štatisticky významne 

vysoké hodnoty aspoň od roku 1961 na celom území 

Slovenska, najvýraznejšie v Milhostove a v Kamenici nad 

Cirochou (v oboch lokalitách prekonaný rekord). Úhrn 

atmosférických zráţok bol štatisticky významne nízky od roku 

1961 na niekoľkých meteorologických staniciach z vybranej 

vzorky, reprezentujúcej pokrytie Slovenska, a to v Bratislave, 

v Piešťanoch, v Čadci, v Oravskej Lesnej, na Chopku 

a v Poprade. 

 Teplota a premŕzanie pôdy 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm  sa 

v septembri pohybovala od 13,9  0 C v Telgárte do 20,0 0 C v 

Ţihárci. Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 

pohybovala od 13,8 0 C v Telgárte do 19,5 0 C v Bratislave na 

letisku).    

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných 

a lesných drevín a rastlín 
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Začiatkom septembra 2009 pokračovala miestami ešte sejba 

repky ozimnej, skôr zasiata vzchádzala a prvé páry pravých 

listov vytvárala prevaţne od konca druhého týţdňa. Sejba 

ozimných obilnín začala prevaţne od druhej septembrovej 

dekády, vzchádzali v poslednej dekáde. V priebehu septembra 

pokračoval zber neskorších odrôd zemiakov, cukrová repa 

dosahovala technickú zrelosť, v druhej polovici mesiaca sa 

začala zberať. Slnečnica ročná dosahovala plnú zrelosť a 

v tretej dekáde sa začala zberať. Kukurica siata (na zrno) 

dosahovala plnú zrelosť a začala sa zberať prevaţne koncom 

mesiaca. 

Na začiatku septembra pokračoval ešte zber neskorých odrôd 

sloviek vo vyšších polohách. V priebehu mesiaca pokračoval 

zber jesenných odrôd jabĺk a hrušiek, dozrieval a zberal sa   

vinič hroznorodý. V druhej polovici septembra dozrievali 

plody orecha kráľovského, tretej dekáde septembra zimné 

odrody jabĺk a hrušiek dosahovali zberovú zrelosť. Všeobecné 

ţltnutie listov ovocných drevín začalo miestami v poslednej 

dekáde mesiaca, opadávanie koncom septembra. 

V priebehu septembra pokračovalo dozrievanie plodov drieňa 

a hloha obyčajného, jarabiny vtáčej , liesky obyčajnej, ruţe 

šípovej a slivky trnkovej. Prvé dve dekády mesiaca z bylín 

plne kvitla jesienka obyčajná. Prevaţne od druhej dekády 

septembra dozrievali plody buka lesného, duba letného 

a zimného, javora horského, lipy malolistej, agáta bieleho, 

pagaštana konského, hraba obyčajného a jaseňa štíhleho. Od 

polovice septembra dochádzalo na lesných drevinách 

k všeobecnému ţltnutiu a opadu lístia, vo vyšších polohách 

skôr. 

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

Prvú dekádu mesiaca pokračoval ešte odlet bociana bieleho. 

Od začiatku septembra odlietali lastovička a belorítka 
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domová. Z vyšších polôh od konca druhého týţdňa odlietal 

škovránok poľný, koncom mesiaca začal odlietať lokálne aj 

škorec lesklý.  
 

 

 

 

 

 

Synoptický prehľad za október 2009 

 

V prvých dvoch dňoch mesiaca október 2009 sa presúvala 

zo Severného mora smerom na východ tlaková níţ. Od 3. 

októbra 2009 sa nad východným Atlantikom a západnou 

Európou začala prehlbovať rozsiahla oblasť nízkeho tlaku 

vzduchu a po jej prednej strane k nám aţ do 9. októbra 2009 

prúdil od juhozápadu veľmi teplý vzduch. Dňa 10. októbra 

2009 prešiel cez naše územie smerom na juhovýchod studený 

front a nasledujúci deň sa strednou Európou udrţiavalo 
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frontálne rozhranie. V dňoch 12. a 13. októbra 2009 sa cez 

oblasť strednej Európy presúvala smerom na východ rozsiahla  

a hlboká tlaková níţ a po jej zadnej strane k nám od 14. 

októbra 2009 začal od severu prúdiť veľmi chladný vzduch. 

Od 15. do 17. októbra 2009 sa v chladnom vzduchu nad 

vnútrozemím Európy udrţiavala oblasť nízkeho tlaku 

vzduchu. V dňoch 18. aţ 20. októbra 2009 bola nad strednou 

Európou tlaková výš. Od 21. do 28. októbra 2009 sa nad 

naším územím a okolitými krajinami nachádzalo nevýrazné 

tlakové pole. V posledných dňoch mesiaca sa od severu do 

karpatskej oblasti rozšírila tlaková výš a po jej prednej strane 

k nám začala od severu aţ severovýchodu prúdiť chladnejší 

vzduch. 

 

Klimatologický prehľad 

Mesiac október 2009 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotne normálny s teplotnými odchýlkami od -0,8 0 C v 

Telgárte do +0,7 0 C v Košiciach na letisku. Vo vysokých 

horských polohách boli teplotné odchýlky v intervale od -1,9 0 

C na Lomnickom štíte do -1,8 0 C na Chopku. Relatívne 

najteplejší bol mesiac október na východe Slovenska. Výrazné 

ochladenie bolo pozorované v tretej októbrovej pentáde. 

Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná 

v Oravskej Lesnej  +4,7 0 C a najvyššia v Bratislave  na letisku 

+10,3 0 C. Vo vysokých horských polohách dosiahla 

priemerná mesačná teplota vzduchu v mesiaci október 

hodnoty od -3,7 0 C na Lomnickom štíte do -0,9 0 C na 

Chopku. Absolútne teplotné minimum boli namerané mimo 

vysokých horských polôh v Spišských Vlachoch -5,0 0 C dňa 

31. októbra 2009, najvyššie teplotné maximum v Hurbanove 

+28,9 0 C dňa 8. októbra. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 

14. októbra 2009 minimálna teplota vzduchu na  -15,5 0 C. 
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Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu od 14. h  bola na 

väčšine územia Slovenska nadnormálna : Bratislava –letisko 0 

%, Piešťany +7 %, Hurbanovo +5 %, Oravská Lesná +11 %, 

Sliač +10 %, Boľkovce +6 %, Telgárt +13 %, Štrbské Pleso 

+16 %, Košice – letisko +7 %,               Tisinec +6 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v októbri prevaţne 

podpriemerná v intervale od 57 % na Chopku do 92 % 

normálu v Bratislave na letisku. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 70 aţ 

100 km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššie) boli 

pozorované v dňoch 12 aţ 15. októbra 2009. Uvedené 

rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemuseli zodpovedať 

maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách 

územia Slovenska.   

Mesiac október 2009 bol  na Slovensku zráţkovo prevaţne 

nadnormálny, iba v niektorých regiónoch, hlavne na západe 

Slovenska, bol zráţkovo normálny. Mesačné úhrny 

atmosférických zráţok dosahovali hodnotu väčšinou od 26 

mm vo Vysokej na Morave do 217 mm v Remetských 

Hámroch. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé 

územie Slovenska dosiahol 103 mm, čo predstavuje 169 % 

normálu a prebytok zráţok 42 mm. 

 

Zaujímavosti počasia v mesiaci október 2009  

Mesiac október roku 2009 bol významný najmä pri 

hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických 

zráţok.  

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 

významne nízka len na monitorovacích meteorologických 

staniciach  Chopok a Lomnický štít aspoň od roku 1961.  

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky významne nízky na väčšine vybraných 

monitorovacích  meteorologických staníc aspoň od roku 1961 
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okrem Bratislavy, Boľkoviec a Košíc štatisticky nevýznamný, 

najvýraznejšie v Telgárte.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky 

významne vysoké na menej ako polovici z vybraných 

meteorologických  staníc aspoň od roku 1961, pričom rekordy 

boli prekonané  v Bratislave na Kolibe, v Piešťaňoch, 

v Hurbanove, na Sliači a v Boľkovciach.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky významne vysoký aspoň od roku 1961 na 

niektorých vybraných meteorologických staniciach Sliač, 

Poprad, Košice, Medzilaborce a najvýraznejšie Miho-stov. 

Naopak štatisticky významne nízky bol na Lomnickom štíte.  

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významné vysoké hodnoty aspoň od roku  1961 v Oravskej 

Lesnej, v Košiciach (prekonaný rekord), v Medzilaborciach 

a aj v Mihostove (prekonaný rekord). Štatis-ticky významné 

nízke hodnoty boli v Bratislave na Kolibe a tieţ na 

Lomnickom štíte. 

Trvanie mesačného svitu dosiahlo štatisticky významne 

nízkych hodnôt aspoň od roku 1961 na väčšine 

meteorologických staníc Slovenska, najvý-raznejšie 

v Poprade. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne 

vysoký aspoň od roku 1961 vo väčšine meteorologických 

staníc Slovenska z vybranej vzorky, repre-zentujúcej pokrytie 

Slovenska a to v Piešťanoch, v Oravskej Lesnej, na Slia-či, na 

Chopku a na Lomnickom štíte, tieţ v Poprade, v Košiciach, 

v Me-dzilaborciach tu najvýraznejšie, v Mihostove 

a v Kamenici nad Cirochou. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm  sa v októbri 

2009 pohybovala od 8,2 ˚C v Gánovciach do 12,1 ˚C 
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v Hurbanove a Dudinciach. Minerálna termínová teplota pôdy 

v rovnakej hĺbke bola 2,0 ˚C v Turčianskych Tepliciach aţ 7,3 

˚C v Košiciach na letisku.    

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 

pohybovala od 8,8 ˚C v Telgárte do 12,8 ˚C v Dudinciach. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných 

a lesných drevín a rastlín 

V prvej októbrovej dekáde pokračoval ešte zber slnečnice 

ročnej. V priebehu mesiaca sa zberala repa cukrová a kŕmna, 

kukurica siata ( na zrno).Repka ozimná  sa nachádzala vo fáze 

prvých párov pravých listov. V tomto mesiaci pokračovala 

sejba ozimných obilnín, hlavne pšenice ozimnej. V septembri 

zasiata pšenica ozimná vzchádzala a začala vytvárať tretí list. 

Od začiatku októbra  sa zberali ešte neskoré odrody viniča 

hroznorodého. V priebehu mesiaca pokračoval zber zimných 

odrôd jabĺk a hrušiek. Pokračovalo ţltnutie a opadávanie lístia 

z ovocných drevín. V októbri pokračovalo ešte dozrievanie 

lesných plodov, slivky trnkovej, jelše lepkavej. Na lesných 

drevinách pokračovalo ţltnutie a opadávanie lístia. 

V prvej polovici októbra z teplejších oblastí aj neskôr, 
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pokračoval ešte odlet škovránka poľného. V priebehu mesiaca 

odletel škorec lesklý.   
 

Synoptický prehľad za mesiac november 2009 

 

V nevýraznom tlakovom poli sa v prvých dňoch mesiaca 

nachádzal chladný vzduch. V ďalších dňoch na Slovensko 

začala od západu zasahovať tlaková níţ a neskôr začal prúdiť 

na Slovensko teplý vzduch. V dňoch 6. aţ 7. novembra 2009 

vlnilo nad Slovenskom frontálne rozhranie a súčasne nad 

Stredomorím sa prehĺbila tlaková níţ. Spomínaná tlaková níţ 

sa 11. novembra 2009 začala presúvať cez Balkán, Maďarsko 

a Slovensko nad východné Poľsko a juhozápadnú Ukrajinu, 

kde sa postupne vypĺňala. 

Nad územie Slovenska sa od 13. novembra 2009 prechodne 

rozšíril nevýrazný výbeţok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý 

vystriedala brázda nízkeho tlaku vzduchu. Po jej prednej 

strane začal prúdiť na Slovensko teplý, ale vlhký vzduch 

z juhozápadu, ktorého príliv vyvrcholil 17. novembra 2009. 

Jeho prílev bol prerušený zvlneným tlakovým rozhraním, 

ktoré prechádzalo cez Slovensko na Maďarsko a Ukrajinu.  

Dňa 19. novembra 2009 začal na Slovensko zasahovať od 

juhu okraj tlakovej výše, ktorá začala slabnúť nad strednou 

Európou 22. novembra 2009. Súčasne však prílev teplého 

vzduchu od juhozápadu pokračoval na územie Slovenska vo 

vyšších vrstvách atmosféry.  

V nasledujúcich dňoch prešlo Slovenskom séria frontálnych 

rozhraní. Uţ 23. novembra 2009 to bol v západnom prúdení 

studený front, ktorý sa nad územím Slovenska rozpadol. 

V ďalší deň prešiel nad územím Slovenska frontálny systém 

a vo večerných hodinách teplý front.  

Dňa 25. novembra 2009 začal prúdiť nad Slovensko teplý 

a suchý vzduch, ktorého príliv ukončil v nasledujúci deň príliv 

rozpadávajúceho frontu.  
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V závere mesiaca prešiel Európou studený zvlnený front, 

ktorý Slovenskom prešiel 28. novembra 2009. Za ním sa 

rozšíril prílev teplého vzduchu do strednej Európy po prednej 

strane tlakovej výše zasahujúcej z Nórskeho mora aţ na 

Pyrenejský poloostrov. 

 

Klimatologický prehľad 

Mesiac november 2009 bol na väčšine Slovenska silne 

abnormálny s te-plotnými odchýlkami od +1,7 0 C v Poprade 

do +3,3 0 C v Me-dzilaborciach. Absolútne najniţšia 

priemerná mesačná teplota vzduchu, mimo horských polôh 

bola zaznamenaná v Telgárte +2,6 0 C a najvyššia v Hur-

banove +6,8 0 C. Vo vysokých horských polohách dosiahla 

priemerná mesačná teplota vzduchu v novembri hodnotu od -

1,3 0 C na Chopku  do 3,6  0 C na Lomnickom štíte. Absolútne 

teplotné minimum namerali mimo vysokých polôh horských 

v Poprade -9,6  0 C dňa 4. novembra 2009 a najvyššie teplotné 

maximum bolo namerané v Bratislave na Kolibe +16,9 0 C dňa 

25. no-vembra 2009. Na Chopku poklesla dňa 4. novembra 

2009 minimálna teplota vzduchu na -10,6  0 C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 

územia pohybovala okolo normálu s odchýlkami – 

v Bratislave na letisku +6 %, v Piešťanoch +7%, v Hurbanove 

+7 %, v Hurbanove – 2%, v Sliači +5 %, v Boľkovciach +9 %, 

v Telgárte +5 %, na Štrbskom Plese +5 %, v Košiciach na 

letisku +8 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola na väčšie územia 

Slovenska závislá od výskytu inverzie v hodnotách od 62 % 

v Milhostove do 121 % normálu na Sliači. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou od 60 do 

80 km/h boli pozorované 11. novembra 2009.  

Mesiac november 2009 bol na Slovensku nadnormálny, iba 

v niektorých regiónoch, hlavne na severozápade a severe 
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Slovenska normálny. Mesačné úhrny atmosferických zráţok 

sa pohybovali od 36 mm v Prievidzi do 156 mm na 

Donovaloch. Priestorový úhrn atmosferických zráţok pre celé 

územie Slovenska 86 mm, čo predstavuje 139 % normálu 

a prebytok atmosferických zráţok 24 mm. 

 

 

Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac november bol v roku 2009 významný z hľadiska 

hodnotenia teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosferických 

zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 

významne vysoká na všetkých vybratých monitorovacích 

meteorologických staniciach Slovenského 

hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Najvýraznejšie sa 

to prejavilo na Chopku, na Lomnickom štíte, v Košiciach, 

v Medzilaborciach a v Mil-hostove. 

Priemer denných maximálnych teplôt bol štatisticky vysoký 

na všetkých vybratých monitorovacích meteorologických 

staniciach Slovenského hydrome-teorologického ústavu 

v Bratislave, najvýraznejšie na Chopku. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bol štatisticky vysoký 

na všetkých vybratých monitorovacích meteorologických 

staniciach Slovenského hydrome-teorologického ústavu 

v Bratislave, najvýraznejšie na Chopku a Tergárte a štatisticky 

nízky v Poprade a Medzilaborciach. 

Priemer denných minimálnych teplôt bol štatisticky vysoký 

vo väčšine monitorovacích meteorologických staníc 

Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave – 

v Bratislave, v Hurbaanove, v Oravskej Lesnej, v Sliači, na 

Chopku, Boľkovciach, v Telgárte, Lomnickom štíte, v Ko-

šiciach a Kamenici nad Cirochou.  
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Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatistické nízke hodnoty 

na niektorých meteorologických staniciach – Hurbanove, 

Boľkovciach, Košiciach a Molhostove, najvýraznejšie 

v Kamenici nad Cirochou. 

Úhrn atmosferických zráţok bol štatisticky významne 

vysoký na niektorých meteorologických staniciach západného, 

stredného, ale aj východného Slovenska, najvýraznejšie 

v Molhostove. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm v mesiaci 

november 2009 sa pohybovala od +3,3 ˚C v Gánovciach do 

+7,9 ˚C v Orechovej. Minimálna termínová teplota pôdy 

v istej hĺbke bola od +0,8 ˚C v Podolínci do +5,6 ˚C v Holíči 

a v Dudinciach. 

Priemerná mesačná teplota v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 

+4,2 ˚C  v Podolínci do 8,4 ˚C v Dudinciach. 

Najhlbšia úroveň premrznutia pôdy sa pohybovala od 0 cm  

do 10 cm v Plavči nad Popradom. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných 

a lesných drevín a rastlín 

Začiatkom novembra sa lokálne zberala slnečnica ročná, 

repa cukrová a kŕmna, v priebehu mesiaca aj kukurica siata na 

zrno. Neskôr zasiata pšenica ozimná schádzala, ostatné 

porasty vytvárali tretie listy a od druhej dekády začali 

odnoţovať.  

V prvej dekáde mesiaca novembra 2009 v chladnejších 

oblastiach Slovenska ešte lokálne zber zimných odrôd hrušiek. 

Preváţne v prvej polovici mesiaca november opad listia 

z ovocných drevín.  

V priebehu mesiaca boli zaznamenané prvé zrelé plody 

smreka obyčajného, borovice lesnej a smrekovca opadavého. 
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Na lesných drevinách pokračovalo opadávanie lístia. Opad bol 

do konca mesiaca novembra ukončený.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synoptický prehľad za december 2009 

 

Od začiatku mesiaca decembra 2009 zasahovala brázda 

nízkeho tlaku vzduchu od severu cez strednú Európu aţ nad 

severné Taliansko. Neskôr postupovali od juhozápadu aţ 

západu do vnútrozemia frontálne systémy a zvlnené fronty po 

prednej strane rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu 

nad východným Atlantikom a len prechodne, v dňoch 5., 6. a 

9. decembra 2009 sa nachádzala nad územím Slovenska 

prechodne oblasť vyššieho tlaku vzduchu. 

Od 12. decembra 2009 bola nad severnou Európou oblasť 

vyššieho tlaku vzduchu a súčasne nad stredomorím sa 

vyskytovala tlaková níţ, následkom čoho začal do karpatskej 

oblasti prúdiť od severovýchodu aţ severu studený pevninský 

vzduch. 
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Dňa 20. decembra 2009 tlaková níţ zo stredomoria 

postúpila na východ a vyplnila sa. Do strednej Európy sa od 

juhozápadu rozšíril hrebeň vysokého tlaku vzduchu, ktorý 

však rýchlo zoslabol.  

Dňa 22. decembra 2009 uţ po prednej strane tlakovej niţe 

nad Britskými ostrovmi začal od juhozápadu prúdiť do 

strednej Európy teplý vzduch a následne postupovali cez 

Slovensko opäť od juhozápadu na severovýchod frontálne 

systémy a frontálne vlny.  

Dňa 26. decembra sa v chladnejšom vzduchu od západu 

rozšíril do strednej Európy výbeţok vyššieho tlaku vzduchu a 

ten sa tu udrţal aţ do 28. decembra.  

V dňoch 29. a 30. decembra postupoval od juhozápadu cez 

naše územie na severovýchod frontálny systém spojený s 

tlakovou níţou so stredom západne od Bretanského 

polostrova. Prílev teplého a vlhkého vzduchu od juhozápadu 

potom pokračoval aţ do konca mesiaca. 

 

Klimatologický prehľad  

December 2009 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 

normálny, len na východnom Slovensku miestami 

nadnormálny s teplotnými odchýlkami od 0,0  0 C na Chopku 

do +2,1  0 C v Kamenici n/Cirochou. Relatívne teplejší bol 

december na východe Slovenska. Absolútne najniţšia 

priemerná mesačná teplota vzduchu, mimo vysokých horských 

polôh, bola zaznamenaná v Telgárte -3,1  0C, najvyššia v 

Hurbanove +1,6 0 C. Vo vysokých horských polohách dosiahla 

priemerná mesačná teplota vzduchu v decembri hodnoty od  -

9,5 0 C na Lomnickom štíte do -7,6 0 C na Chopku. Absolútne 

teplotné minimum bolo zaznamenané v Medzilaborciach a to -

24,5 0 C, dňa 21. de-cembra 2009, absolútne maximum v 

Kuchyni +15,5 0 C, dňa 25. decembra 2009.  
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Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 

územia Slovenska pohybovala okolo normálu v Bratislave +1 

%, v Piešťanoch -1 %, v Hurbanove 0 %, v Oravskej  Lesnej 0 

%, na Sliači +1 %, v Boľkovciach +1 %, v Telgárte +4 %, na 

Štrbskom Plese +12 %, v Košiciach -4 %, v Stropkove - 

Tisinci -3 %. 

Suma trvania slnečného svitu (percento normálu) bola v 

decembri lokálne rozdielna v intervale od 62 % v Telgárte do 

116 % na Lomnickom štíte. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 aţ 90 

km/h boli pozorované v dňoch 22. decembra, 23. decembra a 

25. decembra. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné 

a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlos-tiam vetra v 

konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac december 2009 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne 

nadnormálny. v juţnej polovici stredného Slovenska a vo 

východných regiónoch západného Slovenska bol v niektorých 

oblastiach aţ mimoriadne zráţkovo nadnormálny. Naopak, 

hlavne na severozápade, severe a severovýchode Slovenska 

bol na niektorých miestach iba zráţkovo normálny, pripadne 

aj zráţkovo podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických 

zráţok sa pohybovali väčšinou od 18 mm v Spišských 

Vlachoch do 263 mm v Jasnej pod Chopkom. Priestorový 

úhrn atmosférických zráţok pre celé územie Slovenska 

dosiahol 97 mm, čo predstavuje 183 % normálu a prebytok 

zráţok  44 mm. 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac december v roku 2009 bol významný najmä pri 

hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických 

zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 

významne vysoká len na niekoľkých monitorovacích 

meteorologických staniciach východného Slovenska aspoň od 
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roku 1961, najvýraznejšie sa to prejavilo v Košiciach, v 

Medzilaborciach, v Milhostove a v Kamenici nad Cirochou. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky významne vysoký len na niekoľkých 

monitorovacích meteorologických staniciach východného 

Slovenska aspoň od roku 1961, najvýraznejšie sa to prejavilo 

v Košiciach, v Medzilaborciach a tieţ v Kamenici nad 

Cirochou.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky 

významne vysoké na väčšine monitorovacích 

meteorologických staníc výnimku tvorili stanice Sliač, 

Boľkovce a vysokohorské lokality Chopok a Lomnický štít a 

to aspoň od roku 1961. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky významne vysoký aspoň od roku 1961 len na 

niekoľkých monitorovacích meteorologických staniciach 

Čadca, Oravská Lesná, Boľkovce, Telgárt, Košice. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne vysoké hodnoty aspoň od roku 1961 na väčšine 

monitorovacích meteorologických staníc s výnimkou Čadce, 

Oravskej Lesnej a Lomnického štítu. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne 

nízkych hodnôt aspoň od roku 1961 len v Telgárte, v Poprade, 

v Milhostove a v Kamenici nad Cirochou. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne 

vysoký aspoň od roku 1961 na cca 50 % meteorologických 

staníc z vybranej vzorky, reprezentujúcej pokrytie Slovenska, 

pričom najvýraznejšie na Sliači (prekonaný rekord). 

 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

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

decembri pohybovala od 0,7 °C v Banskej Bystrici do 3,7 °C v 

Hurbanove, Orechovej.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 

4,4 °C v Banskej Bystrici aţ 0,8 °C na Sliači.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 

pohybovala od 1,3 °C v Podolínci do 4,7 °C v Hurbanove. 

Maximálna hĺbka premrznutia pôdy sa pohybovala od 2 cm 

Orechovej do 21 cm v Plavci nad Popradom. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín a rastlín 

Na niektorých miestach územia Slovenska bolo začiatkom 

decembra pozorované odnoţovanie pšenice ozimnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


