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Počasie v Trenčíne a na Slovensku 
 

Do boja s výdatnou snehovou nádielkou sa v Trenčíne od 

skorého rána dňa 3. februára 2010 pustila všetka dostupná 

technika. Údrţbu mestských komunikácií zabezpečovaná spo-

ločnosťou Marius Pedersen, ktorá na zimnú údrţbu nasadila 

okrem vlastných mechanizmov aj štyri zmluvne zabezpečené 

traktory s radlicami. „V teréne je aj viac ako tridsať pracovní-

kov zimnej údrţby. Všetko, čo má ruky a nohy, je vonku. Od 

skorého rána sme sa nezastavili. Posypového materiálu máme 

dostatok, „informoval krátko predpoludním vedúci údrţby po-

zemných komunikácií zo spoločnosti Ing. Miloš Mažár 

Odpratávanie snehu v stredu napoludnie bolo doslova sizy-

fovskou úlohou. S bielymi vločkami akoby sa roztrhlo vrece. 

„Ani som sa nestihol dostať 

na koniec chodníka a môţem 

začať odhŕňať odznova,“ po-

sťaţoval sa čašník Peter, kto-

rý sa potil pri odpratávaní 

snehu pred jednou z kaviarní 

na Mierovom námestí v 

Trenčíne. V plnom nasadení 

boli aj mestskí policajti. Po-

kuty za neodprataný sneh 

však dnes nevypisovali. Na 

pokyn primátora riešili od-

straňovanie snehu z chodní-

kov s majiteľmi priľahlých 

nehnuteľností dohovorom. V priebehu pár hodín pribudlo 

v tento na území Trenčína miestami aţ 15 centimetrov nového 

snehu. Večer sneţenie prestalo 

O nič lepšie to nebolo v najbliţšom okolí mesta Trenčín, 

keď pre husté sneţenie boli takmer neprejazdné dva úseky. 
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A to pri motoreste Radar nad Mníchovou Lehotou skompliko-

vali situáciu dva ruské kamióny z letnými gumami a urobili 

tento úsek neprejazdným.   

www.trencin.sk 03.02.2010 
 

Napriek tohoročnej tuhej zime Mesto Trenčín neminulo 

všetky finančné prostriedky určené na zimnú údrţbu. Dňom 

19. februára 2010 bola 

dočasne pozastavená zim-

ná údrţba, pretoţe počasie 

začalo prechádzať do 

priaznivejšieho obdobia. 

Z pôvodne rozpočtovanej 

čiastky 200 tisíc eúr Mes-

to Trenčín strovilo nece-

lých 60 %. Vzniknutý zos-

tatok Mesto Trenčín investuje do opravy ciest, predovšetkým 

do opravy výtlkov. Celkovo cestári vyšli do ulíc mesta 1.260 

krát počas 30 dní, pričom za dvanásť hodinovú pracovnú sme-

nu vykonali v priemere 42 výjazdov.  

www.trencin.sk 24.02.2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5589884&ids=1
http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/
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Synopticky prehľad za január 2010 

     

Začiatkom mesiaca januára 2010 sa z oblasti západných 

Álp cez strednú Európu ďalej na východ pomaly presúvala 

rozsiahla tlaková níţ, v tyle ktorej začal dňa 2. januára 2010  

nad Slovensko od severozápadu aţ severu prúdiť studený 

vzduch.  

Dňa 3. januára 2010 sa spomínaná tlaková níţ nachádzala 

nad Ukrajinou, kde sa postupne vypĺňala.  

Dňa 4. januára 2010 sa od severozápadu do karpatskej ob-

lasti rozšíril výbeţok vyššieho tlaku vzduchu. Nasledujúci deň 

sa v ňom nad východnou Európou sformovala tlaková výš. 

Súčasne sa nad západným Stredomorím prehlbovala tlaková 

níţ, ktorá pomaly postupovala smerom na severovýchod.  

Dňa 5. januára 2010 vo večerných hodinách začalo od juhu 

nad Slovensko zasahovať zráţkové pásmo teplého frontu, spo-

jeného so spomínanou tlakovou níţou. Tá sa presúvala ďalej 

nad Bielorusko a Ukrajinu, pričom sa zároveň vypĺňala. 

Dňa 7. januára 2010 sa uţ nad strednou Európou nachádza-

la nevýrazná oblasť vyššieho tlaku vzduchu. 

Dňa 8. januára 2010 začalo do našej oblasti zasahovať 

zráţkové pásmo ďalšieho teplého frontu nad Balkánom, ktorý 

bol spojený s novou tlakovou níţou so stredom nad Ligúrskym 

morom. 

Dňa 9. januára 2010 uţ nad územie Slovenska od juhový-

chodu aţ východu prúdil teplý vzduch. Spomínaná tlaková níţ 

sa presúvala ďalej nad Rumunsko a Moldavsko a len pomaly 

sa vypĺňala. 

V jej tyle začal dňa 11. januára 2010 nad Slovensko od se-

verozápadu aţ severu prúdiť chladný vzduch. 

Dňa 12. januára 2010 sa od severu do strednej Európy roz-

široval výbeţok tlakovej výše so stredom nad Škandináviou a 

Baltikom. Súčasne však ešte nad Slovensko, okolo tlakovej 
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niţe, ktorá sa presunula nad Ukrajinu, od severovýchodu prú-

dil vlhký vzduch.  

V dňoch 13. a 14. januára 2010 sa stred riadiacej tlakovej 

výše presúval pomaly smerom na východ. Okraj tejto výše, 

postupne so stredom nad európskou časťou Ruska, vplýval na 

naše počasie aj v nasledujúci dňoch, kým sa dňa 17. januára 

2010 cez Nemecko smerom na juhovýchod nezačala presúvať 

plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu a s ňou spojený okludu-

júci frontálny systém, ktorý vo večerných hodinách začal 

ovplyvňoval počasie na západe Slovenska.  

Dňa 18. januára 2010 sa oklúzny front nad naším územím 

rozpadával. Od severovýchodu pritom do strednej Európy za-

sahoval okraj tlakovej výše so stredom nad Ruskom a Škandi-

náviou. Uvedená tlaková výš zasahoval nad oblasť Karpát aţ 

do 26. januára 2010, ktorá v dňoch 20. a 21. januára 2010 pre-

chodne zoslabla a cez územie Slovenska postúpil od severo-

východu nevýrazný oklúzny front.  

Dňa 27. januára 2010 okraj spomínanej tlakovej výše nad 

strednou Európou slabol a súčasne sa nad Nórskym morom a 

Škandináviou prehĺbila tlaková níţ. Okludujúci frontálny sys-

tém, s ňou spojený, postupoval v dňoch  28. a 29. januára 

2010 od severozápadu cez strednú Európu smerom na východ 

aţ juhovýchod. V posledných dňoch mesiaca bolo počasie na 

Slovensku uţ pod vplyvom brázdy nízkeho tlaku vzduchu sia-

hajúcej od Škandinávie aţ nad Taliansko a Jadran.  

Dňa 30. januára 2010 postúpil do našej oblasti od západu 

studený front, spojený s podruţnou tlakovou níţou,  postupu-

júcou od severného Poľska nad Pobaltie. Ter sa neskôr nad 

východným Slovenskom a západnou Ukrajinou vlnil. 

 

Klimatologický prehľad  

Január 2010 bol na väčšine územia Slovenska teplotné nor-

málny s teplotnými odchýlkami od – 1,8 °C v Čadci  do + 1,1 ° 
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C v Bolkovciach. Absolútne najniţšia priemerná mesačná tep-

lota vzduchu, okrem vysokých horských polôh, bola zazname-

naná v Lieseku – 6,7 ° C, najvyššia v Hurbanove – 2,1 °C. Vo 

vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná tep-

lota vzduchu v januári hodnoty od -12,6 ° C na Lomnickom 

štíte do – 10,6 °C na Chopku. Absolútne teplotné minimum 

namerali v Spišských Vlachoch – 24,0 ° C dňa 27. januára 

2010, najvyššie maximum v Bratislave na letisku dňa 10. ja-

nuára. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. hod. bola na väč-

šine územia Slovenska v tomto mesiaci podnormálna, resp. sa 

pohybovala okolo normálu: Bratislava -1 %, Piešťany +2 %, 

Hurbanovo +2 %, Oravská Lesná -4 %, Sliač 0 %, Boľkovce 

+2 %, Telgárt -5 %, Štrbské Pleso +8 %, Košice -6 %, Strop-

kov-Tisinec -6 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v januári rozdielna, v in-

tervale od 74 % v Hurbanove do 177 % v Milhostove. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou od 60 

do 80 km/h (ojedinelé a vyššie) boli pozorované 2. januára 

2010. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemusia 

zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lo-

kalitách územia Slovenska. 

Mesiac január 2010 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne 

nadnormálny. Na krajnom západe Slovenska a v západných 

regiónoch východného Slovenska aţ mimoriadne zráţkovo 

nadnormálny. Naopak, hlavne na severe a severovýchode Slo-

venska, bol iba zráţkovo normálny a na Orave aj zráţkovo 

podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa pohy-

bovali väčšinou od 19 mm v Ústí nad Priehradou do 136 mm 

v Modre - Piesok.  

Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie 

Slovenska dosiahol 70 mm, čo predstavuje 152 % normálu a 

prebytok zráţok 24 mm. 
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Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac január roku 2010 bol významný najmä pri hodnote-

ní teploty vzduchu a atmosférických zráţok. 

Priemerná mesačné teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namná len na niekoľkých meteorologických staniciach v rámci 

územia Slovenska aspoň od roku 1961, najvýraznejšia v Čadci 

-5,5  °C. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne nízky len na niekoľkých meteorologických sta-

niciach na území Slovenska aspoň od roku 1961, najvýraznejší 

v Čadci -2,2  ° C, a na Chopku -8,3 °C. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne nízke na niekoľkých meteorologických staniciach Slo-

venska aspoň od roku 1961, najvýraznejšie v Čadci 3,6  °C a v 

Oravskej Lesnej 2,3  °C. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol na hrane 

štatistickej významnosti v Bratislave, na Chopku a aj na Lom-

nickom Štíte, aspoň od roku 1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne nízkej hodnoty aspoň od roku 1961 len v Bratislave 

na Kolibe -14,4 ºC. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne níz-

kych hodnôt aspoň od roku 1961 v Bratislave na Kolibe, v 

Piešťanoch a najvýraznejšie v Hurbanove a v Telgárte. Štatis-

ticky významne vysoká hodnota trvania slnečného svitu bola v 

Milhostove aspoň od roku 1961. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v januári 2010 po-

hybovala od -1,7 ºC v Podolínci do 1,1 ° C v Bratislave – Ko-

libe a v Moravskom Svätom Jáne.  
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Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -

7,0 ° C v Podolínci aţ +0,6  ° C v Bratislave - Kolibe.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od -1,2  ° C v Podolínci do +2,1  ° C v Hurbanove.  

Maximálna úroveň premrznutá pôdy na západnom Sloven-

sku dosiahla hĺbku 2 cm v Moravskom Svätom Jáne a v Tren-

číne aţ 30 cm v Kuchyni - Nový Dvor, na strednom Slovensku 

12 cm v Dudinciach aţ 45 cm v Dolnom Hričove, na východ-

nom Slovensku 17 cm v Orechovej aţ 52 cm v Plavci nad Po-

pradom. 

 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

Rastlinstvo sa nachádzalo v zimnom vegetačnom pokoji. 
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Synoptický prehľad za február 2010 

 

Na začiatku mesiaca februára 2010 v studenom vzduchu 

zasahoval k nám od západu aţ juhozápadu výbeţok tlakovej 

výše, ktorý neskôr zoslabol a dňa 3. februára 2010 k nám od 

západu postúpil frontálny systém spojený s tlakovou níţou nad 

juţnou Škandináviou.  

Za ním sa nad strednou Európou nachádzalo nevýrazné tla-

kové pole a dňa 5. februára 2010 k nám po prednej strane 

brázdy nízkeho tlaku vzduchu nad západnou Európou začal 

prúdiť od juhu vo vyšších vrstvách atmosféry teplejší vzduch.  

V ďalších dňoch postupovala samostatná tlaková níţ zo zá-

padného Stredomoria nad Jadran a po jej okraji k nám prúdil 

od severovýchodu chladný a vlhký vzduch.  

Na začiatku druhej dekády počasie u nás ovplyvňovala tla-

ková níţ, ktorej stred sa postupne presúval z centrálneho Stre-

domoria nad Balkán a Ukrajinu. 

Po jej okraji v dňoch 15. aţ 16. februára 2010 prenikol pre-

chodne od severozápadu k nám chladný vzduch, v ktorom 

zmohutnela oblasť vyššieho tlaku vzduchu, ktorá sa v nasledu-

júcich dňoch presunula nad Ukrajinu. A do strednej Európy 

začal prúdiť teplý a vlhký vzduch. Dňa 19. februára 2010 tento 

prílev vyvrcholil a zo severného Talianska postúpil ďalej na 

severovýchod frontálny systém, spojený s výdatnými tekutými 

zráţkami. Ten ovplyvňoval počasie u nás aj 20. februára 2010. 

Za ním sa v meniacom vzduchu sa začal rozširovať do na-

sej oblasti od juhozápadu zóna vyššieho tlaku vzduchu, ktorá 

sa v nasledujúcich dňoch presúvala ďalej na východ. A po 

zadnej strane uvedeného výbeţku vyššieho tlaku vzduchu, za-

čal prúdiť od juhozápadu do našej oblasti vo vyšších vrstvách 

ovzdušia teplý vzduch. Dňa 25. februára 2010 vyvrcholil prí-

lev teplého vzduchu do karpatskej oblasti.  
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A 26. februára 2010 od západu cez strednú Európu pomaly 

postupoval zvlnený studený front, spojený s tlakovou níţou so 

stredom nad Severným morom. Za ním sa dňa 27. februára 

2010 nad Slovensko od juhozápadu prechodne rozšíril výbe-

ţok vyššieho tlaku vzduchu.  

Dňa 28. februára 2010 sa po prednej strane novej tlakovej 

niţe, postupujúcej od severného Francúzska nad Benelux, ob-

novil prílev teplého vzduchu do našej oblasti od juhozápadu. 

 

Klimatické zmeny 

Február 2010 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 

normálny s odchýlkami od -0,4 °C v Bratislave – letisku do 

+1,4 °C v Oravskej Lesnej. Absolútne najniţšia priemerná 

mesačná teplota vzduchu (okrem vysokých horských polôh) 

bola zaznamenaná v Telgárte -2,9 °C, najvyššia v Hurbanove 

0,8 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 

mesačná teplota vzduchu vo februári hodnoty od -10,1 °C na 

Lomnickom štíte do -8,3 °C na Chopku. Absolútne teplotné 

minimum namerali v Dudinciach -21,2 °C, dňa 4. februára 

2010, najvyššie maximum v Bratislave na Kolibe +15,1  °C, 

dňa 25. februára 2010.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčši-

ne územia Slovenska nadnormálna : Bratislava -2 %, Piešťany 

+3 %, Hurbanovo +3 %, Oravská Lesná -5 %, Sliač +6 %, 

Boľkovce +12 %, Telgárt +9 %, Štrbské Pleso +10 %, Košice 

+5 %, Stropkov - Tisinec +4  %.  

Suma trvania slnečného svitu bola vo februári 2010 pod-

normálna, pričom sa pohybovala v intervale od 30 % v Mil-

hostove do 99 % na Lomnickom štíte normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra boli zaznamenané v dňoch 13. a 

27. februára 2010, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rých-

losť 60 aţ 100 km/h, vo vysokých horských polohách aj vyš-

šie. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zod-
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povedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokali-

tách územia Slovenska. 

Február 2010 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne normál-

ny aţ nadnormálny, iba na krajnom západe a severe Slovenska 

bol miestami zráţkovo podnormálny. Mesačné úhrny atmosfé-

rických zráţok sa pohybovali väčšinou od 14 mm v Spišskom 

Podhradí do 90 mm v Pukanci.  

Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie 

Slovenska dosiahol 54 mm, čo predstavuje 129 % normálu a 

prebytok zráţok 12 mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac február roku 2010 bol významný najmä pri hodno-

tení teploty vzduchu a atmosférických zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky nevý-

znamná na všetkých meteorologických staniciach územia Slo-

venska aspoň od roku 1961.  

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky nevýznamný na celom území Slovenska aspoň od roku 

1961.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne vysoké len v Bratislave a to aspoň od roku 1961.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky nevýznamný na celom území Slovenska aspoň od roku 

1961.  

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne nízkej hodnoty aspoň od roku 1961 len v Piešťa-

noch, v Boľkovciach, v Košiciach a v Milhostove. Naopak šta-

tisticky významne vysoké hodnoty v Oravskej Lesnej a na 

Lomnickom štíte.  

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne níz-

kych hodnôt aspoň od roku 1961 takmer na všetkých meteoro-

logických staniciach aspoň od roku 1961. Výnimku tvorí 
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Lomnický štít so štatisticky nevýznamným trvaním slnečného 

svitu.  

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne vy-

soký aspoň od roku 1961 len na meteorologickej stanici Boľ-

kovce, naopak štatisticky významne nízky úhrn zráţok bol v 

Bratislave, v Čadci, v Oravskej Lesnej a na Chopku. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa vo februári pohy-

bovala od -1.8 °C v Liptovskom Hrádku do 1.4 °C 

v Bratislave – letisku.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -

5.2 °C v Dolnom Hričove aţ 0.6 °C v Bratislave – Kolibe.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od -1.7 °C v Liptovskom Hrádku a Podolínci do 1.6 °C v 

Bratislave – letisku a Hurbanove.  

Maximálna úroveň premrznutia pôdy na západnom Sloven-

sku dosiahla hĺbku 5 cm v Holíči aţ 30 cm v Kuchyni - Nový 

Dvor), na strednom Slovensku 19 cm v Dudinciach aţ 45 cm 

v Dolnom Hričove, na východnom Slovensku 17 cm v Ore-

chovej aţ 64 cm v Plavči nad Popradom. 

 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  

Vplyvom teplého počasia, posledný februárový týţdeň na 

teplejších lokalitách územia Slovenska miestami začala kvit-

núť sneţienka jarná i lieska obyčajná.  

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných ţivočíchov  

Lokálne boli pozorované prvé prílety škorca lesklého. 
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Synoptický prehľad za marec 2010 

 

Na zadnej strane tlakovej niţe. ktorá sa presunula nad Fín-

sko k nám, dňa 2. marca prenikol chladnejší vzduch od seve-

rozápadu. Dňa 3. marca prešiel našim územím podruţný stu-

dený front a v ďalších dňoch mesiaca k nám prúdil od severu 

studený arktický vzduch. V ňom sa k nám rozšírila od severo-

západu tlaková výš. 

Prílev chladného vzduchu vystriedal teplejší vzduch od ju-

hozápadu aţ začiatkom druhej marcovej dekády. Oblasť vyš-

šieho tlaku vzduchu, ktorá sa zároveň vytvorila nad vnútroze-

mím, postupne zoslabla a okolo 25. marca sa prehĺbila nad zá-

padnou Európou brázda nízkeho tlaku vzduchu a na jej pred-

nej strane k nám v nasledujúcich dňoch prúdil veľmi teplý 
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vzduch od juhu. Tento prílev ukončil prechod studeného fron-

tu v noci z 27. na 28. marca. 

Za nim sa k nám prechodne rozšíril výbeţok vyššieho tlaku 

vzduchu a oteplilo sa, ale 31. marca 2010 nasledoval ďalší 

studený front od juhozápadu. 

 

Klimatické podmienky 

Mesiac marec 2010 bol na väčšine územia Slovenska tep-

lotné normálny s odchýlkami od -1,0 °C na Lomnickom štíte 

do +1,2 °C v Bratislave na Kolibe.  

Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Orav-

skej Lesnej -0,8 °C, najvyššia v Hurbanove 6,1 °C. 

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-

sačná teplota vzduchu v marci hodnoty od -10,3 °C na Lom-

nickom štíte do -7,3 °C na Chopku. Absolútne teplotné mini-

mum (okrem vysokých horských polôh) namerali v Oravskej 

Lesnej -20,5 °C, dňa 8. marca, najvyššie maximum v Dudin-

ciach 22,4 °C, dňa 26. marca. Dňa 6. marca poklesla minimál-

na teplota vzduchu na Lomnickom štíte na -23,9 °C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčši-

ne územia Slovenska podnormálna: Bratislava -14 %, Piešťa-

ny -9 %, Hurbanovo  -6 %, Oravská Lesná -13 %, Sliač -12 %. 

Boľkovce -10 %. Telgárt -11 %, Štrbské Pleso -5 %. Košice -9 

%, Stropkov – Tisinec -8 %. Suma trvania slnečného svitu bo-

la v marci nadnormálna v intervale od 91 % na Chopku                 

do 148 % v Milhostove normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra sme zaznamenali v dňoch 1. mar-

ca, 14. - 15. marca, 30.- 31. marca. kedy maximálne nárazy 

vetra dosiahli rýchlosť 65 aţ 90 km/h (vo vysokých horských 

polohách aj vyššie). Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné 

a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v kon-

krétnych lokalitách územia Slovenska. 
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Mesiac marec roku 2010 bol zráţkovo prevaţne podnor-

málny aţ normálny.  

Mesačne úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali väč-

šinou od 5 mm vo Veľkom Grobe do 98 mm na Lomnickom 

štíte. Priestorový úhrn atmosfé-rických zráţok pre celé územie 

Slovenska dosiahol 32 mm, čo predstavuje 68 % normálu a 

deficit zráţok 15 mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac marec roku 2010 bol významný najmä pri hodnote-

ní teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosferických zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky nevý-

znamná na všetkých meteorologických staniciach územia Slo-

venska aspoň od roku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky nevýznamný na celom území krajiny aspoň od roku 1961 s 

výnimkou stanice Bratislava – Koliba, kde dosiahol 10,9 °C.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namné na mnohých miestach Slovenska aspoň od roku 1961, 

najvýraznejšie v Tisinci, štatisticky od r. 1963, v Medzila-

borciach, v Bratislave, v Oravskej Lesnej, v Košiciach, v Ka-

menici nad Cirochou, v Piešťanoch, v Hurbanove a tieţ v Mil-

hostove. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky nevýznamný na celom území Slovenska aspoň od roku 

1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne nízkej hodnoty aspoň od roku 1961 na mnohých 

miestach Slovenska, najvýraznejšie na Chopku, v Hurbanove, 

v Bratislave, v Piešťanoch, na Lomnickom štíte a aj v Popra-

de. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vy-

sokých hodnôt aspoň od roku 1961 na väčšine meteorologic-
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kých staníc s výnimkou Hurbanova, Chopku, Lomnického ští-

tu a Kamenice nad Cirochou. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne níz-

ky aspoň od roku 1961 na mnohých meteorologických stani-

ciach Slovenska, a to v Bratislave najvýraznejšie na letisku s 

hodnotou len 9,9 mm, čo predstavuje druhý najniţší úhrn, na 

Chopku, v Telgárte, v Poprade a napokon i v Košiciach. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v marci 2010 po-

hybovala od -0,3 °C v Telgárte do +6,0 °C Hurbanove a Ţi-

hárci.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 

4,9 °C v Gánovciach aţ 0,5 °C v Bratislave – Kolibe a Sliači. 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od -0,2 °C v Telgárte do 5,8 °C v Hurbanove.  

Maximálna hĺbka premŕzania pôdy na západnom Slovensku 

sa pohybovala od 0 cm v Kráľovej pri Senci, do 18 cm v 

Trenčíne, na strednom Slovensku od 2 cm v Dudinciach do 36 

cm v Telgárte, na východnom Slovensku od 1 cm v Orechovej 

do 55 cm v Plavci nad Popradom. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  

Pšenica ozimná, ktorá neodnoţila na jeseň 2009, odnoţova-

la v priebehu marca 2010, ostatné porasty začali od poslednej 

marcovej dekády predlţovať listové pošvy.  

Repka ozimná koncom marca 2010 miestami začala predl-

ţovať byľ. V druhej polovici mesiaca 2010 sa začala sejba 

jačmeňa jarného.  
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Na lucerne siatej sa vytvárali prvé listy. Koncom marca 

2010 sa začal siať hrach siaty, miestami sa začali sadiť aj sko-

ré odrody zemiakov.  

V druhej polovici marca 2010 na ovocných drevinách puča-

li púčiky. V najteplejších oblastiach západného Slovenska za-

čali koncom mesiaca lokálne kvitnúť marhule. Od začiatku 

mesiaca marca 2010 pokračovalo kvitnutie sneţienky jarnej, 

liesky obyčajnej. Rozkvitala jelša lepkavá, podbeľ liečivý, od 

konca druhého týţdňa vŕba rakytová, v druhej polovici mesia-

ca začal kvitnúť drieň obyčajný a zlatovka previsnutá. Kon-

com marca lokálne začali kvitnúť veternica hájna a záruţlie 

močiarne. Prevaţne v druhej a tretej marcovej dekáde na les-

ných stromoch a kroch pučali púčiky, v poslednej dekáde baza 

čierna vytvárala prvé listy. 
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Synoptický prehľad za apríl 2010 

 

Na začiatku mesiaca zasahoval nad strednú Európu okraj 

tlakovej niţe so stredom v priestore Severného mora a brit-

ských ostrovov a k nám prúdil teplejší vzduch. 

Uţ dňa 2. apríla 2010 postupoval cez Slovensko na vý-

chod zvlnený studený front, za ktorým sa k nám v chladnej-

šom vzduchu rozšírila oblasť vyššieho tlaku vzduchu, ktorá sa 

dňa 4. apríla 2010 presunula na východ a po jej zadnej strane k 

nám opäť prechodne prúdil teplejší a vlhký vzduch. Situáciu 

ukončil nasledujúci deň pomalý prechod zvlneného studeného 

frontu na východ, sprevádzaný na juhu Slovenska aj výdatnej-

šími atmosférickými zráţkami. 

Dňa 6. apríla 2010 sa postupne presadil vplyv tlakovej vý-

še, ktorá ovplyvňovala počasie u nás aţ do 9. apríla 2010, keď 

prechodne zoslabla a vďaka tomu prešiel cez Slovensko na 

východ studený front, za ktorým sa k nám nasledujúci deň v 

chladnom vzduchu od západu opát' postupne rozšíril okraj tla-

kovej výše, ktorej stred sa neskôr rozšíril z Británie nad Škan-

dináviu a k nám prúdil od severozápadu chladný vzduch. 

V  období od 12. do 15. apríla 2010 zasahovala od juhu nad 

naše územie plytká brázda niţšieho tlaku vzduchu a tlaková 

níţ v strednej troposfére sa presúvala cez strednú Európu na 

východ. Vďaka tomu sa na Slovensku v uvedených dňoch vy-

skytovali trvalé atmosférické zráţky, ktorých  mnoţstvo zod-

povedalo miestami priemernému celoaprílovému úhrnu a oje-

dinelé i jeho dvojnásobku. 

Dňa 16. apríla 2010 sa od západu začal do strednej Európy 

rozširovať výbeţok tlakovej výše, ktorej stred sa do 18. apríla 

2010 presunul nad Ukrajinu. Po jej zadnej strane k nám začal 

od juhu prúdiť teplejší a vlhký vzduch spojený so zvlneným 

frontálnym rozhraním, ktoré ovplyvňovalo počasie najvýraz-

nejšie 19. apríla 2010 na východnom Slovensku. Nasledujúci 
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deň sa nad strednou Európou nachádzalo nevýrazné tlakové 

pole a dňa 21. apríla 2010 prešiel od severozápadu cez Slo-

vensko studený front, ktorý vyvolal na severe a vo východnej 

polovici Slovenska búrky. 

Dňa 22. apríla 2010 sa začala presúvať v chladnom vzdu-

chu od severozápadu cez strednú Európu na východ tlaková 

výš a po jej zadnej strane k nám začal 24. apríla 2010 prúdiť 

teplý vzduch. 

Dňa 25. apríla 2010 a nový stred tlakovej výše presunul 

cez Poľsko nad Bielorusko a popoludní 26. apríla 2010  začal 

postupovať v plytkej brázde cez strednú Európu na východ 

okludujúci frontálny systém, za ktorým sa k nám v chladnej-

šom vzduchu 28. apríla 2010 rozšírila tlaková výš, ktorá sa 

v ďalších dňoch presúvala na východ, slabla, a po jej zadnej 

strane dňa 30. apríla 2010 vyvrcholil prílev teplého vzduchu. 

Preto sme prvý krát v tomto roku zaznamenali na Sloven-

sku tzv. letný deň, o ktorom hovoríme v prípade, ţe maximál-

na teplota vzduchu cez deň dosiahne aspoň 25 °C. 

 

Klimatologický prehľad  

Mesiac apríl 2010 bol na území Slovenska teplotné nor-

málny s odchýlkami od +0,3 °C v Piešťanoch do +1,3 °C na 

Sliači. Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzdu-

chu, mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v 

Oravskej Lesnej -5,2 °C, najvyššia v Bratislave na Kolibe – 

11,3 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 

mesačná teplota vzduchu v apríli hodnoty od -2,1 °C na 

Chopku do -5,1 °C na Lomnickom štíte. Absolútne teplotné 

minimum namerali, mimo vysokých horských polôh, v Orav-

skej Lesnej -6,0 *C, dňa 3. apríla, najvyššie teplotné maxi-

mum v Bratislave na Kolibe +26,4 °C, dňa 30. apríla. Na 

Lomnickom Štíte poklesla dňa 22. apríla minimálna teplota 

vzduchu na -15,8 °C. 
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Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h na väčšine 

územia Slovenska oscilovala okolo normálu: Bratislava - leti-

sko -4 %, Piešťany  +3 %, Hurbanovo +4 %, Oravská Lesná -6 

%, Sliač -4 %, Borkovce -1 %, Telgárt -4 %, Štrbské Pleso -3 

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

Suma trvania slnečného svitu bola v apríli nadnormálna v 

intervale od 117 %  v Kamenici n/Círochou) do 153 % na-

Chopku. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 50 aţ 

80 km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššia) sme po-

zorovali v dňoch 2., 5., 10., 20. a 21. apríla. Uvedené rýchlostí 

vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 

rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách  územia Slovenska. 

Apríl 2010 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne nadnor-

málny a iba na niektorých miestach zráţkovo normálny. Me-

sačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali väčšinou od 

38 mm v Pruskom do 143 mm v Pemeku a 137 mm v Smolní-

ku, pričom v najvyšších polohách Tatier to mohlo byť aj viac. 

Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie Slo-

venska dosiahol 83 mm, čo predstavuje 151 % normálu a pre-

bytok zráţok 28 mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac apríl v roku 2010 bol významný najmä pri hodno-

tení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu  bola štatisticky výz-

namne vysoká na meteorologických staniciach územia Slo-

venska len na Sliači 9,9 ° C a v Tisinci 9,5 °C aspoň od roku 

1961, resp. 1963. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatis-

ticky  nevýznamný na celom území Slovenska aspoň od roku 

1961, s výnimkou Telgártu, kde dosiahol hodnotu 11,3 °C, čo 
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je uţ štatisticky významne vysoká hodnota aspoň od roku 

1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne vysoké  na mnohých miestach Slovenska aspoň od ro-

ku 1961, najvýraznejšie v Bratislave na Kolibe 26,4 °C a v 

Poprade 23,1 °C, čo predstavuje v oboch prípadoch ôsmu naj-

vyššiu hodnotu. Štatisticky významné hodnoty boli zazname-

nané aj na staniciach Bratislava - letisko, Oravská Lesná a 

Lomnický štít. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatis-

ticky nevýznamný na väčšine územia Slovenska aspoň od ro-

ku 1961, s výnimkou staníc Bratislava - Koliba, Košíc, Medzi-

laboriec a Milhostova, kde merania dosiahli štatisticky výz-

namne vysoké hodnoty. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne vysoké hodnoty aspoň od roku 1961 na mnohých 

miestach Slovenska, najvýraznejšie na Chopku -10,5 °C. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vy-

soké hodnoty aspoň od roku 1961 na všetkých meteorologic-

kých staniciach, pričom najvýraznejšie v Bratislave, Hurbano-

ve, na Sliači a Chopku. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne vy-

soký aspoň  od roku 1961 na mnohých meteorologických sta-

niciach Slovenska, no najvýraznejší v Hurbanove 86.7 mm, 

kde bol prekonaný rekord z roku 1965 77,6 mm.  

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v apríli pohybova-

la od 4,2 °C v Telgárte do 12,4 °C v Orechovej.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -

0,1 °C v Telgárte aţ 6,8 °C v Orechovej.  
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Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-

bovala od 3,4 °C v Telgárte do 11,6 °C v Orechovej. 

 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

Od začiatku apríla pšenica ozimná pokračovala v predlţo-

vaní listových pošiev, od konca prvej dekády mesiaca začala 

steblovať, vytvárať prvé kolienka, v poslednej dekáde aj druhé 

kolienka. Začiatkom apríla pokračovala sejba jačmeňa jarné-

ho, skôr zasiaty pokračoval vo vzchádzaní, odnoţoval v druhej 

polovici mesiaca, koncom apríla začal miestami predlţovať 

listové pošvy. Od druhej aprílovej dekády sa začala siať repa 

cukrová, v poslednej dekáde začala vzchádzať, a koncom me-

siaca vytvárala miestami aj prvé páry pravých listov. 

Od druhej aprílovej dekády sa začala siať kukurica siata, 

koncom mesiaca miestami aj vzchádzala, v priebehu mesiaca 

sa sadili zemiaky, skôr zasadené vzchádzali od druhej aprílo-

vej dekády. Repka ozimná predlţovala byľ, v druhej polovici 

mesiaca začala kvitnúť. Hrach siaty vzchádzal, prevaţne od 

konca druhej dekády sa siala slnečnica ročná, ktorá koncom 

mesiaca začala vzchádzať. Na chmeli obyčajnom v poslednej 

aprílovej dekáde sa vytvárali prvé listy  v Trenčíne, Klátovej 

Novej Vsi. 

Od začiatku apríla kvitli marhule, za nimi skoré odrody 

broskýň a čerešní, i ríbezle. Od druhého aprílového týţdňa za-

čali kvitnúť višne, neskoršie odrody čerešní, slivky, skoršie 

odrody hrušiek, od konca prvej dekády mesiaca skoršie odro-

dy jabloní. Prevaţne v druhej polovici mesiaca kvitli neskoršie 

odrody hrušiek a jabĺk, a tieţ orech kráľovský. Zalisťovanie 

ovocných drevín prebiehalo prevaţne od druhého aprílového 

týţdňa. Viníc hroznorodý prvé listy vytváral v druhej polovici 

apríla.  
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Od začiatku apríla v teplejších oblastiach Slovenska začala 

kvitnúť breza prevísnutá. Od druhého týţdňa mesiaca apríla 

kvitla púpava lekárska, slivka trnková, jaseň Štíhly, rozkvital a 

zalistoval sa smrekovec opadavý. Prvé dve aprílové dekády 

pokračovalo kvitnutie veternice hájnej a záruţlia močiarneho. 

Od konca druhého týţdňa mesiaca začal kvitnúť pagaštan kon-

ský, hrab obyčajný, hloh obyčajný, v tretej aprílovej dekáde 

začal kvitnúť orgován obyčajný, buk lesný, dub letný a zimný, 

javor horský, z bylín konvalinka voňavá. Od konca prvej aprí-

lovej dekády lesné dreviny sa zalistovali, koncom mesiaca sa 

na ihličnatých stromoch začali vytvárať prvé májové výhonky 

a začali kvitnúť. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

Od druhej dekády mesiaca prilietala k nám belorítka a las-

tovička domová. V druhej polovici apríla sa zaznamenávali 

prvé spevy kukučky jarabej, prvé a hromadné výskyty chrústa 

obyčajného. 
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Synoptický prehľad za máj 2010 

 

Na začiatku mesiaca počasie u nás ovplyvňoval zvlnený 

studený front, postupujúci od západu, ktorý sa v oblasti niţ-

šieho tlaku vzduchu nad strednou a juţnou Európou vlnil       

do 5. mája. 

V dňoch 6. a 7. mája 2010 sa osamostatnená tlaková níţ 

nad severným Talianskom a s ňou spojený studený front pre-

súvali cez alpskú oblasť. Slovensko a Ukrajinu ďalej na seve-

rovýchod. Za spomínaným studeným frontom sa nad strednou 

Európou v dňoch 8. aţ 11. mája 2010 vytvorila oblasť rovno-

merne rozloţeného tlaku vzduchu. 

Dňa 12. mája 2010 postúpilo od západu frontálne rozhra-

nie. Súčasne sa dňa 13. mája 2010 začala presúvať v teplom 

vzduchu samostatná tlaková níţ s frontálnym systémom zo se-

verného Talianska cez strednú Európu nad západnú Ukrajinu. 

Dňa 15. mája 2010 ďalšia tlaková níţ s frontálnym systé-

mom postúpila opäť z oblasti severného Talianska postupne aţ 

nad Ukrajinu a po jej zadnej strane dňa 17. mája 2010 začal 

prúdiť do našej oblastí chladný vzduch, spojený s výdatnou 

zráţkovou činnosťou a následnými lokálnymi záplavami na 

Slovensku. 

Táto tlaková níţ sa do 19. mája 2010 nad Ukrajinou poma-

ly vypĺňala. Súčasne sa nad Biskajským zálivom vytvorila tla-

ková výš. Medzi touto tlakovou výšou a niţším tlakom vzdu-

chu nad Ukrajinou a Ruskom prúdil do strednej Európy od se-

verovýchodu teplý a vlhký vzduch, ktorého prílev trval do 23. 

mája 2010 a bol spojený s búrkovou činnosťou. 

Od 24. do 30. mája 2010 sa nad strednou Európou sfor-

movalo v relatívne teplom vzduchu nevýrazné tlakové pole. 

Posledný májový deň postúpila od západu do strednej Európy 

tlaková níţ so studeným frontom. 
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Klimatologický prehľad  

Mesiac máj 2010 bol na väčšine územia Slovenska teplot-

ne normálny, s teplotnými odchýlkami od -0,7 °C v Čadci do 

+1,3 °C v Medzilaborciach. Absolútne najniţšia priemerná 

mesačná teplota vzduchu, mimo vysokých horských polôh, 

bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej +9,9 °C, najvyššia v 

Hurbanove +15,6 °C). Vo vysokých horských polohách do-

siahla priemerná mesačná teplota vzduchu hodnoty od -0,1 °C 

na Lomnickom štíte do 2,6 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských 

polôh, namerali v Oravskej Lesnej +1.1 °C, dňa 8. mája 2010, 

najvyššie maximum v Rimavskej Sobote +28.6 °C, dňa 1. má-

ja 2010. Na Lomnickom Štíte poklesla minimálna teplota 

vzduchu dňa 18. mája na -6.3 °C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väč-

šine územia Slovenska nadnormálna: Bratislava +7 %, Piešťa-

ny +13 %, Hurbanovo +13 %, Oravská Lesná +16 %, Sliač -9 

%, Boľkovce -13%, Telgárt +11 %, Štrbské Pleso +16 %, Ko-

šice +12 %, Stropkov - Tisinec +13%. 

Suma trvania slnečného svitu bola v máji prevaţne pod-

normálna v intervale od 42 % na Chopku do 76 % v Bratislave 

- letisku normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 80 aţ 

110 km/h sa vyskytli v dňoch 15. aţ 18. mája. Uvedené rých-

lostí vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximál-

nym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slo-

venska. 

Mesiac máj 2010 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne ex-

trémne nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok 

sa pohybovali väčšinou od 130 mm na niektorých miestach na 

strednom  Povaţí a strednom Pohroní do viac ako 400 mm na 

severovýchodných svahoch Tatier. 
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Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie 

Slovenska dosiahol 235 mm, čo predstavoval 309 % normálu 

a prebytok zráţok 159 mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac máj roku 2010 bol významný najmä pri hodnotení 

teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namne nízka len na meteorologických staniciach Bratislava - 

letisko a Čadca, aspoň od roku 1961. Naopak na hranici štatis-

tickej významnosti bola vysoká v Medzilaborciach, tieţ od ro-

ku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatis-

ticky významne nízky najmä na západe a krajnom severe 

územia Slovenska aspoň od r. 1961 a to v Bratislave, v Pieš-

ťanoch, v Hurbanove, v Čadci a v Oravskej Lesnej. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne nízke na väčšine územia Slovenska aspoň od roku 

1961, najvýraznejšie v Bratislave na letisku +24,5 °C, čím bol 

prekonaný rekord. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatis-

ticky významne vysoký na celom území Slovenska aspoň od 

roku 1961, najmä na Sliači, kde bol prekonaný rekord. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne| vysoké hodnoty aspoň od roku 1961 takmer na 

všetkých miestach Slovenska. Výnimkou bola len Bratislava - 

letisko, pričom prekonaný rekord bol v Oravskej Lesnej, na 

Sliači, v Poprade, v Medzilaborciach, v Kamenici nad Ciro-

chou a od roku 1963 aj v Tisinci. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo Štatisticky významne 

nízkych hodnôt aspoň od roku 1961 na všetkých meteorolo-

gických staniciach, a súčasne na mnohých bol i prekonaný re-

kord. 
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Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne vy-

soký aspoň od roku 1961 na všetkých meteorologických stani-

ciach Slovenska a na mnohých bol prekonaný rekord, s vý-

nimkou letiska v Bratislave, Sliača a Telgártu. V týchto mies-

tach to bol „len“ druhý najvyšší mesačný úhrn atmosférických 

zráţok.  

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v máji pohybovala 

od +11,4 °C v Telgárte do +18,1 °C v Orechovej.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 

+7,0 °C v Lieseku aţ +12,2 °C v Orechovej.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od +10,5 °C v Telgárte do 17,0 °C v Orechovej. 

 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  

Pšenica ozimná začiatkom mája pokračovala ešte v steblo-

vaní, vo vytváraní druhého kolienka, potom dochádzalo k zdu-

rovaniu pošvy posledného listu, v druhej polovici mája začala 

klasíť, a poslednú dekádu mesiaca začala kvitnúť. Jačmeň jar-

ný pokračoval v predlţovaní listových pošiev a začal steblo-

vať, vytvárať prvé kolienka, v juţných oblastiach Slovenska 

od druhej májovej dekády vytváral druhé kolienka, v posled-

nej dekáde miestami dochádzalo aj k zdurovaniu pošvy po-

sledného listu a koncom mesiaca začal klasiť. Repka ozimná 

v prvej polovici mája v teplejších oblastiach krajiny kvitnutie 

končila. 

Repa cukrová pokračovala vo vytváraní prvých párov pra-

vých listov, zapájala sa do riadkov, dekortizovala. Zemiaky 

pokračovali vo vzchádzam, zapájali sa do riadkov a v posled-

nej májovej dekáde začali aj kvitnúť. Pokračovala sejba a 
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vzchádzanie kukurice siatej. Hrach siaty prevaţne v druhej po-

lovici mesiaca kvitol. Slnečnica ročná v prvej májovej dekáde 

pokračovala vo vzchádzam. V priebehu mesiaca sa začalo s 

prvou kosbou lucerny siatej, v druhej polovici mája v Trenčíne 

a v Klátovej Novej Vsi na chmeli obyčajnom rástli zálistky, v 

Klátovej Novej Vsi koncom mesiaca začal butonízovať výdat-

né daţde počas celého mája a silný vietor spôsobili na niekto-

rých miestach územia Slovenska zaplavenie a premočenie pô-

dy, poľahnutie obilnín, a tým zničenie úrody. 

V prvej májovej dekáde vo vyšších polohách ešte končili 

kvitnutie neskoré odrody čerešní, višne, slivky, tieţ neskoršie 

odrody hrušiek a jabloní, a aj orech kráľovský. Od druhej má-

jovej dekády sa na ovocných stromoch vytvárali nové púčiky. 

Poslednú májovú dekádu dozrievali v teplejších oblastiach 

Slovenska skoré odrody čerešní. Vinič hroznorodý začal kvit-

núť koncom prvej májovej dekády len lokálne. Nepriaznivé 

počasie spôsobilo na ovocných drevinách silný tlak a značné 

rozšírenie hubových chorôb a škodcov.  

V prvej polovici mesiaca smrek obyčajný, jedľa biela a bo-

rovica lesná pokračovali vo vytváraní prvých májových vý-

honkov a kvitli celý máj. Prevaţne od druhej májovej dekády 

začal kvitnúť agát biely, od druhého týţdňa ostruţina malino-

vá, ruţa Šípová a baza Čierna, v prvej polovici mesiaca pokra-

čovalo kvitnutie buka lesného, duba letného a zimného, javora 

horského, hraba obyčajného, hlohu obyčajného, jarabiny vtá-

čej, z bylín konvalinky voňavej. Od druhého májového týţdňa 

rozkvitala margaréta biela. Na konci mája začala na juhu kvit-

núť lipa malolistá len ojedinelé. V dôsledku výdatných daţ-

ďov a silných nárazov vetra dochádzalo miestami k vývratom 

lesných drevín.  
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Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

V tomto mesiaci prilietali k nám miestami ešte belorítka a 

lastovička domová. Od druhej májovej dekády sa zaznamená-

val výskyt pásavky zemiakovej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synoptický prehľad za jún 2010 

 

Začiatkom mesiaca júna 2010 sa nad strednou Európou, 

najmä nad východnou polovicou Slovenska, juţným Poľskom 

a západnou Ukrajinou sa udrţiavala plytká tlaková níţ a to 

nielen v prízemnej vrstve, ale aj vo vyšších vrstvách atmosfé-

ry. Za tejto situácie sa v celej oblasti vyskytovali výdatné at-

mosférické zráţky. 

Dňa 4. júna 2010 tlaková níţ ustupovala na severovýchod a 

5. júna sa od západu rozšírila nad naše územie tlaková výš, 

ktorá sa 6. júna veľmi rýchlo presunula nad Ukrajinu.  
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Dňa 7. júna 2010 od severu k nám zasahovala plytká bráz-

da nízkeho tlaku vzduchu s rozpadávajúcim sa studeným fron-

tom, ktorý 8. júna prešiel cez naše územie na východ. Za ním 

po prednej strane tlakovej niţe nad Britskými ostrovmi, ktorej 

stred sa 11. júna presunul nad juţnú Škandináviu, k nám prú-

dil veľmi teplý vzduch od juhu. 

Dňa 13. júna 2010 v nočných hodinách postúpil od západu 

zvlnený studený front, za ktorým od severozápadu začal prú-

diť chladnejší vzduch. 

V chladnejšom vzduchu sa 14. júna 2010 prechodne od se-

verozápadu rozšíril výbeţok tlakovej výše. 

Dňa 16. júna 2010 od juhu postúpilo nad naše územie fron-

tálne rozhranie spojené s tlakovou níţou nad juţným Francúz-

skom, ktorej stred sa pomaly presúval nad Balkán. Spomínané 

frontálne rozhranie ovplyvňovalo naše územie aţ do 19. júna 

2010, kedy od západu nad strednú Európu postúpila brázda 

nízkeho tlaku vzduchu a s ňou spojený frontálny systém, ktorá 

sa spojila s tlakovou níţou nad Balkánom a Čiernym morom. 

Zvlnený studený front ešte 23. júna 2010 ovplyvňoval naše 

územie. 

Dňa 24. júna 2010 a čiastočne aj 25. júna 2010 sa presúvala 

cez Poľsko a Slovensko ďalej na juh výšková tlaková níţ. 

Dňa 26. júna 2010 sa nad Balkánom opäť obnovila tlaková 

níţ. Súčasne od západu aţ severozápadu zasahovala do stred-

nej Európy oblasť vyššieho tlaku vzduchu, ktorá sa v ďalších 

dňoch postupne presúvala zo Severného mora aţ nad Pobaltíe 

a juţným okrajom naďalej zasahovala nad strednú Európu. 

 

Klimatologický prehľad  

Mesiac jún 2010 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 

nadnormálny s kladnými teplotnými odchýlkami od +1,2 °C 

Bratislava - Koliba do +2,4 °C na Sliači, vo vysokých hor-
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ských polohách Vysokých a Nízkych Tatier bola odchýlka od 

+2,1 °C na Chopku do +3,1 °C na Lomnickom štíte.  

Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

(mimo vysokých horských polôh) bola pozorovaná v Telgárte 

+14,2 °C, najvyššia priemerná teplota v Hurbanove +20,0 °C. 

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 

teplota v mesiaci jún hodnoty od +4,9 °C na Lomnickom štíte 

do +7.2 °C na Chopku. Absolútne teplotné minimum (mimo 

vysokých horských polôh) namerali v Oravskej Lesnej                 

+2,8 °C, dňa 5. júna 2010, najvyššie maximum v Rimavskej 

Sobote +34,6 °C, dňa 12. júna 2010. Na Lomnickom štíte po-

klesla minimálna teplota vzduchu dňa 23. júna 2010 na                 

-3,5 °C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa pohybovala 

prevaţne nad normálom: Bratislava 0 %, Piešťany -4 %, Hur-

banovo -7 %, Oravská Lesná +2 %, Sliač -3 %, Boľkovce +4 

%, Telgárt +3 %, Štrbské Pleso -4 %, Košice +7 %, Stropkov - 

Tisinec -8 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v júni prevaţne okolo 

normálu v intervale od 94 % Stropkov - Tisinec do 133 %  na 

Lomnickom štíte. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 80 aţ 

100 km/h sme pozorovali dňa 12. júna 2010. Uvedené rýchlo-

stí vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 

rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac jún 2010 bol na viacerých miestach Slovenska 

zráţkovo mimoriadne nadnormálny. Mesačné úhrny atmosfé-

rických zráţok sa pohybovali väčšinou od 62 mm v Bratislave 

na letisku do viac ako 275 mm v povodí Hnilca a Hornádu. 

Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie Slo-

venska dosiahol 148 mm, čo predstavuje 172 % normálu a 

prebytok zráţok 62 mm. 

 



759 

 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac jún roku 2010 bol významný najmä z hľadiska tep-

loty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok.  

Priemerné mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namne vysoká na celom území Slovenskej republiky aspoň od 

roku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký najmä na Sliači. na Chopku a najvýraz-

nejšie na Lomnickom štíte aspoň od roku 1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne vysoké na mnohých miestach územia Slovenskej re-

publiky aspoň od roku 1961, najvýraznejšie v Oravskej Lesnej 

+30.6 °C, druhá najvyššia nameraná hodnota. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký na celom území Slovenska aspoň od ro-

ku 1961, najmä na Sliači, kde bol prekonaný rekord. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne vysoké hodnoty aspoň od roku 1961 takmer na 

všetkých miestach Slovenska výnimkou bol len Tisinec od ro-

ku 1963, Medzilaborce a Kamenica nad Cirochou. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významnú vy-

sokú hodnotu iba na Lomnickom Štíte 185 h. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne vy-

soký, aspoň od roku 1961, na väčšine meteorologických staníc 

Slovenska a súčasne bol prekonaný rekord na Sliači 170,8 mm 

z roku 1964.  

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad Teplota a pre-

mŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júni 2010 pohy-

bovala od +15,4 °C v Telgárte do +21,8 °C v Dudinciach.  
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Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 

od 11,0 °C v Telgárte dňa 2. júna 2010 aţ do +15,3 °C na 

Sliač dňa 3. júna 2010.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od 14,4 °C v Telgárte do 20,7 °C  Dudinciach. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  

Pšenica ozimná v podhorských polohách klasíla a kvitla v 

prvej dekáde mesiaca. V tomto období v juţných častiach Slo-

venska dosiahla mliečnu zrelosť a v polovici tretej dekády jú-

na aj ţltú zrelosť. U jačmeňa ozimného bola na konci mesiaca 

zaznamenaná fenologická fáza plná zrelosť. Repka ozimná na 

konci druhej dekády júna dosiahla ţltú zrelosť, v stredných a v 

podhorských 

polohách dokvitala. Od začiatku mesiaca pokračovalo klasenie 

jarných obilnín, od druhej dekády mesiaca pšenice jarnej a ov-

sa siateho. Jačmeň jarný zaznamenal v tretej dekáde mesiaca 

fázu mliečna zrelosť. Ojedinelé bola zaznamenaná aj ţltá zre-

losť na lokalite vo VSN. V podhorských polohách bol jačmeň 

jarný na začiatku júna v štádiu druhého kolienka, klasíl a kvi-

tol v tretej dekáde mesiaca. Zemiaky pokračovali v zapájaní sa 

do riadkov a v kvitnutí. Repa cukrová sa v poslednej dekáde 

júna zapájala do riadkov. Kukurica počas mesiaca postupne 

vzchádzala na plochách, ktoré boli vysiate koncom mája a na 

začiatku júna. V druhej dekáde júna kvitol hrach, fan a mak 

siaty a aj bôb obyčajný. Slnečnica ročná butonízovala od dru-

hej dekády júna. v priebehu mesiaca pokračovala prvá kosba 

lucerny siatej, ďateliny lúčnej a trvalých trávnych porastov na 

lokalitách, kde to nebolo moţné pre nepriaznivé počasie v má-

ji a začiatkom júna. Pred druhou kosbou začínali v poslednej 

dekáde mesiaca kvitnúť tomka voňavá, psiarka lúčna a ďateli-

na lúčna. 
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Od začiatku júna pokračovalo dozrievanie a zber skorých 

odrôd čerešní. Počas druhej polovice mesiaca dozrievali aj ne-

skoré odrody, a v tretej dekáde júna dozrievala višňa a ríbezľa 

červená. Prvé marhule dozreli v poslednej dekáde júna so sla-

bou úrodou plodov. V polovici mesiaca bolo pozorované 

ukončenie rastu letorastov u jabloni a hrušiek. Vinič hrozno-

rodý naplno kvitol od polovice júna a do konca mesiaca od-

kvitol. 

Na začiatku júna pokračovali v kvitnutí vo vyšších polo-

hách jarabina vtáčia, baza čierna, agát biely a ruţa šípová, v 

prvej dekáde mesiaca pokračovala v kvitnutí lipa veľkolistá a 

od polovice júna aj lipa malolistá. V polovici júna bol zazna-

menaný začiatok kvitnutia borovice horskej a ostruţiny mali-

novej. Ojedinelé boli zaznamenané, od druhej dekády júna, 

jánske výhonky u buka lesného, duba letného a zimného, 

smreka obyčajného, borovice horskej, smrekovca opadavého a 

javora horského. Na konci júna sa ojedinelé začali zberať plo-

dy brusnice čučoriedkovej a ostruţiny malinovej. 

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

V prvej a druhej dekáde mesiaca sa vo vyšších polohách 

ozýval spev prepelice poľnej. Na viacerých lokalitách, najmä 

východného Slovenska, bol v júni zaznamenaný aj hromadný 

výskyt pásavky zemiakovej. 
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Synoptický prehľad za júl 2010 

 

Začiatkom mesiaca júla 2010 sa nad strednou Európou udr-

ţiavalo nevýrazné pole tlaku vzduchu. Zároveň vo vyšších 

vrstvách ovzdušia sa nachádzala nad Rumunskom nevýrazná 

oblasť niţšieho tlaku vzduchu. 

Dňa 6. júla 2010 postúpil do našej oblasti od západu stude-

ný front. Za ním prúdil do strednej Európy chladnejší vzduch 

od severozápadu a v ňom sa od západu postupne rozšírila tla-

ková výš. Tá sa postupne presúvala nad pobaltské štáty a po 

jej zadnej strane k nám prúdil teplý vzduch od juhozápadu.  

Od 13. júla 2010 bolo nad našim územím nevýrazné tlakové 

pole. Dňa 14. júla 2010 čiastočne ovplyvnil počasie u nás svo-

jím okrajom studený front postupujúci cez Poľsko nad Ukraji-
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nu. Za ním sa do 17. júla 2010 udrţiavalo nad našou oblasťou 

nevýrazné tlakové pole.  

V noci na 18. júla 2010 začal počasie u nás ovplyvňovať 

výrazný studený front spojený s tlakovou níţou so stredom 

nad Nórskym morom. Pri svojom postupe sa vlnil a sprevá-

dzala ho intenzívna búrková činnosť. Za frontom sa od juho-

západu rozširoval výbeţok tlakovej výše, v ktorom neskôr 

zmohutnelo samostatné jadro. To sa presúvalo smerom na se-

verovýchod a v období 21. aţ 23. júla 2010 sa nachádzalo nad 

našim územím len nevýrazné tlakové pole.  

Dňa 23. júla 2010 postúpil do našej oblastí od západu stu-

dený front. Na ňom sa nad Slovenskom a okolitými krajinami 

prehĺbila samostatná tlaková níţ, ktorá pomaly postupovala 

nad juţný Balt.  

V chladnom vzduchu sa dňa 25. júla 2010 nad Slovenskom 

nachádzalo nevýrazné tlakové pole. Súčasne nad Rakúskom sa 

prehĺbila vo vyšších vrstvách ovzdušia tlaková níţ. Tá 

ovplyvňovala počasie u nás do 27. júla 2010. 

Dňa 28. júla 2010 postupovala z Ukrajiny nad Slovensko 

tlaková níţ, ktorá sa nasledujúci deň presúvala na sever aţ se-

verovýchod. Dňa 30. júla 2010 postúpil nad západné Sloven-

sko zvlnený studený front, ktorý nasledujúci deň zotrvával nad 

stredným Slovenskom. 

 

Klimatologický prehľad 

Mesiac júl 2010 bol na území Slovenska prevaţne teplotné 

mimoriadne nadnormálny, s odchýlkami od +2,5 °C v Čadci 

a Kamenici nad Cirochou do -3,9 °C na Sliači.  

Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Orav-

skej Lesnej +17,2 °C, najvyššia v Hurbanove a v Bratislave na 

letisku +23,2 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla 
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priemerná mesačná teplota vzduchu v júli hodnoty od             

+6,9 °C na Lomnickom štíte do +10,3 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum namerali, mimo vysokých 

horských polôh, v Oravskej Lesnej +3,9 °C, dňa 8. júla 2010. 

Najvyššie teplotné maximum namerali v Bratislave v Mlyn-

skej doline +38,4 °C, dňa 17. júla 2010. Na Lomnickom štíte 

poklesla dňa 7. júla 2010 minimálna teplota vzduchu na                 

-2,7 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 

územia Slovenska pohybovala okolo normálu: Bratislava - le-

tisko -5 %, Piešťany 0 %, Hurbanovo -3 %, Oravská Lesná             

-4 %, Sliač -1 %, Telgárt -2 %, Štrbské Pleso 1 %, Košice - le-

tisko -2 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola nadnormálna v intervale 

od 111 % v Kamenici nad Cirochou do 156% na Chopku nor-

málu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 aţ 

100 knVh sme pozorovali v dňoch 23. a 24. júla 2010. Uvede-

né rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať 

maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách úze-

mia Slovenska. 

Mesiac júl 2010 bol predovšetkým na strednom a východ-

nom Slovensku zráţkovo nadnormálny. Mesačné úhrny atmo-

sférických zráţok sa pohybovali väčšinou od 40 mm na nie-

ktorých miestach krajného juhu Podunajskej níţiny do 479 

mm na Skalnatom Plese. 

Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie 

Slovenska dosiahol 153 mm, Čo predstavuje 170 % normálu a 

prebytok zráţok 63 mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac júl roku 2010 bol významný najmä pri hodnotení 

teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok. 
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Priemerné mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namne vysoká na celom území Slovenskej republiky aspoň od 

roku 1961.  

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký na celom území Slovenskej republiky 

aspoň od roku 1961. Rekord bol prekonaný na meteorologic-

kej stanici Sliač. Absolútne maximum teploty vzduchu bolo 

štatisticky významne vysoké takmer na celom území Sloven-

ska aspoň od roku 1961, s výnimkou Košíc a Milhostova. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký na celom území Slovenska aspoň od ro-

ku 1961, pričom na väčšine pozorovacích staníc bol prekona-

ný rekord. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne vysoké hodnoty aspoň od roku 1961 takmer na 

všetkých miestach Slovenska, výnimkou bola len Čadca a 

Kamenica nad Cirochou. Rekord bol prekonaný na meteorolo-

gickej stanici Sliač a Boľkovce. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vy-

soké hodnoty takmer na všetkých pozorovacích staniciach s 

výnimkou Lomnického Štítu a Kamenice nad Cirochou. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne vy-

soký aspoň od roku 1961 na väčšine meteorologických staníc 

Slovenska, s výnimkou Čadce a Košíc. Podrobnejšie (plošne) 

je úhrn atmosférických zráţok hodnotený na inom mieste bul-

letinu, vychádzajúc z väčšieho počtu staníc. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júli pohybovala 

od +18,2 °C v Telgárte do +25,6 °C v Ţiháreci.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 

+10,1 °C v Spišských Vlachoch aţ +18,7 °C v Boľkovciach.  
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Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od +17,1 °C v Telgárte do +24,5 °C v Ţihárci. 

 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  

Od začiatku júla pšenica ozimná a jačmeň jarný v teplejších 

oblastiach Slovenska dosahovali ţltú zrelosť, od konca prvého 

týţdňa začali porasty vstupovať do plnej zrelostí. Od druhej 

dekády mesiaca sa začala zberať pšenica ozimná, v druhej po-

lovici júla aj jačmeň jarný. Repka ozimná sa začala zberať od 

začiatku mesiaca. Na skorších odrodách zemiakov dochádzalo 

k všeobecnému ţltnutiu a odumieraniu vňate, zberali sa. Ku-

kurica siata pokračovala v klasení, prevaţne v druhej polovici 

mesiaca kvitla, v poslednej júlovej dekáde začala vstupovať 

do mliečnej zrelosti. Hrach siaty dosahoval plnú zrelosť, zbe-

ral sa. Slnečnica ročná začiatkom mesiaca začala kvitnúť. Po-

kračovala druhá kosba lucemy siatej. Chmeľ obyčajný začal 

kvitnúť v Trenčíne začiatkom druhej júlovej dekády. 

Začiatkom júla pokračoval ešte zber ríbezlí, v priebehu me-

siaca dozrievali a zberali sa marhule, skoršie odrody broskýň. 

Prevaţne v druhej polovici júla dozrievali a zberali sa letné 

odrody jabĺk a hrušiek, koncom mesiaca dozrievali skoršie od-

rody sliviek. Od začiatku mesiaca pokračovalo dozrievanie a 

zber plodov ostruţiny malinovej. Od konca druhej júlovej de-

kády boli zaznamenané na niektorých druhoch lesných drevín 

jánske výhonky a v priebehu mesiaca miestami aj letné ţltnu-

tie listov. 

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

V mesiaci júl 2010 na niektorých miestach boli zaznamena-

né výskyty pásavky zemiakovej. 
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Synoptický prehľad za september 2010 

 

Začiatkom mesiaca septembra 2010 sa tlaková níţ presúvala 

z Rumunska cez Ukrajinu nad Bielorusko a Pobaltie a nad na-

še územie prúdil od severozápadu chladný morský vzduch.  

Z 3. na 4. septembra 2010 sa v nevýraznom tlakovom poli 

nad strednou Európou sformovalo zvlnené frontálne rozhranie, 

ktoré dňa 4. a 5.  septembra 2010 ovplyvňovalo počasie aj u 

nás.  

Dňa 6. septembra 2010 sa v studenom vzduchu rozšíril od 

severu do našej oblasti nevýrazný výbeţok tlakovej výše, ale 
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nad Slovenskom a okolitými štátmi sa nachádzala vo vyšších 

vrstvách ovzdušia tlaková níţ.  

Dňa 8. septembra 2010 postúpil od západu do našej oblasti 

teplý front a dňa 9. septembra 2010 aj zvlnený studený front, 

ktorý sa nad našim územím do 12. septembra 2010 udrţiaval 

bez pohybu.  

V dňoch 12.  a 13. septembra 2010 sa nad strednou Európou 

nachádzalo nevýrazné tlakové pole, v ktorom sa rozpadával 

studený front.  

Dňa 14. septembra 2010 večer nás od západu zasiahol okraj 

teplého frontu a za ním dňa 15. septembra 2010 od západu aţ 

juhozápadu prúdil teplejší vzduch.  

V noci na 16. septembra 2010 postúpil od západu nad naše 

územie studený front, ktorý sa do 18. septembra 2010 vlnil 

nad Alpami, Maďarskom a západnou Ukrajinou a svojou ob-

lačnosťou a atmosférickými zráţkami čiastočne ovplyvňoval 

aj územie Slovenska.  

Dňa 19. septembra 2010 sa u nás presadil vplyv výbeţku 

tlakovej výše zasahujúcej od západu cez strednú Európu aţ 

nad Rusko. Dňa 20. septembra 2010 sa nad strednou Európou 

nachádzal stred tlakovej výše.  

V ďalších dňoch tlaková výš čiastočne zoslabla a dňa 24. 

septembra 2010 sa jej stred presunul nad Ukrajinu. V noci z 

25. na 26. septembra 2010 začala počasie nad našim území 

ovplyvňovať od juhu tlaková níţ so stredom nad juţným Ma-

ďarskom. Spomínaná tlaková níţ sa dňa 27. septembra 2010 

presunula nad strednú Európu a odtiaľ pomaly cez Poľsko na 

severovýchod, a k nám prúdil studený a vlhký vzduch od seve-

ru.  

Dňa 30. septembra 2010 sa od severu do strednej Európy 

rozšíril okraj tlakovej výše so stredom nad Škandináviou a zá-

roveň od severovýchodu aţ východu vo vyšších vrstvách 
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ovzdušia/atmosféry naše územie ovplyvňovala brázda nízkeho 

tlaku vzduchu. 

 

Klimatologický prehľad  

Mesiac september 2010 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotné normálny, miestami podnormálny (studený), so zá-

pornými teplotnými odchýlkami od -0,3 °C v Medzilaborciach 

do -1,5 °C na Chopku, Bratislave - Kolibe.  

Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Telgár-

te a v Oravskej Lesnej +9.1 °C, najvyššia v Bratislave na leti-

sku +14,5 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla prie-

merná mesačná teplota vzduchu v septembri hodnoty od               

-0,4 °C na Lomnickom štíte do +2,6 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských 

polôh, namerali v Oravskej Lesnej -1,4 °C, dňa 20. septembra 

2010. Najvyššie teplotné maximum namerali v Nitre a v Ka-

menici n/Cirochou +24,6 °C, dňa 12. septembra 2010 a 24. 

septembra 2010. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna tep-

lota vzduchu dňa 20. septembra 2010 na -6,2 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola nadnor-

málna v Bratislave +4 %, Piešťanoch +7 %, Hurbanove                      

+15 %, Oravskej Lesnej +6 %, Sliači +12 %, Boľkovciach 

+16 %, Telgárte +9 %, Štrbskom Plese +14 %, Košiciach    

+11 %, Stropkove - Tisinci +8 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v septembri 2010 pod-

normálna v intervale od 62 % v Bratislave na Kolibe do 92 % 

v Bratislave na letisku. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 aţ    

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

rované v dňoch 25. a 26. septembra 2010. Uvedené rýchlosti 

vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 

rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 
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Mesiac september 2010 bol na území Slovenska zráţkovo 

nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa pohy-

bovali väčšinou od 47 mm v Skalici do 293 mm v Králikoch. 

Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie Slo-

venska dosiahol 130 mm. Čo predstavuje 206 % normálu a 

prebytok zráţok 67 mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac september 2010 bol významný najmä pri hodnotení 

teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola podpriemerná na 

celom území Slovenska, štatisticky významne nízka v Brati-

slave, v Hurbanove, na Chopku, v Boľkovciach, v Poprade a 

aj v Košiciach, aspoň od roku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne nízky takmer na celom území Slovenska, najvý-

raznejšie sa to prejavilo v Bratislave na letisku aspoň od roku 

1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne nízke na celom území Slovenska aspoň od roku 1961. 

Rekordy boli prekonané v Bratislave na letisku, v Piešťanoch, 

v Hurbanove a v Poprade. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký len v Oravskej Lesnej, na Sliači a v 

Boľkovciach, aspoň od roku 1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne vysoké hodnoty aspoň od roku 1961 najmä na vý-

chodnom Slovensku. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne níz-

ke hodnoty takmer na celom území Slovenska (okrem Brati-

slavy a Piešťan, kde boli hodnoty podpriemerné, nie však šta-

tisticky významné) aspoň od roku 1961. 
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Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne vy-

soký, aspoň od roku 1961, na celom území Slovenska, pričom 

z meteorologických staníc bol najvýraznejší v Boľkovciach 

128,1 mm, čim bol prekonaný rekord tejto stanice pre tento 

mesiac. Podrobnejšie (plošne) je úhrn atmosférických zráţok 

hodnotený na inom mieste bulletinu, vychádzajúc z väčšieho 

počtu staníc. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

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

bri pohybovala od +12,7 °C v Plavci nad Popradom do               

+16,8 °C v Orechovej.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 

+8,0 °C v Plavci nad Popradom aţ +13,2 °C v Bratislava na 

Kolibe.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od +13,0 °C v Liptovskom Hrádku do +17,0 °C v Ore-

chovej. 

 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  

V septembri 2010 pokračovala sejba repky ozimnej, skôr 

zasiata vzchádzala a prvé páry pravých listov vytvárala pre-

vaţne od druhého týţdňa. Sejba ozimných obilnín začala pre-

vaţne od posledného septembrového týţdňa, koncom mesiaca 

lokálne vzchádzali. V priebehu septembra pokračoval zber ne-

skorších odrôd zemiakov, v druhej polovici mesiaca repa cuk-

rová dosahovala technickú zrelosť a začala sa zberať. Slnečni-

ca ročná dosahovala plnú zrelosť a v poslednej septembrovej 

dekáde sa začala na juhu Slovenska zberať. Kukurica siata (na 
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zrno) dosahovala plnú zrelosť a začala sa zberať prevaţne 

koncom mesiaca. 

V prvej polovici septembra 2010 pokračoval ešte zber ne-

skorších odrôd sliviek a to prevaţne vo vyšších polohách. V 

priebehu mesiaca pokračoval zber jesenných odrôd jabĺk a 

hrušiek, dozrieval a zberal sa vinič hroznorodý. Od druhej de-

kády septembra dozrievali plody orecha kráľovského. V po-

slednej dekáde mesiaca zimné odrody jabĺk a koncom septem-

bra zimné odrody hrušiek dosahovali zberovú zrelosť. Vše-

obecné ţltnutie a opad listov z ovocných drevín začalo pre-

vaţne v poslednej dekáde mesiaca. 

V priebehu septembra pokračovalo dozrievanie plodov 

drieňa, hloha a liesky obyčajnej. Od začiatku mesiaca dozrie-

vali plody slivky trnkovej, javora horského, od druhej dekády 

plody lipy malolistej, jarabiny vtáčej, jaseňa štíhleho, ruţe ší-

povej, pagaštana konského, v druhej dekáde mesiaca z bylín 

plne kvitla jesienka obyčajná, v druhej polovici septembra do-

zrievali plody buka lesného, duba letného a zimného, agáta 

bieleho, hraba obyčajného. Od druhej dekády septembra zača-

lo lístie na lesných drevinách ţltnúť a opadávať. 

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

V prvej polovici mesiaca pokračoval odlet bociana bieleho, 

lastovičky a belorítky domovej. Prevaţne z vyšších polôh od 

druhej dekády mesiaca odlietal škovránok poľný, koncom me-

siaca začal odlietať aj škorec lesklý. 
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Synoptický prehľad za október 2010 

 

V dňoch l. aţ 10. októbra 2010 zasahovala do strednej Eu-

rópy od severu aţ severovýchodu tlaková výš. Počas ďalších 

dvoch októbrových dni tlak vzduchu nad našou oblasťou kle-

sal. 

V dňoch od 13. do 20. októbra 2010 sa nad Slovenskom a 

okolitými krajinami nachádzalo nevýrazné tlakové pole. 

Dňa 21. októbra 2010 prešiel od severozápadu cez nás stu-

dený front. Za ním sa k nám prechodne rozšírila od západu 

tlaková výš a po jej zadnej strane v dňoch 24. a 25. októbra 

2010 od juhozápadu prúdil do našej oblasti prechodne teplejší 

vzduch. 
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Dňa 26. októbra 2010 prešiel od západu zvlnený studený 

front a za ním sa k nám rozšírila od západu tlaková výš, pri-

čom po jej zadnej strane prúdil posledné dva dni v mesiaci od 

juhozápadu nad Slovensko teplejší vzduch. 

 

Klimatologický prehľad  

Mesiac október 2010 bol na väčšine územia Slovenska tep-

lotné podnormálny, studený, miestami aţ veľmi studený s od-

chýlkami od -1,2 °C na Sliači do -2,9 °C v Kamenici 

n/Cirochou). Vo vysokých horských polohách boli teplotné 

odchýlky v intervale od -1,2 °C na Lomnickom štíte do                 

-2,0 °C na Chopku. Relatívne najchladnejší bol október na vý-

chode Slovenska.  

Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu, s 

výnimkou vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v 

Telgárte +3,5 ° C, priemerná najvyššia teplota v Hurbanove 

+8,2 ° C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 

mesačná teplota vzduchu v októbri hodnoty od -3,0 ° C na 

Lomnickom štíte do -1,1  °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum namerali, okrem vysokých 

horských polôh, v Poprade -7,3 °C dňa 28. októbra 2010. 

Absolútne najvyššie teplotné maximum v Dolnom Hričove 

+20,3 °C dňa 6.októbra 2010. Na Lomnickom štíte poklesla 

dňa 26. októbra 2010 minimálna teplota vzduchu na -14,6 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčši-

ne územia Slovenska okolo normálu : Bratislava - letisko                 

+2 %, Piešťany -5 %, Hurbanovo -3 %, Oravská Lesná -7 %, 

Sliač -3 %, Boľkovce -1 %, Telgárt -2 %, Štrbské Pleso -4 %, 

Košice - letisko -3 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v októbri prevaţne nad-

priemerná v intervale od 91 % na Chopku do 155 % v Strop-

kove - Tisinci normálu. 
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Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 50 aţ  

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

rované v dňoch 27. aţ 28. októbra 2010. Uvedené rýchlosti 

vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 

rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac október 2010 bol na území Slovenska zráţkovo pre-

vaţne podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa 

pohybovali väčšinou od 5 mm na niektorých miestach výcho-

doslovenskej níţiny do 67 mm v Kľaku a v Králikoch. Priesto-

rový úhrn zráţok pre celé územie Slovenska dosiahol 28 mm, 

Čo predstavuje 46 % normálu a deficit zráţok 33 mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac október roku 2010 bol významný najmä pri hodno-

tení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok.  

Priemerné mesačné teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namne nízka na celom území Slovenska, najvýraznejšie v 

Milhostove a v Kamenici nad Cirochou aspoň od roku 1961, 

kde boli prekonané historické rekordy.  

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne nízky na celom území Slovenska s výnimkou 

Tisinca, kde je pozorovanie aţ od roku 1963, najvýraznejšie sa 

to prejavilo v Bratislave na letisku, aspoň od roku 1961.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne nízke na celom území Slovenska aspoň od roku 1961. 

Najvýraznejšie sa to prejavilo v Bratislave, v Piešťanoch, v 

Hurbanove, na Chopku, v Bolkovciach, v Telgárte, Poprade, 

Košiciach, Medzilaborciach a Milhostove, zhodne druhá naj-

niţšia hodnota v časovom rade aspoň od roku 1961.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol podprie-

merný na celom území Slovenska, štatisticky významne tak-

mer na celom území s výnimkou Oravskej Lesnej a Lomnic-
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kého štítu, najvýraznejšie na východe Slovenska, v Medzi-

laborciach a v Kamenici nad Cirochou aspoň od roku 1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne nízke hodnoty aspoň od roku 1961 najmä na vý-

chodnom Slovensku. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vy-

soké hodnoty len na strednom a východnom Slovensku, Naj-

výraznejšie na Lomnickom štíte 238.5 h, čo predstavuje druhú 

najvyššiu hodnotu aspoň od roku 1961. 

Úhrn atmosférických zráţok bol podpriemerný, štatisticky 

významne nízky aspoň od roku 1961 len v Čadci, v Oravskej 

Lesnej, na Chopku, na Lomnickom štíte, v Tisinci (od roku 

1963), v Medzilaborciach a tieţ v Milhostove, vychádzajúc z 

výberového súboru meteorologických staníc plošne pokrýva-

júcich územie Slovenska. Podrobnejšie (plošne) je úhrn atmo-

sférických zráţok hodnotený v inej častí bulletinu, vychádza-

júc z väčšieho počtu staníc. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad. Teplota a 

premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v októbri 

2010 pohybovala od +6,0 °C v Plavci nad Popradom do              

+10,6 °C v Bratislave na Kolibe.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 

+0,4 °C v Plavci n/Popradom aţ +6,1 °C v Bratislave na Koli-

be.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od +7,1 °C v Liptovskom Hrádku do +11,3 °C v Bra-

tislave na Kolibe. 
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevin a rastlín  

V prvej polovici októbra 2010 pokračoval ešte zber slnečni-

ce ročnej. V priebehu mesiaca októbra 2010 sa zberala repa 

cukrová a kŕmna, kukurica siata (na zrno). Repka ozimná sa 

nachádzala vo fáze prvých párov pravých listov. Pokračovala 

sejba ozimných obilnín, hlavne pšenice ozimnej, skôr zasiata 

pokračovala vo v schádzaní, od konca prvej dekády miestami 

začala vytvárať tretí list.  

Začiatkom októbra 2010 sa zberali lokálne ešte neskoré od-

rody viniča hroznorodého. V priebehu mesiaca pokračoval 

zber zimných odrôd jabĺk a hrušiek. Pokračovalo ţltnutie a 

opadávanie lístia z ovocných drevín. Pokračovalo dozrievanie 

lesných plodov. Na lesných drevinách pokračovalo ţltnutie a 

opadávanie lístia. 

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

Prevaţne v prvej dekáde októbra 2010 pokračoval odlet 

škovránka poľného a v priebehu mesiaca odlietal škorec lesk-

lý. 
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Synoptický prehľad za november 2010 

 

Na začiatku mesiaca novembra 2010 prúdil od juhu do 

strednej Európy teplý vzduch Dňa 2. novembra 2010 zasaho-

vala nad Slovensko plytká tlaková brázda.  

V dňoch 3. aţ 6. novembra 2010 ovplyvňovala naše územie 

rozsiahla oblasť vyššieho tlaku vzduchu, ktorá sa rozprestiera-

la cez juţnú a strednú Európu. 

Od 7. do 10. novembra 2010 zasahovala do karpatskej ob-

lasti od západu brázda nízkeho tlaku vzduchu a od juhozápadu 

postupovali ďalej na severovýchod frontálne vlny studeného 

frontu. 

Dňa 11. novembra 2010 sa prechodne nad naše územie roz-

šíril výbeţok vyššieho tlaku vzduchu a za ním dňa 12. novem-

bra 2010 prešiel Slovenskom frontálny systém. Za týmto fron-

tálnym systémom začal od juhozápadu prúdiť do karpatskej 

oblasti teplý vzduch. 

Od 15. novembra 2010 bolo počasie u nás ovplyvnené fron-

tálnym rozhraním postupujúcim od Nemecka cez Poľsko. Ce-

chy. Rakúsko smerom na východ Za nim sa v strednej Európe 

udrţiavalo nevýrazné tlakové pole aţ do 20. novembra 2010, 

kedy sa nad Biskajským zálivom prehĺbila tlaková níţ.  

Jej frontálny systém postúpil dňa 22. novembra 2010 od 

Álp cez Slovensko na severovýchod. Za ním začal dňa 23. no-

vembra 2010 nad Slovensko prúdiť od západu studený 

vzduch, ktorý sa neskôr zmenil na severozápadný, pôvodom 

arktický vzduch.  

V noci z 26. na 27. novembra 2010 začal od juhozápadu do 

karpatskej oblasti postupovať ďalší frontálny systém a objavi-

lo sa prvé sneţenie v níţinách. V závere mesiaca prechádzala 

Európou od Stredného mora smerom nad Ukrajinu a Bie-

lorusko tlaková níţ. 
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Klimatologický prehľad  

Mesiac november 2010 bol na väčšine územia Slovenska 

prevaţne teplotné silne aţ mimoriadne nadnormálny s Klad-

nými teplotnými odchýlkami od +19,0 °C na Lomnickom štíte 

do +4,0 °C v Košiciach na letisku.  

Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte 

+3,8 °C a najvyššia v Hurbanove +8,2 °C. Vo vysokých hor-

ských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota  vzduchu 

v mesiaci november 2010 hodnoty od -4,7 °C na Chopku do             

-2,3 °C na Lomnickom štíte.  

Absolútne teplotné minimum namerali, mimo vysokých 

horských polôh, v Oravskej Lesnej -15,3 °C dňa 30. novembra 

2010 a najvyššie teplotné maximum v Spišských Vlachoch 

23,0 °C dňa 15. novembra 2010. Na Lomnickom štíte poklesla 

dňa 30. novembra 2010 minimálna teplota vzduchu na                      

-21,0 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14 h bola na väčšine 

územia Slovenska okolo normálu : Bratislava - letisko -3 %, 

Piešťany 0 %, Hurbanovo -4 %, Oravská Lesná -7 %, Sliač -3 

%, Boľkovce -3 %. Telgárt +4 %. Štrbské Pleso +3 %. Košice 

- letisko -4 %. Stropkov -Tisinec -4 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v závislosti od nízkej ob-

lačnosti a hmiel v intervale od 74 % v Telgárte do 186 %  

v Milhostove.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 50 aţ 80 

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

vané 1. novembra 2010. Uvedené rýchlosť vetra sú iba orien-

tačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v 

konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Mesiac november 2010 bol na území Slovenska zráţkovo 

prevaţne nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok 

sa pohybovali väčšinou od 35 mm na najkrajnejšom západe 
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Záhorskej níţiny do 276 mm v Jasnej pod Chopkom. Priesto-

rový úhrn atmosferických zráţok pre celé územie Slovenska 

dosiahol 104 mm, čo predstavuje 168 % normálu a prebytok 

zráţok 42 mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac november 2010 bol významný najmä pri hodnotení 

teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namne vysoká na celom území Slovenska, pričom na mnohých 

miestach bolo prekonané historické maximum v Sliači, Boľ-

kovciach. Košiciach a Milhostove aspoň od roku 1661. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký na celom území Slovenska, pričom na 

niektorých miestach bol prekonaný historický rekord v Boľ-

kovciach a Košiciach aspoň od roku 1681.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne vysoké na celom území Slovenska aspoň od roku 1961. 

Najvýraznejšie sa to prejavilo v Bratislave na Kolibe, v Pieš-

ťanoch, Oravskej Lesnej a v Telgárte aspoň od roku 1961. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký na celom území Slovenska, pričom v 

Boľkovciach bol prekonaný historický rekord aspoň od roku 

1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne vysoké hodnoty len v Hurbanove, naopak štatistic-

ky významne nízke hodnoty boli pozorované na Chopku. 

Lomnickom štíte a v Poprade aspoň od roku 1961. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vy-

soké hodnoty len v Bratislave a v Hurbanove zo západnej časti 

Slovenska, a na východnej časti v Košiciach, Tisinci, Milhos-

tove a v Kamenici nad Cirochou. aspoň od roku 1961. Na-
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opak, štatisticky významne nízke trvanie slnečného svitu bolo 

pozorované v Telgárte. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne vy-

soký na väčšine územia Slovenska aspoň od roku 1961. Naj-

výraznejšie sa to prejavilo v Poprade, na Sliači a v Telgárte z 

vybraného počtu meteorologických staníc Slovenska. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad.  Teplota a 

premŕzanie pôdy  

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

bri 2010 pohybovala od +5,5 °C Plavči nad Popradom do              

+8,8 ° C v Mochovciach.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola od 

-0,5 °C v Spišských Vlachoch do 4,5 °C v Košiciach na leti-

sku.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od +6,2 °C v Plavči nad Popradom do +9,2 °C v Morav-

skom Svätom Jáne a Mochovciach. 

Najhlbšia úroveň premrznutia pôdy sa pohybovala od 0 do 

11 cm v Poprade. 

 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín   

V mesiaci november 2010 sa lokálne zberala ešte kukurica 

siata (na zrno). Začiatkom mesiaca novembra 2010 sa miesta-

mi siala ešte pšenica ozimná, skôr zasiata pokračovala vo 

vzchádzaní a porasty začali aj odnoţovať. 

Začiatkom novembra 2010 pokračoval ešte lokálny zber 

zimných odrôd hrušiek.  

V prvej polovici mesiaca novembra pokračoval opad lístia z 

ovocných drevín. V priebehu mesiaca pokračovalo dozrieva-

nie plodov smreka obyčajného, borovice lesnej a smrekovca 
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opadavého Na lesných drevinách pokračovalo opadávanie lís-

tia. 

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

V prvej polovici novembra 2010 z juţných oblastí Podunaj-

skej níţiny odlietal ešte škorec lesklý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synoptický prehľad za december 2010 

 

Začiatkom mesiaca decembra 2010 začalo počasie na Slo-

vensku v studenom vzduchu ovplyvňovať tlaková níţ so 

stredom nad Janovským zálivom, ktorá postupovala ďalej na 

sever aţ severovýchod. V dňoch 2. a 3. decembra 2010 pre-

chádzali cez Balkán smerom nad naše územie frontálne poru-

chy, s touto tlakovou níţou spojené. 
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Dňa 4. decembra 2010 sa nad vnútrozemie Európy v chlad-

nom vzduchu od juhozápadu rozšíril výbeţok vyššieho tlaku 

vzduchu a počasie ovplyvňoval aj nasledujúci deň. 

Dňa 6. decembra 2010 sa nad západnou Európou prehĺbila 

brázda nízkeho tlaku vzduchu a teplý front s ňou spojený po-

stúpil cez Slovensko smerom na sever.  

V dňoch 7. a 8. decembra 2010 od juhozápadu pokračoval 

prílev teplého vzduchu do karpatskej kotliny a to po prednej 

strane tlakovej niţe, ktorej stred sa zároveň presúval z Fran-

cúzska nad Poľsko aţ Pobaltíe. 

Dňa 9. decembra 2010 počasie na Slovensku ovplyvňoval 

studený front, spojený so spomínanou tlakovou níţou, ktorý 

rýchlo prechádzal cez Slovensko a ďalej na juhovýchod. Za 

ním sa od západu nad Alpy a Karpaty rozširoval výbeţok vyš-

šieho tlaku vzduchu.  

V dňoch 11. – 12. decembra 2010 v severozápadnom prú-

dení cez strednú Európu ďalej na juhovýchod postupoval fron-

tálny systém, spojený s podruţnou tlakovou níţou. Medzi ob-

lasťou nízkeho tlaku vzduchu nad východnou Európou a tla-

kovou výšou so stredom nad Britskými ostrovmi a potom 13. a 

14. decembra 2010 od severozápadu aţ severu prenikal stude-

ný vzduch arktického pôvodu.  

Dňa 15. decembra 2010. nad Slovensko od juhu zasahovala 

tlaková níţ vo vyšších vrstvách ovzdušia. 

Dňa 16. decembra 2010 sa územie Slovenska nachádzalo v 

nevýraznom polí relatívne vyššieho tlaku vzduchu. V nasledu-

júci deň uţ na prednej strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu, 

ktorá sa prehĺbila nad Škandináviou. 

Dňa 18. decembra 2010 cez Chorvátsko a Maďarsko sme-

rom na severovýchod spolu s tlakovou níţou, postupoval fron-

tálny systém. Za ním sa nad strednú Európu od juhozápadu 

prechodne rozšíril výbeţok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý dňa 

20. decembra 2010 zoslabol. V ďalších dňoch počasie na Slo-
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vensku ovplyvnila tlaková níţ, ktorej stred sa 21. – 22. de-

cembra 2010 nachádzal nad Španielskom. Po jej prednej stra-

ne začal na Slovensko vo vyšších vrstvách ovzdušia od juho-

západu prúdiť teplý vzduch. Spomínaná tlaková níţ sa ďalej 

presúvala cez západné Stredomorie nad Taliansko, pričom dňa 

24. decembra 2010 vrcholil prílev teplého vzduchu nad naše 

územie. 

Postupne sa stred tejto tlakovej niţe presunul ďalej na vý-

chod a počasie v strednej Európe začal ovplyvňovať studený 

front s ňou spojený. Ten prešiel dňa 25. decembra 2010 Slo-

venskom ďalej na východ. Za ním sa v chladnom vzduchu do 

karpatskej oblastí od západu rozšíril výbeţok vyššieho tlaku 

vzduchu. 

V období od 27. do 30. decembra 2010 zasahoval na Slo-

vensko od západu aţ severozápadu. Iba dňa 28. decembra 

2010 zoslabol a od severozápadu cez Poľsko a Slovensko 

smerom na juhovýchod v plytkej brázde nízkeho tlaku vzdu-

chu postúpil frontálny systém. V posledný deň roka prešiel cez 

karpatskú oblasť smerom na juhovýchod ďalší frontálny sys-

tém spojený s tlakovou níţou so stredom nad Škandináviou. 

 

Klimatologický prehľad  

Mesiac december 2010 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotné podnormálny, studený, s teplotnými odchýlkami od 

+3,5 °C v Čadci do -0,9 °C v Kamenici nad Cirochou. 

Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Spiš-

ských Vlachoch -6,1 °C a najvyššia v Hurbanove -1,4 °C. Vo 

vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná tep-

lota vzduchu v decembri 2010 hodnoty od -12,0 °C na Lom-

nickom štíte do -10,3 °C na Chopku.  
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Absolútne teplotné minimum namerali v Podolínci              

-24,4 °C, dňa 17. decembra 2010, najvyššie maximum v Hur-

banove +14,2 °C, dňa 23. decembra 2010. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčši-

ne územia Slovenska nadnormálna – Bratislava +1 %, Piešťa-

ny +7 %, Hurbanovo -18 %, Sliač -1 %, Boľkovce +5 %, Tel-

gárt +2 %. Štrbské Pleso +4 %, Košice -2 %, Stropkov - Tisi-

nec -6 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v decembri 2010 roz-

dielna v závislosti od nízkej oblačnosti a to v intervale od 52 

%  v Boľkovciach do 121 % v Bratislave na letisku. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 80 aţ 

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

zorované dňa 9. decembra 2010. Uvedené rýchlostí vetra sú 

iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlo-

stiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Mesiac december 2010 bol na území Slovenska zráţkovo 

prevaţne nadnormálny, ale v niektorých regiónoch, hlavne na 

krajnom juhozápade a západe, bol aj zráţkovo normálny. Me-

sačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali väčšinou od 

31 mm na najkrajnejšom západe Záhorskej níţiny do 171 mm 

v Remetských Hámroch a 181 mm na Lomnickom štíte. Prie-

storový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie Sloven-

ska dosiahol 73 mm, čo predstavuje 138 % normálu a preby-

tok zráţok 20 mm. Netypicky stabilný bol výskyt snehovej 

pokrývky, ktorá síce nebola väčšinou veľmi vysoká, ale jej 

výskyt bol iba minimálne prerušovaný a na niektorých mies-

tach trvala neprerušene od niekoľkých posledných novembro-

vých dní roku 2010 aţ do druhej pentády januára roka 2011. 

Takto to bolo napríklad aj v Bratislave na Kolibe, čo je na 

krajnom juhozápade aj v takejto nadmorskej výške v prvej tre-

tine zimy ojedinelé. 
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Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac december roku 2010 bol významný najmä pri hod-

notení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrá-

ţok. 

Priemerné mesačné teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namne nízka na celom území Slovenska s výnimkou Kameni-

ce nad Cirochou, aspoň od roka 1961. Najvýraznejšie sa to 

prejavilo na Chopku -10,3 °C, kde to bola tretia najniţšia hod-

nota aspoň od r. 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne nízky na celom území Slovenska, aspoň od roku 

1961. Najvýraznejšie sa to prejavilo na Chopku -7,2 °C, čo bo-

la štvrtá najniţšia hodnota aspoň od roka 1961.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namné vysoké len na niektorých miestach Slovenska aspoň od 

r. 1961 v Piešťanoch, Hurbanove, Čadci, Oravskej Lesnej, Ti-

sinci, Medzilaborciach, Milhostove a Kamenici nad Cirochou. 

Naopak, na hrane štatistickej významnosti, nízka hodnota bola 

zaznamenaná v Bratislave na letisku.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne nízky takmer na celom území Slovenska okrem 

Kamenice n/Cirochou, aspoň od roku 1961. Najvýraznejšie sa 

to prejavilo na Chopku -13.2 °C, aspoň od roku 1961.  

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne nízke hodnoty len v Bratislave na letisku, v Piešťa-

noch, v Boľkovciach, v Telgárte, v Poprade, v Milhostove a to 

aspoň od roku 1961. Na ostatnom území boli hodnoty v rámci 

normálu.  

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne níz-

ke hodnoty najmä na juhovýchode a východe krajiny, aspoň 

od roku 1961.  

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne vy-

soký najmä na severovýchode a východe Slovenska aspoň od  
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roku 1961, najvýraznejšie sa to prejavilo v Milhostove 66 mm 

z vybraného počtu meteorologických staníc Slovenska.  

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

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

bri pohybovala od -1,3 °C v Liptovskom Hrádku do 2,5 °C v 

Mochovciach.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola            

-5,2 °C v Banskej Bystrici aţ 0,8 °C v Mochovciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od -0,5 °C v Liptovskom Hrádku do 3,5 °C v Kráľovej 

pri Senci. 

Maximálna hĺbka premrznutía pôdy sa pohybovala od 2 cm 

v Myjave do 36 cm v Turčianskych Tepliciach. 
 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  

V rastlinnej oblasti v decembri 2010 neboli zaznamenané 

ţiadne aktivity. 
 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

Aj v ţivočíšnej ríši v tomto mesiaci neboli zaznamenané 

ţiadne aktivity. 
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