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Počasie v Trenčíne a na Slovensku 

 

Synopticky prehľad za január 2011 

Za zvlneným studeným frontom, ktorý prešiel cez územie 

Slovenska v noci na 2. január 2011, sa rozšíril od západu vý-

bežok tlakovej výše. Jej stred sa v ďalších dňoch presúval cez 

strednú Európu až nad východnú Ukrajinu. Po jej zadnej stra-

ne začal prúdiť vo vyšších vrstvách ovzdušia od juhozápadu 

teplý vzduch, čo sa prejavilo väčšinou zamračeným, hmlistým 

počasím. 

Dňa 10. januára 2011 postúpil od západu nad Slovensko 

zvlnený studený front, ktorý sa nasledujúci deň vo vysokom 

tlaku vzduchu nad nami rozpadol. 

Dňa 12. januára 2011 postupovala cez Dánsko a južnú 

Škandináviu tlaková níž. S ňou spojený studený front zasiahol 

i územie Slovenska. V ďalších dvoch dňoch mesiaca vďaka 

silnému západnému až severozápadnému prúdeniu postupova-

li cez územie Slovenska prevažne teplé fronty, ktoré prinášali 

teplý a vlhký oceánsky vzduch a spôsobili prakticky na celom 

Slovensku dážď.  

Po prechode studeného frontu 15. januára 2011 sa na Slo-

vensko nasledujúci deň rozšíril výbežok tlakovej výše, ktorá 

zmohutnela a prepojila sa so stredom tlakovej výše nad vý-

chodnou Škandináviou. Zároveň ukončila zrážkovú činnosť 

na Slovensku a ako pás vysokého tlaku vzduchu sa dňa 

17. januára 2011 sa presúvala pomaly na východ, takže aj na-

sledujúci deň ovplyvňoval počasie na Slovensku. Dňa 19. ja-

nuára postupoval v brázde nízkeho tlaku vzduchu cez územie 

Slovenska na východ zvlnený studený front, spojený s tlako-

vou nížou nad Fínskom. Súčasne zosilnela nad britskými 
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ostrovmi tlaková výš a po jej prednej strane začal na Sloven-

sko prúdiť od severu chladný vzduch.  

Dňa 23. januára 2011 postúpil od severozápadu cez naše 

územie na juhovýchod studený front. Pretože výbežok zosla-

bol, aj v ďalších troch dňoch postupovali od severozápadu až 

západu cez územie Slovenska frontálne rozhrania, ktoré vy-

tvorili snehovú pokrývku na celom Slovensku. Dňa 27. janu-

ára 2011 sa z britských ostrovov v studenom vzduchu rozšíril 

pás vysokého tlaku vzduchu, najprv nad severnú časť strednej 

Európy, neskôr až nad Balkán, a až do konca mesiaca ovplyv-

ňoval počasie na Slovensku. 

Klimatologický prehľad  

Mesiac január 2011 bol na väčšine územia Slovenska tep-

lotné normálny s teplotnými odchýlkami od -0,8 ° C na Sliači 

a Poprade do -2,1 ° C v Oravskej Lesnej, na východe Sloven-

ska až nadnormálny od -2,3 ° C v Košiciach na letisku do -3,0 

° C v Stropkove – Tisinci.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Popra-

de -4,2 ° C, najvyššia v Bratislave na letisku +0,1 ° C. Vo vy-

sokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplo-

ta vzduchu v januári 2011 od -8,1 ° C na Chopku do  -10.3 ° C 

na Lomnickom štíte.  

Absolútne teplotné minimum namerali v Poprade -24.0 ° C, 

dňa 4. januára 2011. 

Absolútne teplotné maximum +13.5 °C dňa 16. januára 

2011.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola v mesiaci 

január 2011 okolo normálu – Bratislava -1 %, Piešťany -3 %, 

Hurbanovo +2 %, Oravská Lesná -6 %, Sliač -2 %, Boľkov- 

ce +10 %, Telgárt -1 %, Štrbské Pleso +2 %, Košice – letisko  

+3 %, Stropkov – Tisinec +2 %.  
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Suma trvania slnečného svitu bola v januári 2011 rozdielna 

a to v intervale od 61 % v Stropkov – Tisinci do 132% na 

Lomnickom štíte. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 50 až 

70 km/h vo vysokých horských polohách aj vyššie boli pozo-

rované v dňoch 15. a 23. januára 2011. Uvedené rýchlosti vet-

ra boli iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 

rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Január 2011 bol na území Slovenska zrážkovo prevažne 

normálny až podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických 

zrážok sa pohybovali väčšinou od 2 mm v centrálnom Spiši 

do 95 mm v Remetských Hámroch. Priestorový úhrn atmosfé-

rických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 32 mm, čo 

predstavuje 70 % normálu a deficit zrážok 14 mm. Súvislá 

snehová pokrývka sa vyskytovala na väčšine územia Sloven-

ska na začiatku a na konci mesiaca. Jej trvanie bolo prerušené 

mimoriadne teplým počasím uprostred mesiaca január. 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac január roku 2011 bol významný najmä pri hodno-

tení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrá-

žok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namne vysoká len na východe Slovenska aspoň od roku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatis-

ticky významne vysoký len na východe Slovenska a na stanici 

Bratislava – Koliba, aspoň od roku 1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne vysoké na mnohých miestach Slovenska aspoň od roku 

1961. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký na krajnom severe a východe Slovenska 

aspoň od roku 1961.  
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Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne vysoké hodnoty v Oravskej Lesnej, v Telgárte, v 

Tisinci, v Medzilaborciach, naopak štatisticky významne níz-

ke hodnoty dosiahlo len v Piešťanoch, aspoň od roku 1961.  

Na ostatnom území boli hodnoty v rámci normálu. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vy-

soké hodnoty v Bratislave na Kolibe, v Hurbanove, v Telgárte 

a na Lomnickom štíte, aspoň od roku 1961. 

Úhrn atmosférických zrážok bol Štatisticky významne níz-

ky najmä v Hurbanove, v Čadci, na Sliači, na Chopku, v Tel-

gárte (2. najnižší mesačný úhrn) a v Poprade, aspoň od roku 

1961, z vybraného počtu meteorologických staníc Slovenska.  

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad. Teplota a 

premŕzanie pôdy 

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v januári pohybo-

vala od -2.1 ° C v Liptovskom Hrádku do 1.8 ° C v Mochov-

ciach a Košiciach – letisku.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -

7.4 ° C v Liptovskom Hrádku až 0.5 ° C v Mochovciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od -1.7  ° C v Liptovskom Hrádku do +2.5 °C v Koši-

ciach – letisko. 

Maximálna úroveň premrznutía pôdy na západnom Sloven-

sku dosiahla hĺbku 4 cm v Moravskom Svätom Jáne až 27 cm 

v Žihárci, na strednom Slovensku 8 cm v Dudinciach až 24 

cm v Rimavskej Sobote, na východnom Slovensku 6 cm 

v Orechovej a Somotori až 30 cm v Plavci nad Popradom. 
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  

V rastlinnej ríši neboli zaznamenané žiadne aktivity. V ži-

vočíšnej ríši tiež neboli zaznamenané žiadne aktivity. 
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Synoptický prehľad za február 2011 

 

Pás vysokého tlaku vzduchu sa od začiatku mesiaca febru-

ára 2011 udržiaval nad západnou a strednou Európou. Dňa 2. 

februára 2011 a potom z 3. na 4. februára 2011 po jeho sever-

nej strane postupovali cez Poľsko na východ studené fronty s 

vplyvom na naše územie. V ďalších dňoch mesiaca pokračo-

val do vnútrozemia kontinentu prílev teplého morského vzdu-

chu. 

Dňa 8. februára 2011 postupoval cez Slovensko ďalší stu-

dený front, za ktorým začal prúdiť k nám studený vzduch. Za 

ním sa v chladnom vzduchu presúvala cez Slovensko ďalej na 

východ tlaková výš. Dňa 11. februára 2011 smerovala cez se-

verné Poľsko ďalej na východ tlaková níž spojená so stude-

ným frontom. Za ním k nám opäť prenikol studený vzduch, v 

ktorom sa rozšírila od severu oblasť vysokého tlaku vzduchu. 

Dňa 16 februára sa nad Biskajským zálivom prehĺbila brázda 

nízkeho tlaku vzduchu a s ňou spojená tlaková níž sa do 20. 

februára 2011 presúvala cez Stredomorie ďalej na východ. 

Pod jej vplyvom prúdil do alpskej a karpatskej oblasti teplejší 

a vlhký vzduch. Nad západným Ruskom a Ukrajinou sa sú-

časne sformovala mohutná tlaková výš a pretrvala do konca 

mesiaca februára 2011. 

V dňoch 21. a 22. februára 2011 sa nad Stredomorím sfor-

movala nová tlaková níž a postupovala ďalej na východ. Me-

dzi týmito tlakovými útvarmi prúdil do našej oblasti od seve-

rovýchodu chladný a vlhký vzduch až do 25 februára 2011. 

Od soboty 26 februára 2011 do konca mesiaca po prednej 

strane výbežku tlakovej výše nad východnou Európou a pri-

ľahlou časťou Ruska prúdil do strednej Európy teplejší 

vzduch. 
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Klimatologický prehľad 

Mesiac február 2011 bol na väčšine územia Slovenska tep-

lotné normálny, na východnom Slovensku miestami teplotné 

podnormálny, s odchýlkami od -1,7 °C v Košiciach-letisku, 

Milhostove, Kamenici n/Cirochou do +1,3 °C na Lomnickom 

štíte.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

bola zaznamenaná v Telgárte -4,5 °C, najvyššia v Bratislave 

na letisku -0,2 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla 

priemerná mesačná teplota vzduchu vo februári 2011 hodnoty 

od -10,0 °C na Lomnickom štíte do -7,8 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských 

polôh, namerali v Medzilaborciach -19,0 °C, dňa 15. februára 

2011; najvyššie maximum v Bratislave na Kolibe +15,6  °C, 

dňa 7. februára 2011. Dňa 12. februára 2011 klesla minimálna 

teplota vzduchu na Lomnickom Štíte až na -21,4 °C.  

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

ne územia Slovenska podnormálna – Bratislava -9 %, Piešťa-

ny -3 %, Hurbanovo -4 %, Oravská Lesná -19 %, Sliač -4 %, 

Boľkovce -2 %, Telgárt -10 %, Štrbské Pleso -7 %, Košice -4 

%, Stropkov-Tisinec -4 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci február 2011 

nadnormálna, pričom sa pohybovala v intervale od 96 % v 

Kamenici n/Cirochou) do 155 % v Bratislave na Kolibe a 

Sliači normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra sa zaznamenali v dňoch 5. až 12. 

februára 2011, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť 

60 až 80 km/h, vo vysokých horských polohách aj vyššie. 

Uvedené rýchlostí vetra sú iba orientačné a nemusia zodpove-

dať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách 

územia Slovenska. 
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Mesiac február 2011 bol na území Slovenska zrážkovo 

prevažne podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zrá-

žok sa pohybovali väčšinou od niekoľkých desatín milimetra 

v centrálnom Spiši do 44 mm, v Oravskej Lesnej a v Palote, 

pričom vo vysokohorských polohách Tatier to mohlo byt aj 

viac. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 

Slovenska dosiahol 13 mm, čo predstavuje 31 % normálu a 

deficit zrážok 29 mm. V priebehu februára 2011 sa už zreteľ-

ne prejavil nedostatok snehovej pokrývky v druhej polovici 

tohtoročnej zimy. Na konci februára 2011 dosahovala snehová 

pokrývka aj vo vysokohorských polohách maximálne iba 

o niečo viac ako pol metra, pričom v tomto čase v iných ro-

koch zaznamenala sa výšky aj jeden až dva metre. 

Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac február roku 2011 bol významný najmä pri hodno-

tení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrá-

žok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namne nízka len na východe Slovenska aspoň od roku 1961 a 

to v Košiciach a v Kamenici nad Cirochou. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatis-

ticky významne nízky len na východe Slovenska aspoň od r. 

1961 a to v Košiciach, v Tísinci, v Medzilaborciach, v Mil-

hostove a v Kamenici nad Cirochou. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne vysoké v Bratislave na Kolibe, na Sliači, na Chopku, v 

Telgárte, v Poprade aspoň od r. 1961. Naopak štatisticky níz-

ke hodnoty boli zaznamenané v Košiciach, Tisinci, Medzila-

borciach, Milhostove a Kamenici nad Cirochou. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky nízky len v Bratislave na letisku a v Košiciach aspoň od r. 

1961. 
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Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne vysoké hodnoty len v Oravskej Lesnej a to aspoň 

od r. 1961. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vy-

soké hodnoty v Bratislave, v Piešťanoch, na Sliači, na Chop-

ku, v Telgárte a aj na Lomnickom štíte aspoň od roku 1961. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky nízky na väčši-

ne územia Slovenska s výnimkou Oravskej Lesnej, Lomnic-

kého štítu a Košíc, kde hodnoty boli priemerné aspoň od roku 

1961.  

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  

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

bovala od -2,2 °C v Liptovskom Hrádku do +1,1 °C v Brati-

slave - Koliba.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola -7,8 

°C v Liptovskom Hrádku až +0,4 °C v Mochovciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od -1,9  °C v Liptovskom Hrádku do +1,6 °C v Kráľovej 

pri Senci a v Moravskom Svätom Jáne. 

Maximálna úroveň premrznutia pôdy na západnom Sloven-

sku dosiahla hĺbku 5 cm v Hurbanove až 25 cm v Beluši, na 

strednom Slovensku 7 cm v Liesku až 39 cm v Dolnom Hrí-

čove, na východnom Slovensku 12 cm v Orechovej až 55 cm 

v Poprade. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných 

a lesných drevín a rastlín 

Vplyvom teplého počasia z predchádzajúceho obdobia bol 

pozorovaný od druhého februárového týždňa na južných mies-

tach Slovenska začiatok kvitnutia snežienky jarnej a predlžo-

vanie jahniad liesky obyčajnej a vŕby rakytovej (babuliatka). 
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Lieska obyčajná na najteplejších lokalitách na konci februára 

2011 miestami začala prášiť aj peľ, kvitla. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

Tretí týždeň v mesiaci boli lokálne pozorované prvé prílety 

škorca lesklého. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synoptický prehľad za mesiac marec 2011 
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Klimatologický prehľad 

Marec 2011 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 

nadnormálny s kladnými teplotnými odchýlkami od +0,5 °C v 

Medzilaborciach, Milhostove do +1,9 °C v Oravskej Lesnej.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Orav-

skej Lesnej a v Telgárte +1,0 °C, najvyššia v Bratislave na le-

tisku +6,7 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla 

priemerná mesačná teplota vzduchu v mesiaci marec hodnoty 

od -7,6 °C na Lomnickom štíte do -4,9 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských 

polôh, namerali v Oravskej Lesnej -16,0 °C dňa 8. marca 

2011, najvyššie maximum v Hurbanove +21,5 °C dňa              

14. marca 2011. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna tep-

lota vzduchu dňa 7. marca 2011 na -22,2 °C.  

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

ne územia Slovenska podnormálna - v Bratislave -9 %, Pieš-

ťanoch -8 %, Hurbanove -8 %, Oravskej Lesnej -10 %, Sliači 

-14 %. Boľkovciach -12%. Telgárte -17%, Štrbskom Plese-11 

%, Košiciach -13%, Stropkove -Tisinci-14 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v marci 2011 nadnor-

málna od 128 % na Lomnickom štíte do 178 % normálu na 

Chopku. 

Najsilnejšie nárazy vetra boli zaznamenané v dňoch 18. a 

19. marca 2011, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rých-

losť 50 až 80 km/h, vo vysokých horských polohách aj vyššie. 

Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpove-

dať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách 

územia Slovenska. 

Mesiac marec 2011 bol na Slovensku zrážkovo prevažne 

normálny, ale v severných regiónoch Slovenska zrážkovo 
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podnormálny až mimoriadne zrážkovo podnormálny. Naopak 

v južnej polovici stredného Slovenska, v oblasti Malých Kar-

pát a čiastočne aj na juhozápade východného Slovenska bol 

miestami zrážkovo nadnormálny. Mesačné úhrny atmosféric-

kých zrážok sa pohybovali väčšinou od 3 mm v Ústi nad prie-

hradou do 105 mm v Králikoch. resp. 101 mm v Detvianskej 

Hute a v Modre-Piesok.  

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 

Slovenska dosiahol 45 mm, čo predstavuje 96 % normálu a 

deficit zrážok 2 mm. 

Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac marec roku 2011 bol významný najmä pri hodnote-

ní teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky vysoká 

v Bratislave, v Oravskej Lesnej, na Sliači, na Chopku a na 

Lomnickom štíte aspoň od roku 1961. Priemer denných ma-

ximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky významne vysoký na 

celom území Slovenska aspoň od roku 1961.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne vysoké len v Bratislave na Kolibe, v Oravskej Lesnej a 

v Tisinci aspoň od roku 1961. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky vysoký len v Oravskej Lesnej aspoň od roku 1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

nízke hodnoty len v Bratislave na letisku, v Piešťanoch, v 

Hurbanove, v Medzilaborciach a v Milhostove aspoň od roku 

1961. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky vysoké hodno-

ty (miestami extrémne) na celom území Slovenska aspoň od 

roku 1961. Rekord bol prekonaný na Chopku – 182,8 h a v 

Milhostove – 212,4 h aspoň od roku 1961.  
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Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky nízky v Čadci, 

v Oravskej Lesnej, na Chopku, na Lomnickom štíte a v Ka-

menici nad Cirochou aspoň od roku 1961.  

Agrometeorologický a fenologický prehľad. Teplota a 

premŕzanie pôdy 

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

la od +1,2 °C v Medzilaborciach do +6,1 °C v Žihárci. Mini-

málna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -4,6 °C v 

Plavči nad Popradom až +0,5 °C  Mochovciach. Priemerná 

mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 0,6 °C 

v Plavči nad Popradom a Podolínci do 5,4 °C v Dudinciach. 

Maximálna hĺbka premŕzania pôdy na západnom Sloven-

sku sa pohybovala od 6 cm v Hurbanove do 25 cm v Beluši, 

na strednom Slovensku od 5 cm v Dudinciach, do 40 cm v 

Dolnom Hričove, na východnom Slovensku od 9 cm 

v Orechovej, do 40 cm v Plavči nad Popradom. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

Pšenica ozimná, ktorá neodnožila na jeseň, odnožovala v 

druhej polovici marca, ostatné porasty začali v poslednej de-

káde predlžovať listové pošvy. Repka ozimná koncom marca 

začala miestami predlžovať byľ. Od konca druhého týždňa sa 

začala sejba jačmeňa jarného, koncom marca miestami začal 

vzchádzať. Na lucerne siatej sa vytvárali prvé listy. Koncom 

marca sa začal siať hrach siaty, miestami sa začali sadiť aj 

skoré odrody zemiakov. 

V druhej a tretej dekáde marca 2011 na ovocných drevi-

nách pučali púčiky. V teplejších oblastiach západného Slo-

venska začali koncom mesiaca kvitnúť marhule. V poslednej 

dekáde marca bolo pozorované prúdenie štiav viniča hrozno-

rodého. 
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Od začiatku mesiaca marca 2011 pokračovalo kvitnutie 

snežienky jarnej. Lieska obyčajná, vŕba rakytová a jelša lep-

kavá kvitli prevažne od druhej marcovej dekády. Od konca 

druhej dekády začal kvitnúť podbeľ liečivý, drieň obyčajný a 

zlatovka previsnutá. V tretej dekáde marca začali kvitnúť ve-

ternica hájna a záružlie močiarne. Prevažne poslednú marcovú 

dekádu na lesných stromoch a kroch pučali púčiky, baza čier-

na vytvárala prvé listy. 

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

 

Od začiatku marca 2011 sa zaznamenávali prvé spevy 

drozda plavého, prílety škovránka poľného a škorca lesklého. 

Od druhej dekády marca boli pozorované prvé znášky peľu 

včely medonosnej. Koncom mesiaca prilietal bocian biely, 

miestami aj skôr. 

Synoptický prehľad za mesiac apríl 2011 
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Na začiatku mesiaca sa presúvala cez strednú Európu ďalej 

na severovýchod plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu spojená 

s frontálnym rozhraním. Za ním sa nad vnútrozemie kontinen-

tu rozšíril od severovýchodu výbežok tlakovej výše. 

Ďalší zvlnený studený front postupoval cez Slovensko dňa 

4. apríla 2011, za ktorým sa dostával od severozápadu do na-

šej oblasti chladný vzduch. V ňom sa rozšírila od západu k 

nám tlaková výš. V ďalších dňoch tlaková výš nad vnútroze-

mím kontinentu zoslabla a v silnom severozápadnom prúdení 

večer 7. apríla 2011 smeroval cez Slovensko studený front. Za 

ním prúdil od severozápadu do našej oblasti studený vzduch, 

v ktorom sa prechodne rozšíril od západu výbežok tlakovej 

výše. 

Dňa 12. apríla 2011 spomínaný výbežok tlakovej výše zo-

slabol a cez Slovensko smeroval ďalej na východ ďalší stude-

ný front. Za ním sa k nám od západu rozšírila tlaková výš. V 

nasledujúcich dňoch sa tlaková výš presúvala zo západnej Eu-

rópy cez Severné more, Škandináviu, Balt, Bielorusko a Ukra-

jinu ďalej na východ až juhovýchod 

Dňa 24. apríla 2011 od juhozápadu zasahovala do karpat-

skej oblasti brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá sa v nasledu-

júcich dňoch pomaly presúvala ďalej na východ. Súčasne vo 

vyšších vrstvách ovzdušia sa 25. apríla 2011 z Poľska cez Če-

chy presúvala ďalej na západ tlaková níž. 

V závere mesiaca už pokračovalo nad naším územím vý-

chodné teplé prúdenie. 

Klimatologický prehľad 
 

Mesiac apríl 2011 bol na väčšine územia Slovenska teplot-

né nadnormálny, miestami až silne nadnormálny s odchýlkami 

od +1,4 °C na Lomnickom štíte do +3,4 °C v Bratislave na 

Kolibe.  
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Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Orav-

skej Lesnej 6,2 °C, najvyššia v Bratislave na letisku 13,4 °C. 

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 

teplota vzduchu v apríli hodnoty od -4,3 °C na Lomnickom 

štíte do -0,4 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských 

polôh) bolo zaznamenané v Telgárte -4,5 °C, dňa 14. apríla 

2011, najvyššie maximum v Bratislave v Mlynskej doline a aj 

v Kráľovej pri Senci 27,0 °C, dňa 7. apríla. Na Lomnickom 

štíte poklesla dňa 11. apríla 2011 teplota vzduchu na -14,2 °C. 

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

ne územia Slovenska podnormálna - v Bratislave -6 %, Pieš-

ťanoch -3 %, Hurbanove -6 %, Oravskej Lesnej -6 %, Sliači -

10 %, Boľkovciach -16 %, Telgárte -17 %, Štrbskom Plese -

12 %, Košiciach -13 %, Stropkove - Tisinci -12 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v apríli 2011 nadnor-

málna a pohybovala sa v intervale od 88 % na Lomnickom ští-

te do 141 % v Milhostove mesačného normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra sme zaznamenali v dňoch 7. - 9. 

apríla 2011, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť 

80 až 100 km/h. vo vysokých horských polohách aj vyššie. 

Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpove-

dať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách 

územia Slovenska. 

Mesiac apríl 2011 bol na Slovensku zrážkovo prevažne 

podnormálny. ale v západných, severozápadných, severných a 

severovýchodných regiónoch Slovenska bol zrážkovo nor-

málny príp. až zrážkovo nadnormálny. Mesačné úhrny atmo-

sférických zrážok sa pohybovali väčšinou od 4 mm v Silickej 

Jablonici do 103 mm na Skalnatom Plese a na hrebeňoch Ta-

tier to bolo aj viac. Priestorový úhrn atmosférických zrážok 
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pre celé územie Slovenska dosiahol 34 mm, čo predstavuje 62 

% normálu a deficit zrážok 21 mm. 
 

Zaujímavosti mesiaca 
 

Mesiac apríl roku 2011 bol významný najmä pri hodnotení 

teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namne vysoká na celom území Slovenska aspoň od roku 

1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatis-

ticky významne vysoký na celom území Slovenska, okrem 

Lomnického štítu aspoň od roku 1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu  bolo štatisticky výz-

namne vysoké v Bratislave, v Piešťanoch, na Sliači, na Chop-

ku. v Boľkovciach a v Telgárte aspoň od roku 1961. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky vysoký v Bratislave, v Piešťanoch, v Hurbanove, v Orav-

skej Lesnej, v Boľkovciach, v Telgárte, na Lomnickom štíte, v 

Košiciach a tiež v Milhostove. aspoň od roku 1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

vysoké hodnoty takmer na celom území Slovenska aspoň od 

roku 1961. Nadpriemerné, avšak štatisticky nevýznamné vy-

soké hodnoty bolí namerané len v Čadci a na Chopku. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vy-

soké hodnoty (miestami takmer extrémne) na väčšine územia 

Slovenska aspoň od roku 1961. Nadpriemerne vysoké, štatis-

ticky nevýznamné hodnoty boli namerané na Chopku a 

v Kamenici nad Cirochou. Štatisticky významne nízka hodno-

ta bola nameraná na Lomnickom štíte aspoň od roku 1961. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky vysoký len v 

Bratislave na letisku a na Lomnickom štíte, aspoň od roku 

1961. Štatisticky nízke hodnoty mesačného úhrnu atmosféric-
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kých zrážok boli namerané na väčšine meteorologických sta-

níc, aspoň od roku 1961 

Agrometeorologický a fenologický prehľad/Teplota 

a premrzanie pôdy 

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v apríli pohybovala 

od 8,6 °C v Plavči nad Popradom, Medzilaborciach do +13,5 

°C v Žiháreci, Rimavskej Sobote.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola 1,0 

°C  v Liptovskom Hrádku až +8,0 °C v Bratislave na Kolibe.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od +7,9 °C v Podolínci do +12,5 °C  v Rimavskej Sobote. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných 

a lesných drevín a rastlín 

Od začiatku apríla 2011 vyspelejšie porasty pšenice ozim-

nej pokračovali v predlžovaní listových pošiev. od druhej de-

kády začali steblovať, vytvárať prvé kolienka, v druhej polo-

vici mesiaca aj druhé kolienka. Začiatkom apríla pokračovala 

ešte sejba jačmeňa jarného, skôr zasiaty pokračoval vo vzchá-

dzaní, odnožoval od druhej dekády, predlžoval listové pošvy, 

začal od konca druhej dekády mesiaca. Siala sa a vzchádzala 

repa cukrová, koncom mesiaca vytvárala prvé páry pravých 

listov. Od konca prvého aprílového týždňa sa siala kukurica 

siata, koncom mesiaca už vzchádzala. Prvé dve dekády me-

siaca sa sadili zemiaky, skôr zasadené vzchádzali od druhej 

dekády apríla. Repka ozimná pokračovala v predlžovaní byle, 

koncom druhého týždňa začala kvitnúť. Hrach siaty vzchá-

dzal, siala sa slnečnica ročná, ktorá od druhej dekády mesiaca 

apríla začala aj vzchádzať. Na chmeli obyčajnom pučali púči-

ky, koncom apríla sa vytvárali prvé listy v Trenčíne a Klátovej 

Novej Vsi. 
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Začiatkom apríla 2011 pokračovalo kvitnutie marhúľ, za 

nimi kvitli skoré odrody broskýň a čerešní i ríbezle. Od konca 

prvej aprílovej dekády začali kvitnúť višne, neskoršie odrody 

čerešní, slivák, skoršie odrody hrušiek a jabloní, za nimi ne-

skoršie odrody hrušiek a jabĺk.  

V druhej polovici mesiaca kvitol orech kráľovský. Zalisťo-

vanie ovocných drevín prebiehalo prevažne druhý a tretí aprí-

lový týždeň. Vinič hroznorodý prvé listy vytváral od konca 

druhého aprílového týždňa. 

Od začiatku apríla od juhu k stredným polohám začala 

kvitnúť breza previsnutá. Od konca prvého týždňa kvitla pú-

pava lekárska, slivka trnková, rozkvital a zalistoval sa smre-

kovec opadavý. Prvé dve aprílové dekády pokračovalo kvitnu-

tie veternice hájnej a záružlia močiarneho. Od druhej dekády 

začal kvitnúť hrab obyčajný, v druhej polovici apríla pagaštan 

konský, hloh obyčajný. Poslednú aprílovú dekádu začal kvit-

núť orgován obyčajný, buk lesný, dub letný, zimný, javor hor-

ský, z bylín konvalinka voňavá. Od druhej aprílovej dekády 

lesné dreviny sa zalistovali, v poslednej pentáde sa na ihlična-

tých stromoch začali vytvárať prvé májové výhonky a začali 

kvitnúť. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

V prvej polovici apríla pokračoval prílet bociana bieleho. 

Prevažne v druhej polovici mesiaca prilietala belorítka a las-

tovička domová, zaznamenávali sa prvé spevy kukučky jara-

bej a miestami prvé a hromadné výskyty chrústa obyčajného. 
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Synoptický prehľad za mesiac máj 2011 

Od začiatku mesiaca mája do 3. mája 2011 postupovali cez 

územie Slovenska zvlnené studené fronty ďalej na východ. V 

nasledujúci deň sa v chladnejšom vzduchu sformovala tlaková 

výš, ktorá dňa 7. mája 2011 začala slabnúť. 

Od západu na východ cez Karpatskú oblasť 8. mája 2011 

postupoval oklúzny front, ďalší deň zasahovala tlaková výš 

nad územie Slovenska od severu a od 10. mája 2011 sa nad 

strednou Európou nachádzalo nevýrazné tlakové pole. 

Od 12. do 15. mája 2011 postupovali od západu na východ 

cez Slovensko studené fronty a za studenými frontami sa od 

západu do našej oblasti v chladnom vzduchu rozširoval výbe-

žok tlakovej výše. Nad naším územím sa udržiaval vyšší tlak 

vzduchu až do 19. mája 2011. V nasledujúci deň do strednej 

Európy od západu postúpil zvlnený front, ktorý sa nad úze-

mím Slovenska rozpadával. 

Od 22. mája 2011 sa územie Slovenska nachádzalo v rela-

tívne vyššom tlaku vzduchu. V ranných hodinách 25. mája 

2011 cez územie Slovenska ďalej na východ postúpil zvlnený 

studený front a za ním sa do oblasti Slovenska prechodne roz-

šíril od západu výbežok tlakovej výše. 

Dňa 28. mája 2011 sa nad Slovenskom nachádzalo frontál-

ne rozhranie, ktoré postupovalo na severovýchod a od západu 

sa prechodne rozšíril výbežok tlakovej výše. V posledný deň 

mesiaca od severozápadu zasahovala nad Slovensko brázda 

nízkeho tlaku vzduchu. 
 

Klimatologický prehľad 

Mesiac máj 2011 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 

normálny s teplotnými odchýlkami od -0,1 °C v Čadci do +1,5 

°C v Bratislave - Kolibe. Relatívne najchladnejšia bola prvá 
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dekáda mesiaca; v dňoch 5. a 6. mája 2011 sa aj v nížinách 

vyskytli ranné mrazy, miestami až do -3°C. 

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Orav-

skej Lesnej +10,5 °C, najvyššia v Hurbanove +16,7 °C. Vo 

vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná tep-

lota vzduchu v máji 2011 hodnoty od 1,4°C na Lomnickom 

štíte do +3,3 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských 

polôh) namerali v Oravskej Lesnej +5,8 °C, dňa 6. mája 2011, 

najvyššie maximum v Hurbanove +30,6 °C dňa 24. mája 

2011. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota vzdu-

chu dňa 5. mája 2011 na teplotu -13,4 °C. 

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

ne územia Slovenska podnormálna v Bratislave – letisku  -9 

%, Piešťanoch -5 %, Hurbanove -7 %, Sliači -8 %, Boľkov-

ciach -9 %, Telgárte -10 %, Štrbskom Plese -8 %, Košiciach – 

letisku -11 %; Stropkove - Tisinci -12 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v máji 2011 prevažne 

nadnormálna v intervale od 136 % v Kamenici n/Cirochou a 

Boľkovciach do 163 % na Lomnickom štíte. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou od  60 

do 100 km/h boli pozorované pri búrkach, najmä v dňoch 3. a 

27. mája 2011. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a 

nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v kon-

krétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac máj 2011 bol na Slovensku všeobecne zrážkovo 

prevažne normálny. Vyskytlo sa relatívne veľa búrkových le-

jakov a málo trvalejších veľkopriestorových atmosférických 

zrážok. Pole mesačných úhrnov zrážok bolo preto veľmi pre-

menlivé a mohli sa v ňom vyskytovať aj miesta s podnormál-

nymi, alebo naopak nadnormálnymi zrážkami.  
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Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väč-

šinou od 16 mm v Choňkovciach, na krajnom východe Slo-

venska do 158 mm v Magurke. na svahoch Nízkych Tatier.  

Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska dosia-

hol 67 mm, čo predstavuje 88 % normálu a deficit zrážok 9 

mm. 

Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac máj roku 2011 bol významný najmä pri hodnotení 

teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky vysoká 

len v Bratislave na Kolibe, na Sliači, v Telgárte a v Poprade 

aspoň od roku 1961. Na ostatnom území bola nadpriemerná, 

štatisticky nevýznamná. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatis-

ticky vysoký na väčšine územia Slovenska, okrem Bratislavy 

– letiska, Piešťan a Čadci aspoň od roku 1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky vy-

soké na väčšine územia Slovenska, okrem Piešťan, Čadce a 

Telgártu aspoň od roku 1961. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky nízky predovšetkým v Piešťanoch, v Hurbanove, v Čadci, 

v Poprade, v Medzilaborciach a v Kamenici nad Cirochou as-

poň od roku 1961. Na ostatnom území bol podpriemerný až 

priemerný, štatisticky nevýznamný. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne nízke hodnoty na celom území Slovenska aspoň od 

roku 1961, najvýraznejšie v Čadci. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky vysoké hodno-

ty, miestami extrémne, napríklad v Bratislava na Kolibe, Pieš-

ťanoch, Sliači, Lomnickom štíte a Milhostove na celom území 

Slovenska aspoň od roku 1961. 
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Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vy-

soký len v Hurbanove, v Oravskej Lesnej, na Sliači a v Ka-

menici nad Cirochou aspoň od roku 1961. Na ostatnom území 

bol podpriemerný až priemerný, štatisticky nevýznamný as-

poň od roku 1961.  

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy 

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v máji 2011 pohy-

bovala od 13,2 °C v Gánovciach do 18,6 °C v Žihárci.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola 3,3 

°C v Plavči nad Popradom až 10,8 °C v Bratislave na Kolibe.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od 12,3 °C v Gánovciach do 17,4 °C v Žihárci. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

Pšenica ozimná pokračovala v steblovaní, vo vytváraní 

druhého kolienka. od druhej dekády mesiaca dochádzalo k 

zdurovaniu pošvy posledného listu, v druhej polovici mája za-

čala klasiť a poslednú dekádu mesiaca začala kvitnúť.  

Jačmeň jarný pokračoval v predlžovaní listových pošiev a 

začal steblovat, vytvárať prvé kolienka a od druhého májové-

ho týždňa vytváral druhé kolienka. v druhej polovici mesiaca 

dochádzalo k zdurovaniu pošvy posledného listu, koncom me-

siaca začal klasiť.  

Repka ozimná druhú májovú dekádu kvitnutie končila.  

Repa cukrová pokračovala vo vytváraní prvých párov pra-

vých listov, zapájala sa do riadkov, dekortizovala. Neskôr vy-

sadené zemiaky vzchádzali, ostatné sa zapájali do riadkov, 

koncom mája začali kvitnúť. Pokračovala sejba a vzchádzanie 

kukurice siatej. Hrach siaty kvitol druhú a tretiu dekádu me-

siaca. Slnečnica ročná v prvej májovej dekáde pokračovala vo 
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vzchádzaní. Oddruhej dekády mesiaca prebiehala prvá kosba 

lucerny siatej. Posledný májový týždeň na chmeli obyčajnom 

rástli zálistky v Trenčíne, Klátovej Novej Vsi a koncom me-

siaca začal butonizovať Klátovej Novej Vsi. 
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Synoptický prehľad za jún 2011 

Na začiatku mesiaca júna 2011 zasahovala nad Karpaty od 

severu tlaková výš. Tá postupne zoslabla a po prednej strane 

tlakovej výše, ktorá sa na Slovensko rozšírila od západu a po-

stúpil v dňoch 3. až 4. júna 2011 cez územie Slovenska stude-

ný front. Až do 7. júna 2011 sa nad vnútrozemím Európy na-

chádzalo nevýrazné tlakové pole. 

V dňoch 8. až 9. júna 2011 postúpil cez územie Slovenska 

smerom na východ studený front spojený s brázdou nízkeho 

tlaku vzduchu. Od 10. do 17. júna 2011 sa nad vnútrozemím 

Európy nachádzalo nevýrazné pole relatívne vyššieho tlaku 

vzduchu. Od 18. do 20. júna 2011 postúpila cez strednú Euró-

pu smerom na východ brázda nízkeho tlaku vzduchu. V ďal-

ších dňoch mesiaca na Slovensko od juhozápadu prechodne 

zasahoval výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Ten neskôr zosla-

bol a následne 24. až 25. júna 2011  prešla cez územie Slo-

venska od západu ďalšia brázda nízkeho tlaku vzduchu. Dňa 

26. júna 2011 na Slovensko od západu zasahovala tlaková 

výš. ktorá sa presunula na severovýchod a po jej prednej stra-

ne na územie Slovenska v závere mesiaca prúdil od severový-

chodu studený vzduch. 

Klimatologický prehľad 

Mesiac jún 2011 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 

nadnormálny, miestami až veľmi teplý s kladnými teplotnými 

odchýlkami od +1,4°C v Piešťanoch do +2,1°C v Bratislave 

na  letisku, Košiciach na letisku, Stropkove – Tisinci, Medzi-

laborciach.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Telgár-

te 14,1°C. najvyššia v Hurbanove 20,7 °C. Vo vysokých hor-
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ských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu 

v júni od +3,3 °C na Lomnickom štíte do +6,6 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských 

polôh) namerali v Telgárte +2,7 °C, dňa 26. júna 2011, najvy-

ššie maximum v Hurbanove +33,2 °C, dňa 22. júna. Na Lom-

nickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu dňa 26. júna 

2011 na -6,0 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa pohybovala 

prevažne slabo nad normálom – v Bratislave +5 %, Piešťa-

noch +4 %, Hurbanove -3 %, Oravskej Lesnej +4 %, Sliači +3 

%, Boľkovciach +2 %, Telgárte +1 %, Štrbskom Plese +6 %, 

Košiciach -3 %, Stropkove-Tisinci -4 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v júni prevažne okolo 

normálu v intervale od 58 % na Lomnickom štíte do 125 % v 

Milhostove.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 

80 km/h boli pozorované lokálne najmä pri búrkach. Uvedené 

rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať ma-

ximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia 

Slovenska. 

Jún 2011 bol na Slovensku všeobecne zrážkovo prevažne 

nadnormálny. Vyskytlo sa relatívne veľa búrkových lejakov, 

ale neskôr aj trvalejších veľkopriestorových zrážok. Pole me-

sačných úhrnov atmosférických zrážok bolo preto veľmi pre-

menlivé a mohli sa v ňom vyskytovať aj miesta s normálnymi 

alebo s podnormálnymi, alebo naopak aj s veľmi nadnormál-

nymi zrážkami. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa po-

hybovali väčšinou od 36 mm vo Vranove nad Topľou na vý-

chode Slovenska, do 246 mm na Lukovej pod Chopkom,237 

mm na Skalnatom Plese, 234 mm v Perneku, 227 mm v Jasnej 

a 226 mm v Modre - Piesku. Priestorový úhrn atmosférických 

zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 124 mm. Čo 

predstavuje 144 % normálu a prebytok zrážok 38 mm. 



741 

 

Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac jún roku 2011 bol významný najmä pri hodnotení 

teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky vysoká 

na celom území Slovenska aspoň od roku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatis-

ticky vysoký na väčšine územia Slovenska okrem Čadce, 

Oravskej Lesnej, Sliača. Chopku, Telgártu a Lomnického štítu 

aspoň od roku 1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne nízke len na Chopku a v Milhostove. Na ostatnom 

území boli hodnoty priemerné až podpriemerné aspoň od roku 

1961. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky vysoký na celom území Slovenska aspoň od roku 1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

vysoké hodnoty na väčšine územia Slovenska aspoň od roku 

1961, okrem Piešťan, Lomnického štítu a Milhostova. 

Trvanie slnečného svitu bolo veľmi rozdielne v rámci Slo-

venska, pričom dosiahlo štatisticky významne vysoké hodnoty 

v Bratislave a v Milhostove. Štatisticky významne nízke hod-

noty boli na Sliači, na Chopku, v Telgárte a na Lomnickom 

štíte aspoň od roku 1961. Na ostatnom území Slovenska boli 

hodnoty priemerné, niekde nadpriemerné, inde podpriemerné, 

štatisticky však nevýznamné aspoň od roku 1961. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vy-

soký v Bratislave, v Piešťanoch, v Oravskej Lesnej, na Sliači, 

na Chopku (prekonaný rekord z roku 1965), v Telgárte, na 

Lomnickom štíte a v Milhostove. Naopak štatisticky nízke 

hodnoty mesačného úhrnu atmosférických zrážok boli v Čadci 

a aj v Tisinci. aspoň od roku 1961. 
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Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa pohybo-

vala od +16,7 °C na Oravskej Lesnej do +22,6 °C v Žihárci.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm v rovnakej 

hĺbke bola +12,1 °C v Oravskej Lesnej až +16,9 °C  v Dudin-

ciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od 17,0 °C v Liesku do +21,8 °C v Žihárci. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných                                            

a lesných drevín a rastlín 

Pšenica ozimná začiatkom júna 2011 pokračovala ešte v 

kvitnutí a začala potom vstupovať do mliečnej zrelosti, v po-

slednej dekáde začala vstupovať aj do žltej zrelosti. Jačmeň 

jarný v prvej júnovej dekáde pokračoval v klasení, kvitol pre-

važne v prvej polovici mesiaca, od druhej dekády začal vstu-

povať do mliečnej zrelosti, v poslednej dekáde miestami aj do 

žltej zrelosti. Repka ozimná v druhej polovici júna vstupovala 

do žltej zrelosti. V priebehu mesiaca pokračovalo kvitnutie 

zemiakov. Kukurica siata koncom júna lokálne začala klasiť. 

Hrach siaty dosahoval zelenú až žltú zrelosť, slnečnica ročná 

butonízovala a koncom júna začala kvitnúť. Prevažne v druhej 

polovici mesiaca prebiehala druhá kosba lucerny siatej. Za-

čiatkom júna pokračoval zber skorých odrôd čerešní. Od kon-

ca prvej dekády dozrievali a zberali sa neskoré odrody čereš-

ní, v druhej polovici mesiaca skoršie odrody višní a ríbezle. 

Koncom mesiaca začali v južných oblastiach dozrievať skor-

šie odrody marhúľ. Vinič hroznorodý pokračoval prvé dve 

dekády v kvitnutí a potom začal zavesovať strapce. 
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Synoptický prehľad za mesiac júl 2011 

Začiatkom mesiaca k nám v tyle tlakovej niže, ktorej stred 

sa presúval z Pobaltia nad Bielorusko a do 6. júla 2011 po-

stupne až nad Poľsko a Ukrajinu, prúdil od severozápadu stu-

dený morský vzduch. V období od 7. do 10. júla 2011 sa nad 

územím strednej Európy rozprestieralo nevýrazné tlakové 

pole. Súčasne po prednej strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu 

nad západnou Európou začal nad naše územie od juhozápadu 

prúdiť veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. Dňa 11. júla 

2011 od západu nad Slovensko postúpil zvlnený studený 

front. Za ním sa k nám dňa 12. júla 2011 od severozápadu 

rozširoval výbežok tlakovej výše. Nasledujúci deň zoslabol a 

po prednej strane prehlbujúcej sa tlakovej niže so stredom nad 

Nemeckom sa k nám obnovil prílev veľmi teplého, tropického 

vzduchu. Ten vyvrcholil 14. júla 2011, pred postupom ďalšie-

ho zvlneného studeného frontu nad územie Slovenska.  

Za spomínaným frontom sa dňa 16. júla 2011 do karpatskej 

oblasti od juhozápadu rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzdu-

chu. Dňa 17. júla 2011 sa nad Britskými ostrovmi prehlbovala 

tlaková níž a po prednej strane opäť začal nad Slovensko od 

juhozápadu prúdiť teplý vzduch. Súčasne sa nad strednou Eu-

rópou rozprestieralo nevýrazné tlakové pole. V ňom sa nad 

naším územím 19. júla 2011 vlnil ďalší studený front, v súvis-

losti s ktorým sa na Slovensku v dňoch 19. až 21. júla 2011 

vyskytovali intenzívne búrky aj s krupobitím a lokálnymi prí-

valovými povodňami.  

Samostatná tlaková níž, ktorá sa na spomínanom fronte 

prehĺbila, postupovala dňa 20. júla 2011 cez Slovensko sme-

rom na severovýchod. V jej tyle k nám od západu až severo-

západu začal prúdiť chladný a vlhký vzduch. Stred spomína-

nej tlakovej niže sa v ďalších dňoch premiestňoval z Poľska 

nad južnú Škandináviu. V dňoch 23. až 24. júla2011 sa z ob-
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lasti východných Álp a Balkánu presúvala nad Slovensko 

frontálna vlna, ktorá ovplyvňovala počasie u nás ešte i nasle-

dujúci deň. 

Od 26. júla 2011 sa nad strednou Európou udržiavalo nevý-

razné pole relatívne nižšieho tlaku vzduchu. Súčasne sa vo 

vyšších vrstvách ovzdušia nad našou oblasťou nachádzala tla-

ková níž, ktorá až do konca mesiaca júla spôsobovala zrážko-

vo nadnormálne a zároveň chladné počasie v porovnaní s dl-

hodobým priemerom pre dané obdobie roka. 
 

Klimatologický prehľad 

Mesiac júl 2011 bol na území Slovenska prevažne teplotné 

normálny s odchýlkami od -0,8 °C Bratislava - Koliba do +1,4 

°C na Lomnickom štíte.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte 

+14,7 °C, najvyššia v Hurbanove 20,3 °C. Vo vysokých hor-

ských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu 

v júli hodnoty od +4,8 °C na Lomnickom štíte do +7,6 °C na 

Chopku.  

Absolútne teplotné minimum namerali, mimo vysokých 

horských polôh, v Telgárte +4,5 °C dňa 3. júla 2011. 

Najvyššie teplotné maximum namerali v Hurbanove +35,6 

°C, dňa 9. júla 2011. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 2. júla 

2011 minimálna teplota vzduchu na -4,6 °C.  

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

ne územia Slovenska nadnormálna – v Bratislave - letisku +7 

%, Piešťanoch +13 %, Hurbanove +8 %. Oravskej Lesnej +9 

%, Sliači +7 %, Bolkovciach +10 %, Telgárte +9 %, Štrbskom 

Plese +13 %, Košiciach – letisku  +8 %, Stropkove - Tisinci 

+10 %.  
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Suma trvania slnečného svitu bola podnormálna v intervale 

od 70 %  v Poprade do 89 % normálu v Bratislave – Kolibe, 

Sliači.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 

80 km/h, ojedinelé aj vyššie, boli pozorované pri búrkach. 

Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemusia zodpo-

vedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokali-

tách územia Slovenska.  

Mesiac júl 2011 bol na Slovensku zrážkovo nadnormálny. 

Vyskytlo sa relatívne veľa búrkových lejakov, ale aj trvalej-

ších veľkopriestorových atmosférických zrážok. Mesačné 

úhrny zrážok sa pohybovali väčšinou od 61 mm v Rusov-

ciach, 63 mm v Šelpiciach a 65 mm v Skalici do 412 mm na 

Skalnatom Plese. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie 

Slovenska dosiahol 173 mm, čo predstavuje 192 % normálu a 

prebytok zrážok 83 mm. 

Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac júl roku 2011 bol významný najmä pri hodnotení 

teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.  

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky nevý-

znamná na celom území Slovenska aspoň od roku 1961 na-

priek podpriemerným hodnotám. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatis-

ticky nízky najmä v západnej časti Slovenska a z časti na 

krajnom severovýchode krajiny, na ostatnom území boli hod-

noty podpriemerné aspoň od roku 1961.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne vysoké len v Hurbanove, v Oravskej Lesnej, na Sliači, 

na Chopku, v Boľkovciach, na Lomnickom štíte a v Poprade 

aspoň od roku 1961.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký v Oravskej Lesnej, na Sliači, v Boľkov-
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ciach, v Telgárte, v Poprade a vo východnej časti Slovenska 

aspoň od roku 1961.  

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne vysoké hodnoty na väčšine územia Slovenska as-

poň od roku 1961 okrem Chopku, Telgártu, Lomnického štítu, 

Košíc a Milhostova.  

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky nízke hodnoty 

na celom území Slovenska aspoň od roku 1961.  

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky vysoký na ce-

lom území Slovenska aspoň od roku 1961. Najvýraznejšie z 

vybraného počtu meteorologických staníc sa to prejavilo v 

Telgárte a v Poprade  

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci júl 2011 

pohybovala od 17,4 °C v Trenčíne  do 22,7 °C  v Somotore.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola 12,4 

°C v Plavči nad Popradom až 16,6 °C v Somotore.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od 16,9 °C v Trenčíne do 22,7 °C v Rimavskej Sobote. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

Od začiatku júla 2011 pšenica ozimná a jačmeň jarný do-

sahovali žltú zrelosť a v nižších polohách porasty začali vstu-

povať do plnej zrelosti, od konca prvého týždňa sa začali aj 

zberať. Žatva v druhej polovici mesiaca júla 2011 bola často 

prerušovaná dažďom.  

Repka ozimná sa začala zberať od začiatku júla 2011. Na 

skorších odrodách zemiakov dochádzalo k všeobecnému žlt-

nutiu a odumieraniu vňate, začali sa zberať.  
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Kukurica siata pokračovala v klasení, druhú a tretiu dekádu 

mesiaca júla kvitla a koncom júla začala vstupovať do mlieč-

nej zrelosti.  

Hrach siaty dosahoval plnú zrelosť, zberal sa.  

Slnečnica ročná začiatkom mesiaca pokračovala v kvitnutí. 

Pokračovala druhá kosba lucerny siatej. Chmeľ obyčajný za-

čal kvitnúť v Trenčíne začiatkom júla. Začiatkom júla pokra-

čoval ešte zber ríbezlí.  

V prvej polovici mesiaca júla pokračovalo dozrievanie a 

zber marhúľ.  

Od druhej júlovej dekády dozrievali a zberali sa letné od-

rody jabĺk, v druhej polovici mesiaca júla aj letné odrody hru-

šiek. Koncom júla dozrievali skoršie odrody sliviek.  

V druhej polovici júla skoršie odrody viniča hroznorodého 

vstupovali do fázy mäknutia bobúľ. Na začiatku júla ešte kvit-

la lipa malolistá v podhorských polohách.  

Od začiatku mesiaca júla pokračovalo dozrievanie a zber 

plodov ostružiny malinovej. V poslednej júlovej dekáde boli 

miestami zaznamenané na niektorých druhoch lesných drevín 

jánske výhonky. 
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Synoptický prehľad za august 2011 

Na začiatku mesiaca augusta 2011 z Ruska zasahovala do 

našej oblasti brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá v ďalších 

dňoch mesiaca sa na mieste pomaly vypĺňala. Dňa 2. augusta 

2011 sa zo Škandinávie cez Baltik nad Ukrajinu presúvala tla-

ková výš, po okraji ktorej začal prúdiť od juhozápadu do našej 

oblasti teplejší vzduch. Dňa 8. augusta 2011 cez Slovensko 

postupoval ďalej na východ zvlnený studený front, za ktorým 

sa na Slovensko rozšíril od západu výbežok vyššieho tlaku 

vzduchu. 

Na začiatku druhej dekády mesiaca k nám začal prúdiť tep-

lejší vzduch od juhozápadu. V dňoch 15. až 19. augusta 2011 

smerovali cez Slovensko ďalej na východ studené fronty, za 

ktorými sa prechodne ochladilo a od západu sa rýchlo rozšírila 

oblasť vysokého tlaku vzduchu. Na začiatku poslednej dekády 

mesiaca augusta 2011 cez strednú Európu sa presúvala na vý-

chod tlaková výš, ktorá postupne slabla a po jej zadnej strane 

začal prúdiť od juhozápadu do našej oblasti veľmi teplý 

vzduch, pôvodom tropický. Prílev tropického vzduchu do na-

šej oblasti sa skončil prechodom zvlneného studeného frontu, 

ktorý smeroval dňa 27. augusta 2011 popoludní a večer cez 

Slovensko ďalej na východ. Za ním prúdil od severozápadu 

nad strednú Európu chladný vzduch. V ňom sa zo západnej 

Európy rozšíril nad vnútrozemie kontinentu výbežok tlakovej 

výše, ktorý v záverečných dňoch mesiaca zoslabol. 

Klimatologický prehľad 

Mesiac august 2011 bol na juhozápadnom Slovensku tep-

lotné silne nadnormálny s kladnými odchýlkami od +1,9 °C v 

Bratislava na Kolibe do +3,1 °C na Sliači a Lomnickom štíte.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte 
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+15,9 °C, najvyššia v Hurbanove +21,6 °C. Vo vysokých hor-

ských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu 

v auguste hodnoty od +6.7 °C na Lomnickom štíte                  

do +9,7 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských 

polôh, namerali v Telgárte +2,7 °C, dňa 11. augusta 2011, 

najvyššie maximum v Žihárci +37,0 °C, dňa 26. augusta 2011. 

Na Lomnickom štíte poklesla dňa 10. augusta 2011 minimálna 

teplota vzduchu na -2,9 °C.  

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

ne územia Slovenska podnormálna, resp. sa pohybovala okolo 

normálu v Bratislava -3 %, Piešťanoch -1 %, Hurbanove -2 %, 

Oravskej Lesnej -11 %, Sliači -4 %, Boľkovciach -1 %, Tel-

gárte -2 %, Štrbskom Plese -2 %. Košiciach -2 %, 

Stropkove - Tisinci -6 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v auguste 2011 na väč-

šine územia Slovenska nadnormálna v intervale od 124 % v 

Telgárte do 145 % normálu v Milhostove.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 

80 km/h sa lokálne vyskytli pri búrkach. Uvedené rýchlosti 

vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 

rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac august 2011 bol na Slovensku zrážkovo prevažne 

podnormálny. na východe Podunajskej nížiny a na Východo-

slovenskej nížine ojedinelé, silne až mimoriadne zrážkovo 

podnormálny. Ale na miestach, kde sa vyskytli silné búrkové 

lejaky bol august 2011 naopak zrážkovo normálny alebo nad-

normálny.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väč-

šinou od 2 mm v Zemplínskom Hradišti do 199 mm v Dedin-

kách. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 

Slovenska dosiahol 44 mm, čo predstavuje 54 % normálu a 

deficit zrážok 37 mm. 
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Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac august roku 2011 bol významný najmä pri hodno-

tení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrá-

žok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namná na celom území Slovenska aspoň od roku 1961. Najvý-

raznejšie sa to prejavilo v Oravskej Lesnej, na Sliači, na 

Chopku a na Lomnickom štíte. Vo všetkých lokalitách to bola 

druhá najvyššia hodnota aspoň od roku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatis-

ticky významne vysoký takmer na celom území Slovenska as-

poň od roku 1961. Štatisticky nevýznamné, za to nadpriemer-

né hodnoty boli v Bratislave na letisku a v Piešťanoch. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne vysoké takmer na celom území Slovenska aspoň od 

roku 1961.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký na celom území Slovenska aspoň od ro-

ku 1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne vysoké hodnoty v Oravskej Lesnej, na Sliači a na 

Lomnickom štíte. Naopak štatisticky nízka hodnota bola za-

znamenaná v Piešťanoch. Na ostatnom území boli štatisticky 

nevýznamné a priemerné aspoň od roku 1961. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vy-

soké hodnoty na celom území Slovenska aspoň od roku 1961. 

Rekord bol prekonaný v Milhostove 320,2 h a v Kamenici nad 

Cirochou 312,9 h. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne níz-

ky na väčšine územia Slovenska aspoň od roku 1961, okrem 

Boľkoviec, Telgártu, Lomnického štítu a Popradu. Naopak 
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štatisticky významný mesačný úhrn atmosférických zrážok 

sme zaznamenali v Bratislave na Kolibe.  

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v auguste pohybo-

vala od 18,0 °C v Trenčíne do 23,6 °C  v Žihárci.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola 12,8 

°C v Plavči nad Popradom až 17,9 °C v Košiciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od 17,5 °C  v Trenčíne do 22,9 °C  v Žihárci. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

Žatva husto siatych obilnín pokračovala ešte začiatkom au-

gusta a to prevažne vo vyšších polohách. V priebehu mesiaca 

augusta 2011 pokračovalo všeobecné žltnutie a odumieranie 

vňate zemiakov, od druhej augustovej dekády sa začali zberať 

neskoršie odrody. Kukurica siata (na zrno) od druhej augusto-

vej dekády vstupovala do mliečno-voskovej zrelosti, v tretej 

dekáde začala vstupovať do plnej zrelosti, posledný týždeň sa 

zberala kukurica na siláž. Posledný augustový týždeň slnečni-

ca ročná začala lokálne vstupovať do plnej zrelosti. Repka 

ozimná sa siala v južných oblastiach Slovenska od polovice 

augusta, na konci mesiaca miestami začala vzchádzať. Chmeľ 

obyčajný sa zberal v Trenčíne v druhej polovici augusta. V 

prvej polovici augusta pokračoval zber letných odrôd jabĺk a 

hrušiek. V priebehu mesiaca dozrievali a zberali sa slivky. V 

druhej polovici augusta začali dozrievať jesenné odrody jabĺk 

a hrušiek a koncom mesiaca aj skoré odrody viniča hroznoro-

dého. 

Prevažne v druhej polovici augusta 2011 začali dozrievať 

plody bazy čiernej, drieňa obyčajného, hloha obyčajného a 
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liesky obyčajnej. V poslednej augustovej dekáde bolo mies-

tami zaznamenané na niektorých druhoch lesných drevín letné 

žltnutie listov. Koncom augusta rozkvitala jesienka obyčajná. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

Od konca prvej augustovej dekády sa začali zoskupovať do 

kŕdľov lastovička domová a belorítka domová, na konci me-

siaca miestami aj odlietali. Bocian biely začal odlietať mies-

tami už od konca druhého augustového týždňa. 
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Synoptický prehľad za mesiac september 2011 

Začiatkom mesiaca septembra 2011 sa nad strednou Euró-

pou udržiavalo nevýrazné tlakové pole. Postupne zosilnel prí-

lev teplého vzduchu na Slovensko. Ten bol ukončený stude-

ným frontom, ktorý postupoval cez naše územie 5. septembra 

popoludní. Dňa 7. septembra 2011 postúpil na Slovensko ďal-

ší studený front, za ktorým sa rozšírila do strednej Európy tla-

ková výš, ktorá sa presúvala ďalej na východ a začal prúdiť 

teplý vzduch od juhozápadu.  

V dňoch 12. a 14. septembra 2011 postupovali cez naše 

územie studené fronty. Za druhým sa od západu rozširovala 

do strednej Európy tlaková výš, ktorej stred sa postupne pre-

súval až nad Ukrajinu a na Slovensko začal opäť prúdiť veľmi 

teplý vzduch od juhu až juhozápadu. Dňa 17. septembra 2011 

ovplyvnil počasie v západnej časti krajiny okraj teplého fron-

tu. Nasledujúce dni na Slovensko prúdil veľmi teplý vzduch 

pred studeným frontom spojeným s tlakovou nížou nad Jadra-

nom, ktorý zotrvával takmer bez pohybu na západných hrani-

ciach Slovenska. Dňa 20. septembra 2011 spomínaný front 

postúpil ďalej nad Slovensko, kde sa rozpadával. Dňa 22. sep-

tembra 2011 sa od západu rozširoval výbežok vyššieho tlaku 

vzduchu, nasledujúci deň počasie na Slovensku ovplyvnil ne-

výrazný studený front.  

0d 24. septembra 2011 až do konca mesiaca sa nad stred-

nou Európou udržiavala oblasť vyššieho tlaku vzduchu do dňa 

28. septembra 2011, kedy ovplyvnil počasie na severe Sloven-

ska nevýrazný studený front. 

Klimatologický prehľad 

Mesiac september 2011 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotné silne nadnormálny, s kladnými teplotnými odchýlka-

mi od +0,9 °C v Čadci do +3,5 °C v Košiciach na letisku.  
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Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Orav-

skej Lesnej +11,8 °C a najvyššia v Bratislave na letisku +18,5 

°C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-

sačná teplota vzduchu v septembri hodnoty od +4,6 °C na 

Lomnickom štíte do +7,4 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských 

polôh, namerali v Oravskej Lesnej -0,2 °C dňa 25. septembra 

2011.  

Najvyššie teplotné maximum bolo namerané v Hurbanove 

33,0 °C dňa 5. septembra 2011. Na Lomnickom štíte poklesla 

minimálna teplota vzduchu dňa 9. septembra 2011 na -4,5 °C.  

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

ne územia Slovenska podnormálna v Bratislave na letisku -12 

%, Piešťanoch -11 %, Hurbanove -10 %, Boľkovciach -13 %, 

Telgárte -9 %, Štrbskom Plese -8 %, Košiciach na letisku -16 

%, Stropkove - Tisinci -16 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v septembri 2011 nad-

normálna v intervale od 127 % v Boľkovcich do 189 % nor-

málu na Chopku. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 

90 km/h boli pozorované dňa 19. septembra 2011. Uvedené 

rýchlosti vetra boli orientačné a nemuseli zodpovedať maxi-

málnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia 

Slovenska.  

Mesiac september 2011 bol na Slovensku zrážkovo pre-

važne podnormálny, niekde silne až mimoriadne a ojedinelé 

až extrémne zrážkovo podnormálny. Iba na krajnom východe 

Slovenska a čiastočne aj na krajnom západe Slovenska bol 

tohtoročný september zrážkovo normálny. Mesačné úhrny at-

mosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od nemerateľné-

ho množstva na niektorých miestach na juhu stredného Slo-

venska, do viac ako 60 mm na južných svahoch Vihorlatu. 
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Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slo-

venska dosiahol 17 mm, čo predstavuje 27 % normálu a defi-

cit zrážok 46 mm. 

Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac september roku 2011 bol významný najmä pri hod-

notení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrá-

žok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namná na celom území Slovenska aspoň od roku 1961. Na 

niektorých miestach boli prekonané rekordy aspoň od roku 

1961, odkedy sú údaje nahráte v DB. Najvýraznejšie sa to pre-

javilo v Bratislave na letisku, v Košiciach, v Milhostove (vša-

de prekonaný rekord), na všetkých ostatných vybraných stani-

ciach lokalizovaných v spektre všetkých nadmorských výšok 

Slovenska, boli hodnoty štatisticky významne vysoké (často 

blížiace sa rekordom) aspoň od roku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatis-

ticky významne vysoký takmer na celom území Slovenska as-

poň od roku 1961, pričom na viacerých miestach bol prekona-

ný rekord z obdobia 1961-2010. Štatisticky najvýznamnejšie 

sa to prejavilo v Piešťanoch, v Boľkovciach, v Poprade, v Ko-

šiciach a aj v Tisinci (tam všade prekonaný rekord), na ostat-

ných meteorologických staniciach sa hodnoty približovali ex-

trémom.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne vysoké takmer na celom území Slovenska aspoň od 

roku 1961. Rekord bol prekonaný v Oravskej Lesnej a na 

Lomnickom štíte. Na ostatnom území Slovenska boli hodnoty 

štatisticky nevýznamné vysoké.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký na celom území Slovenska aspoň od ro-

ku 1961 s výnimkou Čadce.  
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Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne vysoké hodnoty na celom území Slovenska, s vý-

nimkou Čadce, aspoň od roku 1961. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vy-

soké hodnoty na celom území Slovenska aspoň od roku 1961, 

pričom na mnohých miestach bol prekonaný rekord v Piešťa-

noch, Sliači. Chopku. Košiciach, Tisinci, Milhostove. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne níz-

ky takmer na celom území Slovenska aspoň od roku 1961 ok-

rem Milhostova. Miestami sa nízke hodnoty blížili k rekor-

dom.  

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  

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

bri pohybovala od +14,7 °C v Telgárte do +20,6 °C  v Žihárci.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola +9,2 

°C v Plavči nad Popradom až +14,3 °C  v Bratislave na Koli-

be.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od +15,3 °C  v Liptovskom Hrádku do +20,,6 °C  v Ži-

hárci. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

V prvej polovici septembra pokračovala sejba repky ozim-

nej, vzchádzala, a skôr zasiata repka v druhej a tretej dekáde 

vytvárala prvé páry pravých listov. Sejba ozimných obilnín 

začala prevažne až od poslednej septembrovej dekády. V 

priebehu septembra pokračoval zber neskorších odrôd zemia-

kov, v druhej polovici mesiaca repa cukrová dosahovala tech-

nickú zrelosť a začala sa zberať. Slnečnica ročná dosahovala 

plnú zrelosť a od druhého septembrového týždňa sa začala 
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zberať. Kukurica siata (na zrno) dosahovala plnú zrelosť a za-

čala sa zberať prevažne koncom mesiaca. V tomto mesiaci 

pokračoval tiež zber aj kukurice na siláž. 

V prvej polovici septembra pokračoval ešte zber neskor-

ších odrôd sliviek a to prevažne vo vyšších polohách. V prie-

behu mesiaca pokračoval zber jesenných odrôd jabĺk a hru-

šiek, dozrieval a zberal sa vinič hroznorodý. V druhej polovici 

septembra dozrievali plody orecha 
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Synoptický prehľad za mesiac október 2011 

Na začiatku mesiaca októbra 2011 sa nad vnútrozemím Eu-

rópy nachádzala rozsiahla oblasť vyššieho tlaku vzduchu. Od 

4. októbra 2011 začal uvedený vyšší tlak vzduchu klesať a v 

priebehu 6. a 7. októbra 2011 prešiel cez Slovensko smerom 

na juhovýchod studený front. Za ním sa k nám v chladnejšom 

vzduchu od západu rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu. 

V ďalších dňoch mesiaca októbra 2011 sa nad Slovensko od 

západu zasahoval okraj tlakovej výše.  

Dňa 12. októbra 2011 prešiel od severu až severozápadu 

cez Slovensko studený front a za ním prúdil od severu chlad-

ný vzduch arktického pôvodu. V ňom sa postupne vytvorila 

nad Dánskom a Škandináviou tlaková výš, ktorá sa rozšírila 

nad Pobaltie a presunula sa nad Ukrajinu. V ďalších dňoch 

mesiaca sa nad Škandináviou a Nórskym morom výrazne pre-

hĺbila rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu. Po jej prednej 

strane k nám prúdil prechodne teplejší vzduch, ale neskôr pre-

šiel studený front a za ním sa v chladnom vzduchu od 20. ok-

tóbra 2011 začala do našej oblasti rozširovať tlaková výš. Tá 

sa presunula do 23. októbra nad Ukrajinu a Pobaltie a po jej 

zadnej strane na Slovensko začal prúdiť teplejší vzduch od ju-

hovýchodu až juhu. Uvedená situácia prevládala bez výraz-

nejšej zmeny až do konca mesiaca októbra 2011. 

Klimatologický prehľad 

Mesiac október 2011 bol na väčšine územia Slovenska tep-

lotné normálny prevažne so zápornými teplotnými odchýlka-

mi od -1,0 °C v Medzilaborciach a Chopku do +0,6 °C v Bra-

tislave na letisku. 

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Orav-

skej Lesnej a v Telgárte +5,1 °C, najvyššia v Bratislave na le-
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tisku +10,6 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla 

priemerná mesačná teplota vzduchu v mesiaci október hodno-

ty od -2,2 °C  na Lomnickom štíte do -0,2 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum namerali, mimo vysokých 

horských polôh, v Poprade -7,0 °C dňa 16. októbra 2011. 

Najvyššie teplotné maximum namerali v Dolných Plachtin-

ciach  +29,2 °C dňa 1. októbra 2011. Na Lomnickom štíte po-

klesla dňa 26. októbra 2011 minimálna teplota vzduchu na        

-15,1 °C. 

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

ne územia Slovenska podnormálna v Bratislave na letisku -4 

%, Piešťanoch -3 %, Hurbanove -7 %, Oravskej Lesnej -4 %. 

Sliači -6 %, Bolkovciach -8 %, Telgárte -3 %, Štrbskom Plese 

+3 %, Košiciach na letisku -11 %. Stropkove – Tisinci -12%.  

Suma trvania slnečného svitu bola v októbri 2011 prevažne 

nadnormálna v intervale od 84 % na Chopku do 136 % nor-

málu Milhostove.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 50 až 

80 km/h boli pozorované v dňoch 25. až 26. októbra 2011. 

Uvedené rýchlosti vetra boli orientačné a nemusia zodpovedať 

maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách 

územia Slovenska. 

Mesiac október 2011 bol na Slovensku zrážkovo prevažne 

podnormálny až normálny, a iba ojedinelé mohol byť aj zráž-

kovo nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa 

pohybovali väčšinou od menej ako 10 mm v povodí dolného 

Ipľa, do viac ako 100 mm na juhovýchodných svahoch Ma-

lých Karpát, ďalej na niektorých miestach Veľkej Fatry. Níz-

kych a aj Vysokých Tatier. Priestorový úhrn atmosférických 

zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 42 mm, čo pred-

stavoval 69 % normálu a deficit zrážok 19 mm. 
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Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac október roku 2011 bol významný najmä pri hodno-

tení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrá-

žok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky nevý-

znamná na celom území Slovenska aspoň od roku 1961 s vý-

nimkou Medzilaboriec, kde bola na hranici štatisticky nízkych 

hodnôt.  

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatis-

ticky nevýznamný na celom území Slovenska aspoň od roku 

1961.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky vy-

soké takmer na celom území Slovenska aspoň od roku 1961. 

Rekord bol prekonaný v Piešťanoch, na Sliači, v Košiciach a 

v Milhostove.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne nízky najmä na strednom a východnom území 

Slovenska aspoň od roku 1961 (okrem vyššie položených 

miest na Chopku, Lomnickom štíte a Telgárte a nižšie polože-

ných Košíc a Milhostova.  

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

nízke hodnoty len v Čadci, na Chopku. v Košiciach a v Mil-

hostove a to aspoň od roku 1961. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky vysoké hodno-

ty len v Bratislave na letisku, na Sliači a v Milhostove aspoň 

od roku 1961, pričom na ostatných miestach boli namerané 

hodnoty blízke priemeru. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vy-

soký iba v Bratislave na Kolibe, na Lomnickom štíte a v Po-

prade aspoň od roku 1961. Naopak štatisticky nízke hodnoty 

boli zaznamenané na Sliači a v Milhostove.  
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Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v októbri 

pohybovala od +7,5 °C  v Plavči nad Popradom a Telgárt do 

+12,0 °C  v Bratislave na Kolibe. 

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola +0,6 

°C  v Plavči nad Popradom až +7,5 °C v Bratislave na Kolibe. 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od +8,2 °C v Telgárte do +12,6 °C v Bratislave na Kolibe 

v  Jaslovských Bohuniciach. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

V prvej októbrovej dekáde pokračoval ešte zber slnečnice 

ročnej. V priebehu mesiaca október 2011 sa zberala repa cuk-

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

chádzala vo fáze prvých párov pravých listov. Prevažne prvé 

dve októbrové dekády pokračovala sejba ozimných obilnín, 

hlavne pšenice ozimnej, skôr zasiata vzchádzala, prevažne po-

slednú dekádu začala vytvárať tretí list. vzchádzanie ozim-

ných obilnín bolo v dôsledku sucha pomalé a nerovnomerné.  

V prvej dekáde októbra sa zberali lokálne ešte neskoré od-

rody viniča hroznorodého. V priebehu mesiaca sa zberali zim-

né odrody jabĺk a hrušiek. Pokračovalo žltnutie a opadávanie 

lístia z ovocných drevín. V októbri pokračovalo ešte dozrie-

vanie plodov na niektorých lesných drevinách, ako napríklad 

na buku lesnom, dube letnom a zimnom, slivke trnkovej, ruže 

šípovej, hrabe obyčajnom. Na lesných drevinách tiež pokra-

čovalo žltnutie a opadávanie lístia. 
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Synopticky prehľad za november 2011  

Začiatkom mesiaca novembra 2011 zasahovala nad územie 

Slovenska  tlaková výš, ktorej stred bol nad Ukrajinou. Po jej 

zadnej strane prúdil na Slovensko vo vyšších vrstvách atmo-

sféry teplejší vzduch od juhu, takže bolo typické inverzné po-

časie. Stred tlakovej výše sa z Ukrajiny presúval nad severo-

západ Ruska, späť na Ukrajinu, potom nad južnú Škandináviu, 

odtiaľ nad východnú polovicu strednej Európy, prechodne až 

nad Rumunsko a od 25. novembra 2011 sa pás vysokého tlaku 

vzduchu rozprestieral od Španielska cez strednú Európu až 

nad Čierne more. 

Od 26. novembra 2011 zasahovala výrazná frontálna zóna 

zo severnej Európy až nad južné Poľsko. Dňa 27. novembra 

2011prešiel cez severovýchodné Slovensko na juhovýchod 

okraj studeného frontu a za ním sa v páse vysokého tlaku 

vzduchu prechodne vytvoril samostatný stred tlakovej výše 

nad našim územím. 

Klimatologický prehľad 

Mesiac november 2011 bol po teplotnej stránke veľmi roz-

dielny v závislosti od výskytu inverzných situácií. V nižších 

polohách, dolinách a kotlinách bol prevažne teplotné podnor-

málny, s teplotnými odchýlkami od -1,1 °C  v Bratislava na 

Kolibe a Piešťanoch do -1,9 °C v Poprade. Miestami na vý-

chodnom Slovensku bol však až silne podnormálny od -2,1 °C 

v Medzilaborciach do -3,4 °C v Kamenici nad Cirochou. Na-

opak v stredných a vysokých horských polohách a tam, kde sa 

inverzia nevyskytovala, bol mesiac november teplotné nor-

málny v Telgárte -0,3 °C, a v Oravskej Lesnej -0,6 °C, no boli 

aj miesta, kde bol teplotné až silne nadnormálny v Čadci +2,9 

°C. Vo vysokých horských polohách Vysokých a Nízkych Ta-

tier dosiahli teplotné odchýlky ešte vyššie hodnoty a to od 
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+3,7 °C na Chopku do +4,2 °C na Lomnickom štíte, čím me-

siac november môžeme v týchto oblastiach z hľadiska interva-

lu odchýlok klasifikovať ako mimoriadne teplotné nadnor-

málny.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte 

0,0 °C, najvyššia v Čadci +5.6 °C. Vo vysokých horských po-

lohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v mesiaci 

november hodnoty od -0,6 °C na Chopku do -2,4 °C na Lom-

nickom štíte.  

Absolútne teplotné minimum namerali, mimo vysokých 

horských polôh, v Poprade -11,0 °C dňa 29. novembra 2011. 

Najvyššie teplotné maximum namerali v Bratislave na leti-

sku +19,9 °C dňa 5. novembra 2011. Na Lomnickom štíte po-

klesla dňa 28.novembra 2011 minimálna teplota vzduchu na -

13,0 °C. 

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

ne územia Slovenska podnormálna s odchýlkami v Bratislave 

na letisku 0 %, v Piešťa- noch -4 %, v Hurbanove -3 %. v 

Oravskej Lesnej -13 %, v Sliači 0 %, v Boľkovciach -9 %, v 

Telgárte -14 %, na Štrbskom Plese -15 %, v Koši-ciach na le-

tisku -9 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola na väčšine územia Slo-

venska nadnormálna od 152 %  v Hurbanove do 259 normálu 

% na Chopku.  

Vzhľadom na prevládajúci anticyklonálny charakter poča-

sia s vysoké nárazy vetra nepozorovali. 

Mesiac november 2011 bol na Slovensku zrážkovo ex-

trémne podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok 

sa pohybovali väčšinou od 0 do 4 mm, a viac to bolo iba na 

krajnom východe Slovenska, v Jovsi 6 mm a v Remetských 

Hámroch 13 mm. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre 
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celé územie Slovenska dosiahol 0,6 mm, čo predstavovalo           

1 % normálu a deficit zrážok 61,4 mm. 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac november roku 2011 bol významný najmä pri hod-

notení teploty vzduchu, slnečného svitu a najmä atmosféric-

kých zrážok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky nízka 

predovšetkým v nižšie položených lokalitách Slovenska. Šta-

tisticky vysoké hodnoty boli zaznamenané v Čadci, na Chop-

ku. ale najmä na Lomnickom štíte, ktorý spolu s rokom 1978 

bol najteplejším za ostatných 51 rokov.  

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatis-

ticky významný vo vyššie položených miestach a na severe 

Slovenska v Čadci. Oravskej Lesnej. Chopku, Telgárte a na 

Lomnickom štíte aspoň od roku 1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne vysoké takmer na 50 % meteorologických staníc Slo-

venska aspoň od roku 1961. Najvýraznejšie sa to prejavilo v 

Oravskej Lesnej. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne nízky na väčšine územia Slovenska aspoň od 

roku 1961, okrem vyššie položených miest ako Chopok, 

Lomnický štít a Telgárt. Práve na Chopku a na Lomnickom 

štíte dosiahli hodnoty štatistickú významnosť. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne vysoké hodnoty len v Čadci, na Chopku a na Lom-

nickom štíte aspoň od roku 1961. 

Trvanie slnečného svitu  dosiahlo štatisticky významne vy-

soké hodnoty na celom území Slovenska aspoň od roku 1961. 

Na staniciach Chopok, Telgárt, Lomnický štít a Kamenica nad 

Cirochou boli prekonané rekordy aspoň od roku 1961. 
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Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne níz-

ky. resp. rekordne nízky na všetkých meteorologických stani-

ciach aspoň od roku 1961.  

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  

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

bri pohybovala od +1,2 °C v Plavči nad Popradom do +6,4 °C  

v Moravskom Svätom Jáne.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola -4,5 

°C v Turčianskych Tepliciach až 3,0 °C v Moravskom Svätom 

Jáne.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od 2,0 °C v Liptovskom Hrádku do 7,4 °C v Moravskom 

Svätom Jáne.  

Najhlbšia úroveň premrznutia pôdy sa pohybovala od 0 do 

25 cm v Poprade. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

Začiatkom novembra 2011 sa lokálne zberala ešte kukurica 

siata (na zrno). V prvej dekáde mesiaca neskôr zasiata pšenica 

ozimná vzchádzala a potom vytvárala tretí list, miestami zača-

la aj odnožovať. Začiatkom novembra vo vyšších polohách 

krajiny pokračoval ešte lokálny zber zimných odrôd jabĺk. 

Prevažne prvé dve dekády mesiaca pokračoval opad lístia z 

ovocných drevín. 

V priebehu novembra na lesných drevinách pokračovalo 

opadávanie lístia, na niektorých opad lístia sa v tomto mesiaci 

ukončil. Vplyvom teplého počasia bolo lokálne  pozorované 

pučanie púčikov vŕby rakytovej, ziatovky previsnutej a aj dru-

hotné kvitnutie púpavy lekárskej. 
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Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

V prvej polovici mesiaca z južných oblastí Podunajskej ní-

žiny odlietal ešte škorec lesklý. 
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Synoptický prehľad za mesiac december 2011 

Začiatkom mesiaca decembra 2011 zasahovala do strednej 

Európy od juhovýchodu tlaková výš, ktorá začala dňa 2. de-

cembra 2011 slabnúť. V dňoch 3. až 4. decembra 2011 postu-

povali v západnom prúdení do strednej Európy frontálne sys-

témy. Taktiež v dňoch 5. až 15. decembra 2011 postupovali v 

silnom západnom až severozápadnom prúdení do strednej Eu-

rópy frontálne systémy, ktoré prinášali nad naše územie vlhký 

vzduch, pričom od 12. decembra 2011 sa prúdenie zmenilo na 

západné až juhozápadné. 

V polovici mesiaca ovplyvňovala počasie u nás menej vý-

razná tlaková výš. Dňa 16. decembra 2011 pred brázdou níz-

keho tlaku vzduchu prúdil nad naše územie od juhozápadu 

teplejší vzduch. Dňa 17. decembra 2011 prechádzala územím 

Slovenska brázda nízkeho tlaku vzduchu, za ktorou začal od 

severozápadu prúdiť do strednej Európy studený a vlhký 

vzduch. Dňa 19. decembra 2011 sa v chladnom vzduchu roz-

šíril od západu do strednej Európy výbežok vyššieho tlaku 

vzduchu. 

Dňa 21. decembra 2011 postúpil nad naše územie oklúzny 

front, ktorý sa nad karpatskou oblasťou rozpadával. Dňa 23. 

decembra 2011 začala počasie u nás ovplyvňovať od západu 

brázda nízkeho tlaku vzduchu a s ňou spojený teplý a studený 

front. Dňa 27. decembra 2011 sa do strednej Európy rozšírila 

od západu rozsiahla tlaková výš a dňa 26. decembra 2011 po 

jej severnom okraji postúpil cez Slovensko okraj teplého fron-

tu. V dňoch 29. a 30. decembra 2011 postúpili nad Slovensko 

frontálne systémy. Dňa 31. decembra 2011 sa od juhozápadu 

rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu. 

Klimatologický prehľad 

Mesiac december 2011 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotné nadnormálny, na východnom Slovensku miestami až 
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silne nadnormálny s teplotnými odchýlkami od +0,9 °C na 

Lomnickom  štíte do +3,4 °C v Kamenici nad Cirochou.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgár-

te -2,2 °C, najvyššia v Bratislave na letisku 3,1 °C. Vo vyso-

kých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota 

vzduchu v decembri hodnoty od -8,9 °C na Lomnickom štíte 

do -6,4 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum namerali v Oravskej Lesnej -

17,9 °C, dňa 21. decembra 2011, najvyššie maximum v Hur-

banove 13,2 °C dňa 5. decembra 2011.  

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

ne územia Slovenska slabo nadnormálna v Bratislave -2 %, 

Piešťanoch +2 %, Hurbanove -2 %. Sliači +4 %, Boľkovciach 

+3 %, Telgárt +8 %. Štrbské Pleso +6 %, Košiciach +5 %, 

Stropkove - Tisinci +3 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci december 

prevažne podnormálna v intervale od 34 % v Milhostove do 

102 %  Bratislave na letisku. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 

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

zorovali v dňoch 8. a 17. decembra 2011. Uvedené rýchlosti 

vetra boli iba orientačné, ktoré nemuseli zodpovedať maxi-

málnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia 

Slovenska.  

Mesiac december 2011 bol na území Slovenska zrážkovo 

prevažne normálny, ale hlavne na krajnom východe Slovenska 

bol až zrážkovo nadnormálny.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väč-

šinou od 17 mm v niektorých miestach Záhorskej nížiny do 

168 mm v Remetských Hámroch.  

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 

Slovenska dosiahol 64 mm, čo predstavovalo 121 % normálu 
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a prebytok zrážok 11 mm. Súvislejši výskyt snehovej pokrýv-

ky bol prvýkrát v tejto zimnej sezóne zaznamenaný na Miku-

láša, a v centrálnych oblastiach Slovenska, v horách na severe 

Slovenska a v Tatrách sa táto snehová pokrývka udržala až do 

konca roka. Na ostatnom území Slovenska v nižších polohách 

však prevládal nedostatočný výskyt snehovej pokrývky. 

Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac december roku 2011 bol významný najmä pri hod-

notení teploty vzduchu, slnečného svitu, a ale najmä atmosfé-

rických zrážok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namne vysoká na celom území Slovenska, okrem horských 

štítov Chopku a Lomnického štítu aspoň od roku 1961.  

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatis-

ticky významne vysoký na väčšine územia Slovenska okrem 

Sliača, Chopku, Telgártu a Lomnického štítu aspoň od roku 

1961.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne vysoké takmer na 50 % meteorologických staníc Slo-

venska aspoň od roku 1961, pričom najvýraznejšie sa preja-

vovalo na východe krajiny.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký takmer na celom území Slovenska aspoň 

od roku 1961, okrem vyššie položených lokalít ako Chopok a 

Lomnický štít.  

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne vysoké hodnoty takmer na celom území Slovenska 

aspoň od roku 1961, okrem Piešťan, kde hodnota dosiahla 

nadpriemernú, no zo štatistického hodnotenia nevýznamnú 

hodnotu.  

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky nízke hodnoty 

iba v Piešťanoch, na Sliači, na Chopku, v Boľkovciach, v Tel-
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gárte, v Košiciach, v Milhostove a v Kamenici nad Cirochou 

aspoň od roku 1961. Na ostatných meteorologických stani-

ciach Slovenska boli hodnoty síce podpriemerné, ale štatistic-

ky nevýznamné. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne níz-

ky na meteorologických staniciach vo východnej časti Sloven-

ska aspoň od roku 1961. Štatisticky významne vysoké hodno-

ty boli zaznamenané v Bratislave a aj na Chopku z vybraného 

počtu meteorologických staníc.  

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v decembri 

pohybovala od -0,2 °C v Plavči nad Popradom do +4,1 °C v 

Moravskom Svätom Jáne.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm v rovnakej 

hĺbke bola -1,8 °C v Myjave až +1,6 °C v Košiciach na leti-

sku.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od +0,2 °C v Liptovskom Hrádku do +4,9 °C v Morav-

skom Svätom Jáne.  

Maximálna hĺbka premrznutia pôdy sa pohybovala od 0 do 

31 cm v Poprade. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

V dôsledku teplého počasia v decembri bolo lokálne za-

znamenané pokračovanie vzchádzania pšenice ozimnej. Mies-

tami ešte pokračoval aj opad lístia z lesných drevín. 
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