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Počasie 

 

Dňa 15. februára 2012 sa občania Trenčína a celého  Tren-

čianskeho kraja zobudila do bielej napadanej snehovej periny, 

ktorá spôsobila na cestách Mesta Trenčín a Trenčianskeho 

kraja v dôsledku intenzívneho sneženia komplikovanie dopra-

vy. Cestári mali v teréne všetky mechanizmy i napriek tomu 

bola na mnohých miestach situácia zložitá, najmä keď sa ku 

snehu navyše pridal silný vietor vytvárajúci snehové jazyky. 

Situáciu komplikovali najmä kamióny, ktoré sa aj v takom-

to počasí snažili obchádzať mýtny systém a často bez zimných 

pneumatík zostávali 

stáť pod akýmkoľ-

vek stúpaním. Zlo-

žitá situácia sa vyt-

vorila, najmä na 

horských priecho-

doch Homôlka, 

Kľak, Vyšehradné a 

v celom kopaničar-

skom regióne v 

Myjavskom ok-

rese. V posýpacích vozidiel a 26 traktorov. Od rána napadlo 

už takmer dvadsať centimetrov snehu. Vzhľadom na teploty, 

ktoré sa pohybovali medzi – 4 ◦ C až – 6 ◦ C. Účinok chemic-

kého posypu bol veľmi slabý. Komunikácie boli ošetrované 

orbou a inertným posypom. Na vozovkách sa nachádza ujaz-

dená vrstva snehu do dvoch cm. Pre sneženie meškali autobu-

sové spoje najmä do vzdialenejších a horských obcí.  

Horšie na tom boli obce z Kysuckého regiónu, kde výška 

snehu dosahovala aj 1,5 metra a niektoré dediny boli na nie-

koľko dní odrezané od sveta. 

snehová nádielka dala voľnú ruku fantázii 
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Polícia požiadala vodičov, aby prispôsobili svoje schopnos-

ti stave vozovky a rešpektovali pokyny polície ako aj o ohľa-

duplnosť, lebo nezodpovední vodiči často blokujú príjazd vo-

zidiel správy ciest. 

www.sme.sk 15.02.2012  

pomocná evidencia 107/1/2012, 118/1/2012  

 

Mesiac marec 2012 bol mimoriadne teplým, hlavne v jeho 

druhej polovici, keď denné teploty sa blížili k +20 ◦ C. Ľudia, 

hlavne okolo obeda chodili na ľahko, len v tričkách a na Mie-

rovom námestí sa začali objavovať letné terasy občerstvením. 

Treba ešte dopovedať, mesiac marec 2012 bol za posledných 

snáď dvadsať rokov jedným najsuchším. Teplotný skok nastal 

na začiatku mesiac apríl 2012, keď nočné teploty v dňoch         

6. až 10. apríla 2012, kedy kresťania slávili Veľkú noc klesli 

bod mrazu, v severných okresoch a na Horehroní až -8 ◦ C.  

vlastné poznámky 

 

Prvý tohoročný sneh napadol zo soboty 28. na nedeľu  29. 

októbra 2012. A tak ľudia, ktorí išli ráno do kostola, alebo na 

nákupy zažili malú 

idylku v podobe za-

snežených áut a stro-

mov. Ale v Trenčíne 

sneh sa na miestnych 

komunikáciách topil. 

Iná situácia bola na 

horských prechodoch 

stredného Slovenska, 

kde snehu padlo pod-

statne viac a narobilo problémy hlavne nákladným automobi-

lom, lebo sa im kĺzalo, pretože si nevymenili letné gumy za 

zimné. 
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Synoptický prehľad za január 2012 

 

Dňa 1. januára 2012 postupoval od juhozápadu cez Sloven-

sko teplý front a nasledujúci deň frontálny systém, ktorého 

studený front sa dňa 3. januára 2012 zvlnil nad severným Ta-

lianskom. Dňa 4. januára 2012 postupoval cez strednú Európu 

v sprievode silného vetra ďalší frontálny systém. 

Dňa 5. januára 2012 sa presunula zo Severného mora nad 

Baltické more tlaková níž „Andrea“, tiež spojená so studeným 

frontom, ktorý prešiel aj cez Slovensko a spôsobil výrazné zo-

silnenie vetra, čo sa prejavilo na Lomnickom štíte nárazmi 

vetra s rýchlosťou vyše 170 km/h. Spomenutý studený front sa 

dňa 6. januára 2012 zvlnil nad Balkánom, kde sa vytvorila 

samostatná tlaková níž a od západu sa do strednej Európy roz-

šíril výbežok tlakovej výše a po jeho prednej strane začal aj k 

nám v nasledujúci deň prúdiť od severu studený a vlhký 

vzduch. 

Spomenutý studený front sa dňa 6. januára 2012 zvlnil nad 

Balkánom, kde sa vytvorila samostatná tlaková níž a od zápa-

du sa do strednej Európy rozšíril výbežok tlakovej výše a po 

jeho prednej strane začal aj k nám v nasledujúci deň prúdiť od 

severu studený a vlhký vzduch. 

Vďaka prechodnému zoslabnutiu výbežku dňa 8. januára 

2012 prešiel cez Slovensko na východ oklúzny front. 

Dňa 10. januára 2012 prešiel Slovenskom na juhovýchod 

okludujúci systém, za ktorým sa od západu rozšírila nad stred-

nú Európu tlaková výš, ktorej vplyv prerušil dňa 13. januára 

2012 prechod výrazného studeného frontu od severozápadu. 

Za ním a do 16. januára 2012 prúdil od severu až severozápa-

du po prednej strane tlakovej výše, ktorej stred sa presúval z 

Británie nad severné Nemecko a Severné more, do strednej 

Európy studený, pôvodom arktický vzduch. Dňa 17. januára 
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2012 postupoval zo Škandinávie na juhovýchod cez Slovensko 

teplý front frontálneho systému.  

Dňa 18. januára 2012 sa začal od juhozápadu rozširovať do 

strednej Európy okraj tlakovej výše, ktorá sa v nasledujúci deň 

posunula na juh až juhozápad a v západnom až severozápad-

nom prúdení rýchlo postupovali cez strednú Európu až do 23. 

januára 2012 frontálne rozhrania spojené s tlakovými nížami 

nad Nórskym morom, južnou Škandináviou a pobaltskými 

štátmi, pričom posledné januárové frontálne rozhranie v blíz-

kosti Slovenska sa začalo 24. januára  2012 rozpadávať.  V 

nasledujúci deň sa začala prepájať azorská tlaková výš s mo-

hutnou tlakovou výšou nad severnou časťou európskeho Rus-

ka, ktorej stred sa v ďalších dňoch začal postupne presúvať na 

juhozápad smerom k Fínsku a po jej južnom okraji k nám za-

čal prúdiť od severovýchodu až východu studený pevninský 

vzduch, ktorý spôsobil pokles teploty vzduchu v ranných ho-

dinách dňa 31. januára 2012 až na -28 °C v lokalitách Plavec 

nad Popradom a Podolínec. 

Klimatologický prehľad 
Mesiac január 2012 bol na väčšine územia Slovenska tep-

lotné nadnormálny s teplotnými odchýlkami od +2,2 °C v 

Kamenici nad Cirochou do +3,5 °C v Bratislave na letisku. Na 

severnom a miestami strednom Slovensku bol prevažne tep-

lotné normálny s kladnými teplotnými odchýlkami od +0,7 °C 

do +1,7 °C. Vo vysokých horských polohách mal mesiac ja-

nuár zápornú teplotnú odchýlku od -0,9 °C na Chopku do             

-2,2 °C na Lomnickom štíte.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgár-

te a v Poprade -4,5 °C, najvyššia v Bratislave na letisku 2,1 

°C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-

sačná teplota vzduchu v mesiaci január hodnoty od -13,4 °C 

na Lomnickom štíte do -9,9 °C na Chopku.  
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Absolútne teplotné minimum vzduchu namerali v Oravskej 

Lesnej -26,4 °C, dňa 31. januára 2012.  

Najvyššie maximum vzduchu namerali v Nitre +11,1 °C 

dňa 12. januára 2012.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14.h bola na väčšine 

územia Slovenska podnormálna, resp. sa pohybovala okolo 

normálu: Bratislava -13 %, Piešťany -7 %, Hurbanovo -10 %, 

Oravská Lesná +5 %, Sliač -7 %, Boľkovce -7 %, Telgárt -5 

%, Štrbské Pleso +8 %, Košice -7 %, Stropkov - Tisinec -4 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci január 2012 

prevažne nadnormálna v intervale od 102 % v Poprade do 199 

% v Bratislave na letisku. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 

90 km/h v horských polohách aj vyššie boli pozorované v 

dňoch 6. januára, 13. januára , 21. januára a 23. januára. Uve-

dené rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemusia zodpovedať 

maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách úze-

mia Slovenska. 

Mesiac január 2012 bol na území Slovenska zrážkovo pre-

važne nadnormálny, hlavne na najkrajnejšom západe Sloven-

ska, na juhovýchode Slovenska a aj v niektorých kotlinách, 

hlavne východného Slovenska, mohol byť aj zrážkovo nor-

málny. Na severozápade a severe Slovenska však v niektorých 

regiónoch boli v mesiaci január 2012 dosiahnuté také vysoké 

mesačné úhrny atmosférických zrážok, že tento mesiac tam 

bol zrážkovo mimoriadne nadnormálny. Mesačné úhrny atmo-

sférických zrážok sa pohybovali väčšinou od 9 mm vo Švedlá-

ri – Oravská Lesná do 230 mm, pričom na náveterných sva-

hoch pohorí na severozápadnom a severnom Slovensku to bo-

lo aj viac. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé 

územie Slovenska dosiahol 82 mm. čo predstavovalo 178 % 

normálu a prebytok zrážok 36 mm. Vo výskyte snehovej po-

krývky boli zaznamenané v tomto centrálnom mesiaci zimy 
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výrazné kontrasty medzi horskými oblasťami a hlavne níži-

nami juhozápadného Slovenska. V horských oblastiach sa v 

priebehu mesiaca januára vytvorila snehová pokrývka mies-

tami až 2 m hrubá a v nížinách na juhozápade Slovenska sa 

ojedinelé snehová pokrývka vôbec nevyskytla. 

Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac január roku 2012 bol významný najmä pri hodnote-

ní teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok.  

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namne vysoká v Bratislave, v Piešťanoch a v Hurbanove na 

západe Slovenska, v Boľkovciach na strednom Slovensku a v 

Košiciach, v Tisinci od roku 1963, v Medzilaborciach a v 

Milhostove vo východnej časti Slovenska aspoň od roku 1961.  

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký, najmä na západe a juhu Slovenska, tiež 

na Sliači a na východe krajiny aspoň od roku 1961.                 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne nízke najmä v Čadci, v Oravskej Lesnej, v Telgárte, v 

Medzilaborciach a v Kamenici nad Cirochou aspoň od roku 

1961. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký v Bratislave, v Piešťanoch, v Hurbano-

ve, a tiež v Oravskej Lesnej, v Boľkovciach a v Medzilabor-

ciach aspoň od roku 1961. Naopak štatisticky významne nízky 

priemer denných minimálnych teplôt vzduchu za mesiac bol 

na Lomnickom štíte aspoň od roku 1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu sa dosiahli štatisticky 

významne vysoké hodnoty len v Bratislave na Kolibe, v Pieš-

ťanoch a v Bolkovciach aspoň od roku 1961. Naopak, štatis-

ticky významne nízke hodnoty boli zaznamenané pre Čadcu a 

Poprad aspoň od roku 1961. 

Trvanie slnečného svitu sa dosiahli štatisticky významne 

vysoké hodnoty na západe a juhu Slovenska (v Bratislave na 
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Kolibe, v Piešťanoch, v Hurbanove, na Sliači a v Boľkovciach 

bolo vôbec druhé najvyššie trvanie) a tiež v Telgárte, v Koši-

ciach a v Tisinci aspoň od roku 1961. Naopak štatisticky výz-

namne nízke trvanie slnečného svitu za mesiac boli pozorova-

né na Lomnickom štíte aspoň od roku 1961. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vy-

soký na väčšine územia Slovenska okrem Bolkoviec. Košíc, 

Milhostova a Kamenice nad Cirochou aspoň od roku 1961 z 

vybraného počtu meteorologických staníc Slovenska.  
 

 

Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za mesiac január 2012 
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Synoptický prehľad za mesiac február 2012 

 

Na začiatku obdobia roka 2012 zasahovala nad Slovensko 

mohutná a rozsiahla tlaková výš, so stredom nad severom eu-

rópskej časti Ruska. 

Dňa 4. februára 2012 sa nad centrálnym Stredomorím pre-

hĺbila tlaková níž. Dňa 6. februára 2012 sa stred tlakovej výše 

presunul z Ruska nad južnú Škandináviu, a nad centrálnym 

Stredomorím sa naďalej udržiavala tlaková níž.  

V pondelok 13. februára 2012 prešiel cez územie Slo-

venska od severozápadu teplý front. V stredu dopoludnia                 

15. februára 2012 prešiel cez územie Slovenska od severozá-

padu výrazný frontálny systém spojený s tlakovou nížou po-

stupujúcou cez Poľsko na juhovýchod, za ktorým prúdil nad 

naše územie od severu studený vzduch. 

Ďalšie frontálne systémy postupovali cez Slovensko od se-

verozápadu večer dňa 17. februára 2012 a aj dňa 19. februára 

2012, za posledným z nich sa od západu rozšíril do našej ob-

lasti výbežok tlakovej výše, ktorý v druhej polovici týždňa zo-

slabol a od západu smeroval cez Slovensko ďalej na východ 

frontálny systém. Za ním začal prúdiť od severozápadu do na-

šej oblasti vlhký a chladný, miestami až studený vzduch. 

V závere mesiaca sa výškové prúdenie zmenilo na severné 

a zosilnelo. 

Dňa 28. februára 2012 postupoval od severozápadu cez 

Slovensko frontálny systém, za ktorým sa rozšíril od západu 

do oblasti Slovenska výbežok tlakovej výše. 

 

Klimatologický prehľad 

Mesiac február 2012 bol na väčšine územia Slovenska tep-

lotné studený, miestami na severe a východe Slovenska až 

veľmi studený, s odchýlkami od -2,7 °C v Bratislave na letisku 

do -5,8 °C v Kamenici n/Cirochou od normálu. Mesiac február 



533 
 

2012 sa vyznačoval dvoma rozdielnymi periódami, keď v 

prvej polovici mesiaca bola veľmi studená.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

mimo vysokých horských polôh bola zaznamenaná v Oravskej 

Lesnej -8,6 °C a  najvyššia bola nameraná v Bratislave na leti-

sku -1,9 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla prie-

merná mesačná teplota vo februári hodnoty od -15,0 °C na 

Lomnickom štíte do -11,8 °C na Chopku. 

Absolútne teplotné minimum namerali na meteorologickej 

stanici v Červenom Kláštore – 33,3 °C, dňa 3. februára 2012.  

Najvyššie maximum namerali v Hurbanove +14,7 °C, dňa 

24. februára 2012.  

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

ne územia Slovenska podnormálna: Bratislava -17 %, Piešťa-

ny -5 %, Hurbanovo -11 %, Oravská Lesná -5 %, Sliač -7 %, 

Boľkovce -15 %, Telgárt -15 %, Štrbské Pleso -9 %, Košice – 

letisko 17 %, Stropkov - Tisinec -13 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci február 2012 

nadnormálna, pričom sa pohybovala v intervale od 108 % na 

Chopku do 173 % normálu v Boľkovciach.  

Najsilnejšie nárazy vetra sa zaznamenali dňa 15. februára 

2012, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť 60 až 

100 km/h, vo vysokých horských polohách aj vyššie. Uvedené 

rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maxi-

málnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia 

Slovenska. 

Mesiac február 2012 bol na území Slovenska zrážkovo pre-

važne normálny. Medzi severozápadnými a juhovýchodnými 

oblasťami Slovenska však boli vo februári 2012 také veľké 

rozdiely v mesačných úhrnoch atmosférických zrážok, že ten-

to mesiac bol v severozápadných regiónoch Slovenska niekde 

zrážkovo nadnormálny a naopak, v juhovýchodných regiónoch 

bol na niektorých miestach zrážkovo podnormálny.  
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Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väč-

šinou od 5 mm v Hrabušiciach do 121 mm v Oravskej Lesnej, 

pričom na náveterných svahoch pohorí na severozápadnom a 

severnom Slovensku to bolo aj viac. Priestorový úhrn atmosfé-

rických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 45 mm, čo 

predstavovalo 107 % normálu a prebytok zrážok 3 mm. Vo 

výskyte snehovej pokrývky boli zaznamenané v tomto posled-

nom mesiaci zimy opäť výrazné kontrasty medzi horskými ob-

lasťami, regiónmi na severozápade a severe Slovenska a hlav-

ne nížinami juhozápadného Slovenska. V oblastiach na seve-

rozápade Slovenska spôsobila snehová pokrývka výrazné 

problémy a v nížinách na juhozápade Slovenska sa vyskytla 

iba symbolicky. 

 

Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac február roku 2012 bol významný najmä pri hodno-

tení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namne nízka na celom území Slovenska aspoň od roku 1961, 

najmä vďaka rekordne nízkym teplotám v prvej polovici me-

siaca 2012. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne nízky na celom území Slovenska aspoň od roku 

1961, najmä vďaka rekordne nízkym teplotám v prvej polovici 

mesiaca februára. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne nízke najmä v Oravskej Lesnej, na Chopku, na Lom-

nickom štíte a v Medzilaborciach aspoň od roku 1961. Naopak 

štatisticky významné bolo v Bratislave na Kolibe a v Boľ-

kovciach. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne nízky na celom území Slovenska aspoň od roku 
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1961. najmä vďaka rekordne nízkym teplotám v prvej polovici 

mesiaca. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne nízke hodnoty takmer na celom území Slovenska 

aspoň od roku 1961, predovšetkým vďaka rekordne nízkym 

teplotám v prvej polovici mesiaca. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vy-

soké hodnoty na takmer celom území Slovenska aspoň od ro-

ku 1961. Výnimku tvorili len vysokohorské polohy na Chop-

ku, Lomnickom štíte a na východe krajiny v Kamenici nad Ci-

rochou. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vy-

soký len na severe krajiny v Čadci. Oravskej Lesnej, Lomnic-

kom štíte a tiež na východe v Tisinci od roku 1963 a v Medzi-

laborciach aspoň od roku 1961 z vybraného počtu meteorolo-

gických staníc Slovenska. Naopak štatisticky významne nízky 

bol zaznamenaný na Sliači, v Telgárte, v Poprade, v Košiciach 

a aj v Milhostove.  
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa vo februári 2012 

pohybovala od -5,0 °C v Plavči nad Popradom do +0,7 °C v 

Telgárte.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola          

-12,6 °C v Plavči nad Popradom až +0.6 °C v Telgárte.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od -3,9 °C v Liptovskom Hrádku do +1,0 °C v Telgárte. 

Maximálna úroveň premrznutia pôdy na západnom Sloven-

sku dosiahla hĺbku 31 cm v Hurbanove až 56 cm v Kuchyni - 

Nový Dvor, na strednom Slovensku 26 cm v Liesku až 75 cm 

v Rimavskej Sobote a na východnom Slovensku 17 cm v Pre-

šove až 78 cm v Švedlári. 
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

Koncom februára 2012 na teplejších miestach Slovenska 

kvitla snežienka jarná, predlžovali sa jahňady liesky obyčajnej 

a vŕby rakytovej (babuliatka), lieska obyčajná miestami začala 

aj kvitnúť. 

 
Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za mesiac február 2012 
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Synoptický prehľad za marec 2012 

 

V prvý marcový deň 2012 sa nad západnou Európou, od 

severného mora po západné Stredomorie sa nachádzala tlako-

vá výš. 

Dňa 2. marca 2012 po prednej strane tejto tlakovej výše po-

stupoval cez Slovensko na juh studený front. V ďalších dňoch 

sa tlaková výš presunula nad strednú Európu a Fínsko. 

Dňa 8. marca 2012 tlaková výš v našom priestore zoslabla 

a cez Slovensko sa presúval pomaly na východ oklúzny front, 

ktorý sa neskôr rozpadol.  

Dňa 10. marca 2012 zasahovala tlaková výš priestor od 

Francúzska po Ukrajinu.  

Dňa 11. marca 2012 v našom priestore tlaková výš zoslabla 

a od severu postupoval na juh studený front.  

Dňa 12. marca 2012 od severozápadu na juhovýchod po-

stupoval teplý front a za ním sa tlaková výš od západu opäť 

rozšírila až do strednej Európy.  

Dňa 19. marca 2012 sa cez Slovensko presúvala na východ 

brázda nízkeho tlaku vzduchu so studeným frontom a za ním 

sa zasa rozšírila od západu tlaková výš.  

Dňa 25. marca 2012 po prednej strane tejto tlakovej výše 

postupoval cez územie Slovenska na juh studený front, tlak 

vzduchu v tomto priestore sústavne klesal a 27. marca 2012 

postupoval na juhovýchod okludujúci frontálny systém.  

Dňa 29. marca 2012 bolo počasie nad našim územím už 

jasne pod vplyvom tlakovej niže so stredom nad Bieloruskom 

a následne postupoval cez Slovensko na juhovýchod studený 

front a 31. marca 2012 frontálny systém. 

 

Klimatologický prehľad 

Mesiac marec 2012 bol na väčšine územia Slovenska tep-

lotné nadnormálny s kladnými teplotnými odchýlkami od +2,0 
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°C v Milhostove do +2,7 °C v Košiciach na letisku. Na kraj-

nom juhozápade bol až silne nadnormálny od +3,5 °C v Brati-

slave na letisku do +3,8 °C v Bratislave na Kolibe, miestami 

na severe, severovýchode a východe krajiny bol normálny od 

+0,9 °C v Medzilaborciach do +1,9 °C v Stropkove - Tisinci.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Orav-

skej Lesnej +0,1 °C, najvyššia v Bratislave na letisku +8,6 °C. 

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 

teplota vzduchu v marci hodnoty od -8,0 °C na Lomnickom 

štíte do -5,0 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských 

polôh, namerali v Oravskej Lesnej -19,0 °C, dňa 7. marca 

2012.  

Najvyššie teplotné maximum v Hurbanove +23,3 °C, dňa 

24. marca 2012. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna tep-

lota vzduchu dňa 6. marca 2012 na -20,5 °C.  

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

ne územia Slovenska podnormálna: Piešťany -13 %, Hurbano-

vo -16 %, Oravská Lesná -12 %, Štrbské Pleso -22 %, Košice 

-13 %, Stropkove  - Tisinci -14 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v marci 2012 nadnor-

málna od 135 % na Lomnickom štíte do 191 % normálu na 

Chopku.  

Najsilnejšie nárazy vetra sa zaznamenali dňa 31. marca 

2012, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť 60 až 90 

km/h, vo vysokých horských polohách aj vyššie. Uvedené 

rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemusia zodpovedať ma-

ximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách úze-

miach Slovenska.  

Mesiac marec 2012 bol na území Slovenska zrážkovo pre-

važne podnormálny až mimoriadne podnormálny a ojedinelé 

až extrémne podnormálny. Medzi severozápadnými a juhový-
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chodnými oblasťami Slovenska boli v marci 2012. podobne 

ako vo februári 2012. Veľké rozdiely v mesačných úhrnoch 

atmosférických zrážok. Mesačné úhrny zrážok sa pohybovali 

väčšinou od 0 mm do 67 mm v Skalitom, pričom v Tatrách to 

bolo aj viac. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé 

územie Slovenska dosiahol 11 mm, čo predstavuje 23 % nor-

málu a deficit zrážok 36 mm. Na začiatku marca 2012 sa roz-

tápali ešte na niektorých miestach zvyšky snehovej pokrývky 

v nižších polohách, v stredných a vysokých horských polo-

hách v priebehu marca topenie snehovej pokrývky prebiehalo 

pomalšie. Na konci mesiaca marca 2012, pri citeľnom ochla-

dení, sa snehová pokrývka prechodne vytvorila na niektorých 

miestach aj v nižších polohách. 

 

Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac marec roku 2012 bol významný najmä pri hodnote-

ní kategórie teplota vzduchu, slnečný svit a atmosférické zráž-

ky. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namne vysoká na väčšine územia, okrem severných polôh v 

Čadci, Oravskej Lesnej, Lomnickom štíte a časti východného 

Slovenska v Medzilaborciach a Kamenici nad Cirochou aspoň 

od roku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký na celom území Slovenska okrem Lom-

nického štítu, kde bola hodnota štatisticky nevýznamné nad-

priemerná aspoň od roku 1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne vysoké na celom území Slovenska okrem Čadce a 

Lomnického štítu, kde boli hodnoty štatisticky nevýznamné 

nadpriemerné aspoň od roku 1961. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký len v Bratislave a na ostatnom území 
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Slovenska bol priemerný štatisticky nevýznamný, aspoň od 

roku 1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významné nízke hodnoty len v Hurbanove, v Telgárte, v Koši-

ciach a v Kamenici nad Cirochou. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo rekordne vysoké štatistic-

ky významné hodnoty takmer na celom Slovensku okrem Ti-

sinca s pozorovaním až od roku 1963 aj Kamenici nad Ciro-

chou, kde zaznamenali len tretie najdlhšie trvanie slnečného 

svitu aspoň od roku 1961. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky rekordne nízky 

na Sliači 1,9 mm, v Boľkovciach 0,0 mm a v Poprade 3,4 mm. 

Na väčšine územia Slovenska bol štatisticky významne nízky. 

Výnimku tvorili len severné oblasti Slovenska ako Čadca 

a Oravská Lesná, Lomnický štít a na východe krajiny Tisinec 

a Medzilaborce aspoň od roku 1961 z vybraného počtu meteo-

rologických staníc Slovenska.  

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  

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

la od 0,8 °C v Telgárte do 8,0 °C v Žihárci. Minimálna termí-

nová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -5,4 °C v Plavci nad 

Popradom až 1,0 °C  v Bratislave na Kolibe.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od +0,3 °C v Plavci nad Popradom do +7,0 °C v Žihárci. 

Maximálna hĺbka premŕzania pôdy na západnom Slovensku 

sa pohybovala od 0 cm v Kráľovej pri Senci do 60 cm v Tren-

číne, na strednom Slovensku od 17 cm Liesku do 65 cm  

v Dolnom Hričove, na východnom Slovensku od 8 cm v Ore-

chovej do 75 cm vo Švedlári. 
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

Ozimné obilniny a repka ozimná prezimovali v dobrom 

stave, ojedinelé na niektorých miestach, kde zle vzišli a boli 

nekompletné, sa zaorali. Pšenica ozimná, ktorá neodnožila na 

jeseň, odnožovala prevažne v druhej polovici marca, ostatné 

odnožené porasty začali koncom marca lokálne na juhu zá-

padného Slovenska aj predlžovať listové pošvy. Repka ozimná 

v poslednej marcovej pentáde začala miestami predlžovať byľ. 

Od druhej dekády mesiaca sa začala sejba jačmeňa jarného, 

tretiu dekádu začal aj vzchádzať. Na lucerne siatej sa vytvárali 

prvé listy od konca druhého marcového týždňa. V druhej po-

lovici marca sa začal siať hrach siaty, poslednú dekádu sa za-

čali sadiť aj skoré odrody zemiakov. 

Prevažne v druhej polovici marca na ovocných drevinách 

pučali púčiky. V teplejších oblastiach Slovenska v tretej deká-

de mesiaca začali kvitnúť marhule. Prevažne v poslednej pen-

táde marca bolo pozorované prúdenie štiav viniča hroznorodé-

ho. 

Od začiatku mesiaca pokračovalo kvitnutie snežienky jar-

nej, liesky obyčajnej. Od konca prvej marcovej dekády na ju-

hu začali kvitnúť vŕba rakytová a jelša lepkavá. V druhej po-

lovici mesiaca začal kvitnúť podbeľ liečivý, drieň obyčajný a 

v poslednej dekáde zlatovka previsnutá. Tretiu marcovú deká-

du začalo kvitnúť záružlie močiarne, veternica hájna a púpava 

lekárska. Prevažne poslednú marcovú dekádu na lesných 

stromoch a kroch pučali púčiky, baza čierna vytvárala prvé lis-

ty. 

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

Od začiatku marca 2012 sa zaznamenávali prvé spevy 

drozda plavého, prílety škovránka poľného, škorca lesklého a 
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prvé znášky peľu včely medonosnej. V poslednej dekáde me-

siaca prilietal bocian biely. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za mesiac marec 2012 
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Synoptický prehľad za apríl 2012 

Dňa 1. apríla 2012 sa do strednej Európy od západu rozšíril 

výbežok vyššieho tlaku vzduchu. 

Dňa 2. apríla 2012 tlaková výš zoslabla a súčasne v poli 

nízkeho tlaku vzduchu prúdil nad naše územie teplý a vlhký 

vzduch od západu až juhozápadu. 

V dňoch od 4. do 6. apríla 2012 počasie na Slovensku 

ovplyvňovali viaceré frontálne rozhrania, za ktorými dňa                

6. apríla 2012 prenikol nad naše územie studený, pôvodom ar-

ktický vzduch. 

Dňa 9. apríla 2012 sa v studenom vzduchu od západu rozší-

ril do strednej Európy výbežok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý 

ovplyvňoval počasie u nás aj v utorok 10. apríla 2012. 

Od stredy 11. apríla 2012 ovplyvňovala počasie u nás od 

západu brázda nízkeho tlaku vzduchu a po jej prednej strane 

prúdil do našej oblasti teplý a vlhký vzduch od juhozápadu.  

Prechodne vo štvrtok 12. apríla 2012 v podružnej tlakovej 

níži, prúdil na Slovensko chladnejší vzduch, v ktorom sa tvori-

li búrky na strednom a východnom Slovensku. 

Od piatku 13. apríla 2012 sa nad Tyrrhenským morom za-

čala prehlbovať tlaková níž, ktorá sa presúvala cez Jadran a 

Balkán nad západnú Ukrajinu.  

V pondelok 16. apríla 2012 po zadnej strane tejto tlakovej 

niže začal prúdiť do našej oblasti od severovýchodu až severu 

chladný vzduch. 

Dňa 17. apríla 2012 sa v studenom vzduchu rozšírila od zá-

padu do strednej Európy tlaková výš, ktorá sa dňa 18. apríla 

2012 presunula na severovýchod.  

V ďalších dňoch mesiaca apríla 2012 bolo územie Sloven-

ska pod vplyvom rozsiahlej brázdy nízkeho tlaku vzduchu, za-

sahujúcej z Britských ostrovov cez strednú Európu k Čierne-

mu moru.  
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V nej dňa 22. apríla 2012 postupoval cez strednú Európu na 

východ nevýrazný studený front, za ktorým sa dňa 23. apríla 

2012 od západu prechodne rozšíril výbežok vyššieho tlaku 

vzduchu.  

Dňa 24. apríla 2012 postupovala cez strednú Európu od zá-

padu plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu.  

V ďalších dňoch sa nad západnou Európou začala prehlbo-

vať rozsiahla brázda nízkeho tlaku vzduchu. Súčasne sa nad 

východnou Európou vytvorila tlaková výš a po jej zadnej stra-

ne začal do strednej Európy prúdiť veľmi teplý, suchý, pôvo-

dom tropický vzduch, ktorého prílev pokračoval až do konca 

mesiaca. 

 

Klimatologický prehľad 

Mesiac apríl 2012 bol na väčšine územia Slovenska teplot-

né nadnormálny, s odchýlkami od +1,1 °C v Milhostove do  

+2,0 °C v Boľkovciach.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

okrem vysokých horských polôh bola zaznamenaná v Orav-

skej Lesnej +5,3 °C, najvyššia v Hurbanove +12,5 °C. Vo vy-

sokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplo-

ta vzduchu v mesiaci apríli 2012 hodnotu od -3,6 °C na Lom-

nickom štíte do -1,3 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských 

polôh bolo zaznamenané v Oravskej Lesnej -10,9 °C, dňa                  

9. apríla 2012.  

Absolútne najvyššie a najnižšie teplotné maximum bolo 

namerané v Hurbanove +31,1 °C, dňa 30. apríla 2012. Na 

Lomnickom štíte poklesla dňa 9. apríla 2012, keď teplota 

vzduchu klesla na -19,6 °C. 

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

ne územia Slovenska podnormálna - Bratislava -8 %, Piešťany 

-3 %, Hurbanovo -5 %, Oravská Lesná -5 %, Sliač -3 %, Boľ-
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kovce -9 %, Telgárt -4 %, Štrbské Pleso -3 %. Košice -5 %, 

Stropkov - Tisinci -5 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v apríli 2012 nadnor-

málna a pohybovala sa v intervale od 110 % v Kamenici nad 

Cirochou do 129 % v Bratislave na letisku mesačného normá-

lu. 

Najsilnejšie nárazy vetra boli zaznamenané dňa 8. apríla 

2012, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť 60 až 90 

km/h vo vysokých horských polohách aj vyššie. Uvedené 

rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemusia zodpovedať ma-

ximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia 

Slovenska. 

Mesiac apríl 2012 bol na území Slovenska zrážkovo pre-

važne podnormálny až normálny, na strednom a východnom 

Slovensku v niektorých regiónoch dokonca až tesne nadnor-

málny. Vo všeobecnosti v apríli 2012 atmosférické zrážky pri-

búdali od západu, kde na viacerých miestach nedosiahli ani 20 

mm, smerom na východ, kde vo Vysokých Tatrách, v Nízkych 

Tatrách a vo východnej časti Slovenského Rudohoria dosiahli 

viac ako 80 mm. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre 

celé územie Slovenska dosiahol 46 mm, čo predstavuje 84 % 

normálu a deficit zrážok 9 mm. Vplyvom oteplenia na konci 

apríla sa rýchlo topila snehová pokrývka v stredných horských 

polohách, napríklad na Štrbskom Plese bola už 22. apríla 2012 

iba nesúvislá snehová pokrývka. Postupne sa proces topenia 

snehovej pokrývky urýchľoval aj vo vysokých horských polo-

hách. 

 

Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac apríl roku 2012 bol významný najmä pri hodnotení 

teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namne vysoká takmer na celom území Slovenska z vybraných 
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lokalít prezentujúcich zastúpenie jednotlivých regiónov Slo-

venska, okrem lokalít Bratislava - Koliba, Oravská Lesná a 

Milhostov aspoň od roku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký na celom území Slovenska, okrem 

Chopku, kde bola hodnota tesne pod hranicou štatistickej výz-

namnosti aspoň od roku 1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu dosiahlo absolútne 

rekordy na celom území Slovenska s výnimkou Chopku, Ko-

šíc a Milhostova, kde boli hodnoty druhé najvyššie aspoň od 

roku 1961. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký len na Sliači, v Poprade, v Medzi-

laborciach a aj v Kamenici nad Cirochou aspoň od roku 1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne nízke hodnoty na väčšine územia Slovenska, okrem 

letiska v Bratislave, Hurbanova a Boľkoviec aspoň od roku 

1961. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vy-

soké hodnoty v lokalitách Bratislava, Piešťany, Hurbanovo, 

Sliač a tiež na vysokohorskej stanici Lomnický štít aspoň od 

roku 1961. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky rekordne nízky 

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

Lesnej. Na ostatnom území bol podpriemerný, Štatisticky ne-

významný aspoň od roku 1961 z vybraného počtu meteorolo-

gických staníc Slovenska. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerné mesačné hodnoty teploty pôdy v hĺbkach 5, 10 a  

20 cm sa pohybovali od + 6,1 °C do +11,8 °C.  
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Priemerná mesačná teplota pôdy dosiahla v hĺbke 50 cm 

+6,1 °C až +10,0 °C. Denné maximá boli vo všetkých sledo-

vaných hĺbkach zaznamenané 30. apríla 2012. 

 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

Pšenica ozimná na konci prvej dekády odnožovala na plo-

chách, ktoré neboli ešte odnožené. Začiatok predlžovania lis-

tových pošiev sme zaznamenali od prvej pentády apríla 2012.  

U raži a jačmeňa ozimného od druhej dekády apríla 2012. 

Od poslednej dekády sa vytváralo na ozimných obilninách pr-

vé kolienko, na konci mesiaca aj druhé kolienko. V stredných 

a podhorských polohách boli oziminy na konci apríla vo fáze 

predlžovania listových pošiev.  

Repka ozimná od konca prvej dekády apríla bola vo feno-

logickej fáze predlžovania byle a v tretej dekáde mesiaca v 

južných regiónoch začala kvitnúť.  

Jačmeň jarný a ovos siaty sa ešte na začiatku apríla 2012 

vysieval v severných okresoch Žilinského kraja. Tretí list u 

jarných obilnín sa vytváral v druhej, v tretej dekáde apríla po-

rasty jačmeňa jarného začali odnožovať.  

Kukurica siata a slnečnica ročná sa vysievali od začiatku 

prvej dekády apríla 2012 a vzchádzali na konci apríla 2012. 

Pokračovala výsadba skorých zemiakov a od prvej dekády 

mesiaca sa sadili aj neskoré odrody zemiakov. Skôr vysadené 

zemiaky vzchádzali na konci apríla.  

Repa kŕmna sa siala od druhej dekády, cukrová začiatkom 

tretej dekády a vzchádzanie sa zaznamenali na konci mesiaca 

apríla.  

Počas mesiaca apríla pokračovala sejba maku a hrachu sia-

teho. Od druhej dekády vzchádzali porasty maku a hrachu sia-

teho vysiateho v marci.  
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V mesiaci apríl sa zaznamenali prvé listy u ďateliny lúčnej 

a lucerky siatej.  

Od začiatku apríla pokračovalo na juhu Slovenska kvitnutie 

marhúľ a broskýň. Marhule do konca prvej dekády plne kvitli.  

V druhej pentáde apríla začali kvitnúť skoré čerešne, od za-

čiatku druhej dekády aj neskoré čerešne, višne a slivky. Prvé 

listy u kôstkovín sa zaznamenali na konci prvej dekády apríla. 

Jadroviny zalistovali od začiatku apríla. Od polovice apríla 

2012 od juhu k stredným polohám začali kvitnúť letné a je-

senné odrody hrušiek a jabloní. Na viacerých lokalitách na ju-

hu bolo kvitnutie ukončené v tretej dekáde mesiaca apríl.  

V druhej dekáde na väčšine územia bol zaznamenaný za-

čiatok kvitnutia ríbezle červenej a egreša. V tretej dekáde aprí-

la začal kvitnúť orech kráľovský.  

V polovici apríla začal pučať vinič hroznorodý a listy vy-

tváral na konci tretej dekády apríla.  

Od začiatku apríla pokračovalo pučanie listových púčikov 

v stredných a podhorských polohách. Prvé listy sa na listna-

tých drevinách a krov začali vytvárať, postupne od juhu k se-

veru, od konca prvej dekády mesiaca. Na juhu Slovenska boli 

listnaté dreviny zalistené na začiatku tretej dekády a v stred-

ných polohách na konci tretej dekády apríla. Od začiatku aprí-

la ešte kvitla v podhorských a vyšších polohách lieska obyčaj-

ná, vŕba rakytová, jelša lepkavá a zlatovka previsnutá. Od pr-

vej dekády apríla bol pozorovaný začiatok kvitnutia u hrabu 

obyčajného, brezy previsnutej, od druhej dekády u hlohu oby-

čajného, jaseňa štíhleho, smrekovca opadavého a v tretej de-

káde začali kvitnúť pagaštan konský, jarabina vtáčia, buk les-

ný a dub zimný s letným. Z krov kvitol v prvej dekáde drieň 

obyčajný, trnka slivková a v tretej dekáde mesiaca orgován 

obyčajný. Z bylín kvitlo v stredných a podhorských polohách 

záružlie močiarne, veternica hájna. na konci apríla na juhu za-

čala kvitnúť konvalinka voňavá. 
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Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

V apríli ešte do viacerých lokalít prilietali bociany biele. 

V mesiaci apríl bolo hlavné obdobie príletu belorítky a lasto-

vičky domovej, ktoré prilietali od prvej dekády. Hromadný 

prílet sme zaznamenali v tretej dekáde mesiaca.  

Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za mesiac apríl 2012 
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Synoptický prehľad za máj 2012 

Na začiatku mesiaca mája 2012 sa nad strednou Európou 

udržiavalo nevýrazné tlakové pole. 

Dňa 3. mája 2012 v plytkej brázde nízkeho tlaku vzduchu 

postupoval cez naše územie studený front ďalej na severový-

chod. 

Od 5. mája 2012 sa nad karpatskou oblasťou udržiavalo po-

le relatívne nižšieho tlaku vzduchu. 

V noci zo 6. na 7. mája 2012 cez strednú Európu postupo-

val studený front ďalej na juhovýchod a za ním sa k nám od 

západu rozširovala oblasť vyššieho tlaku vzduchu. 

Dňa 8. mája 2012 od severu do Karpatskej oblasti zasaho-

val okraj tlakovej výše. Nasledujúce dni sa nad severným 

Ruskom, Pobaltím, karpatskou oblasťou, Balkánom 

a centrálnym Stredomorím nachádzala rozsiahla tlaková výš. 

Po jej prednom okraji k nám od juhozápadu prúdil veľmi teplý 

vzduch.  

A preto v dňoch 11. a 12. mája 2012 boli na niektorých sta-

niciach Slovenska prekonané rekordy maximálnej dennej tep-

loty vzduchu. Súčasne dňa 11. mája 2012 sa nad západnou Eu-

rópou prehlbovala brázda nízkeho tlaku vzduchu a s ňou spo-

jený studený front dňa 12. mája 2012 postúpil cez naše územie 

ďalej na východ. 

Za studeným frontom v chladnejšom vzduchu sa dňa                 

13. mája 2012 rozšíril do strednej Európy výbežok vyššieho 

tlaku vzduchu od západu. 

Od 14. do 16. mája 2012 sa nad strednou Európou nachá-

dzala oblasť vyššieho tlaku vzduchu. 

Dňa 16. mája 2012 cez naše územie postupoval studený 

front ďalej na východ v plytkej brázde nízkeho tlaku vzduchu. 

Potom v dňoch 17. a 18. mája 2012 sa z Nemecka cez 

strednú Európu presúvala tlaková výš ďalej na východ a na-

sledujúci deň po zadnej strane spomínanej tlakovej výše prúdil 
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k nám vo vyšších vrstvách ovzdušia postupne veľmi teplý 

vzduch. 

Dňa 21. mája 2012 sa nad západnou Európou prehlbovala 

tlaková níž a od juhozápadu na Slovensko prúdil teplý a vlhký 

vzduch. 

Nasledujúci deň sa tlaková níž presúvala zo západu cez na-

še územie ďalej na východ. Nasledujúce dni po zadnom okraji 

tlakovej níže so stredom nad Balkánom k nám prúdil teplý a 

vlhký vzduch netypicky od severovýchodu. 

Dňa 24. mája 2012 po okraji tlakovej výše nad severnou 

Európou postupoval cez územie Slovenska na juh studený 

front. Za studeným frontom do karpatskej oblasti prúdil stude-

ný vzduch od severovýchodu po prednom okraji plošne roz-

siahlej tlakovej výše, ktorá sa nachádzala nad severnou Euró-

pou. 

Od 27. mája 2012 až do konca mesiaca sa nad strednou Eu-

rópou udržiavalo nevýrazné tlakové pole. 

 

Klimatologický prehľad 

Mesiac máj 2012 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 

nadnormálny, miestami normálny s kladnými teplotnými od-

chýlkami od +0,9 °C v Poprade do +2,4 °C v Hurbanove a 

Boľkovciach.     

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

mimo vysokých horských polôh bola zaznamenaná v Oravskej 

Lesnej +11,5 °C, najvyššia v Hurbanove +18,1 °C. Vo vyso-

kých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota 

vzduchu v máji 2012 hodnoty od + 0,2 °C na Lomnickom štíte 

do + 4,0 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum mimo vysokých horských po-

lôh namerali v Oravskej Lesnej -4,0 °C, dňa 18. mája 2012. 

najvyššie maximum v Hurbanove +32,6 °C, dňa 2. mája 2012. 

Na Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu dňa 

13. mája 2012 na -10,4 °C. 
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Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčši-

ne územia podnormálna – Bratislava -10 %, Piešťany -9 %, 

Hurbanovo -13 %, Oravská Lesná -11 %, Sliač -16 %, Boľ-

kovce -16 %, Telgárt -12 %, Štrbské Pleso -8 %, Košice -8 %, 

Stropkove - Tisinci -7 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v máji 2012 prevažne 

nadnormálna v intervale od 117% v Milhostove do 173 % na 

Chopku normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 

80 km/h sa vyskytli v dňoch 12. mája, 16. mája a tiež 17. mája 

2012. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia 

zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lo-

kalitách územia Slovenska. 

Mesiac máj 2012 bol na území Slovenska väčšinou zrážko-

vo podnormálny až normálny. Na niektorých miestach, kde sa 

vyskytli výdatnejšie lejaky a na východnom Slovensku aj v 

rozsiahlejších regiónoch, bol až zrážkovo nadnormálny. Me-

sačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od 

7 do 8 mm v oblasti Tekova až do 120 mm v Siladiciach. 

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 

západného Slovenska dosiahol 46 mm, čo predstavuje 61 % 

normálu a deficit 30 mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac máj v roku 2012 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 z vybraných lokalít 

reprezentujúcich zastúpenie jednotlivých regiónov Slovenska. 

Najvýraznejšie sa to prejavilo na Sliači a v Boľkovciach aspoň 

od roku 1961. Výnimku tvoril len Lomnický štít, ktorý bol 

tesne pod prahom významnosti. 
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Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký na celom území Slovenska okrem Lom-

nického štítu, kde bola hodnota +0,1 °C pod hranicou štatis-

tickej významnosti aspoň od roku 1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne vysoké na celom území Slovenska, najvýraznejšie na 

Sliači a v Boľkovciach aspoň od roku 1961. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký len v Bratislave, v Oravskej Lesnej, v 

Telgárte, v Poprade a v Košiciach aspoň od roku 1961. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v máji 2012 pohy-

bovala od +12,4 °C v Telgárte do 19,9 °C v Žihárci.  

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

°C v Plavci nad Popradom až +12,2 °C v Mochovciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od +11,4 °C v Telgárte do +18,9 °C v Žihárci. 

 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

Pšenica ozimná pokračovala vo vyšších polohách v steblo-

vaní, vo vytváraní prvého aj druhého kolienka, od konca prvej 

májovej dekády dochádzalo k zdurovaniu pošvy posledného 

listu, v nižších polohách od druhej dekády mája začala klasiť a 

v druhej polovici mesiaca začala kvitnúť.  

Jačmeň jarný pokračoval v predlžovaní listových pošiev a 

začal steblovať, vytvárať prvé a druhé kolienka, od druhého 

májového týždňa dochádzalo k zdurovaniu pošvy posledného 

listu a poslednú dekádu mesiaca začal klasiť.  

Repka ozimná vo vyšších polohách začiatkom mája ešte 

plne kvitla.  
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Repa cukrová pokračovala vo vytváraní prvých párov pra-

vých listov, zapájala sa do riadkov, dekortizovala.  

Neskôr sadené zemiaky vzchádzali, potom sa zapájali do 

riadkov, koncom mája skôr sadené začali aj kvitnúť.  

Pokračovalo vzchádzanie kukurice siatej a hrach siaty začal 

kvitnúť od druhej pentády.  

Od druhej dekády prebiehala prvá kosba lucemy siatej.  

V poslednú májovú dekádu v Trenčíne na chmeli obyčaj-

nom rástli zálistky. 

V prvej májovej dekáde vo vyšších polohách ešte končilo 

kvitnutie višní, hrušiek, jabloní  a orecha kráľovského. Od 

konca prvého májového týždňa sa na ovocných stromoch vy-

tvárali nové púčiky. Od konca druhej májovej dekády dozrie-

vali skoré odrody čerešní.  

Vinič hroznorodý začal kvitnúť koncom mája, lokálne aj 

skôr. 

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

rovica lesná pokračovali vo vytváraní prvých májových vý-

honkov a kvitnutí. Od začiatku mája začal kvitnúť agát biely, 

margaréta biela, od druhého týždňa ostružina malinová, ruža 

šípová a baza čierna. V prvej dekáde pokračovalo kvitnutie 

buka lesného, z bylín konvalinky voňavej, v prvej polovici 

mesiaca duba letného i zimného, javora horského, hraba oby-

čajného, hlohu obyčajného, kvitla jarabina vtáčia. Na konci 

mája začala kvitnúť lipa malolistá len ojedinelé. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

Prvú májovú dekádu pokračoval ešte prílet belorítky a 

miestami aj lastovičky domovej. V posledný týždeň v mesiaci 

sa zaznamenával výskyt pásavky zemiakovej. 
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Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za mesiac máj 2012 
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Synoptický prehľad za jún 2012 

 

Dňa 1. júna 2012 v brázde nízkeho tlaku vzduchu postupo-

val cez Slovensko na juhovýchod studený front. Za ním, po 

okraji tlakovej níže so stredom nad Baltským morom, na Slo-

vensko prúdil od severozápadu chladný morský vzduch. 

Dňa 3. júna 2012 postupovala cez centrálnu Európu na vý-

chod podružná tlaková níž a ňou spojené zvlnené frontálne 

rozhranie, ktoré ovplyvňovalo počasie nad Slovenskom aj                

4. júna 2012. 

Za ním dňa 5. júna 2012 sa v chladnejšom vzduchu od zá-

padu rozšírila tlaková výš, ktorá postupovala cez strednú Eu-

rópu na východ. 

V dňoch 6. júna a 7. júna 2012 medzi tlakovou nížou nad 

Britskými ostrovmi a tlakovou výšou nad juhovýchodnou Eu-

rópou prúdil od juhozápadu do strednej Európy veľmi teplý 

vzduch. 

V noci na 9. júna 2012 počasie v karpatskej oblasti začal 

ovplyvňovať zvlnený studený front, ktorý dňa 9. júna 2012 

veľmi pomaly postupoval cez naše územie ďalej na východ v 

sprievode búrok, ojedinele sprevádzaných aj krupobitím. 

V ďalších dňoch mesiaca počasie u nás ovplyvňovala nevý-

razná oblasť nízkeho tlaku vzduchu nad strednou Európou, v 

ktorej sa vytvárali čiary lability. 

V dňoch 14. júna a 15. júna 2012 sa cez strednú Európu 

presúvala na juhovýchod tlaková výš a po jej zadnej strane za-

čal prúdiť nad naše územie teplý vzduch. Od 18. júna 2012 ho 

vystriedal veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch, od juhozá-

padu. 

V týchto dňoch boli nad našim územím prekonávané rekor-

dy maximálnej dennej teploty vzduchu. 

V dňoch 21. júna a 22. júna 2012 postupovali cez strednú 

Európu na severovýchod frontálne systémy, za ktorými sa ci-
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teľne ochladilo. V chladnejšom vzduchu sa počas 23. a 24. jú-

na 2012 do strednej Európy rozšírila tlaková výš od západu. 

Po odsunutí vyššieho tlaku vzduchu cez vnútrozemie nad 

východnú Európu sa dňa 28. júna 2012 zmenilo výškové prú-

denie na juhozápadné a od 29. júna 2012 začal do karpatskej 

oblasti prúdiť suchý a veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch 

od juhozápadu. 

 

Klimatologický prehľad 

Mesiac jún 2012 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 

silne nadnormálny s kladnými teplotnými odchýlkami od                 

+1,7 °C v Čadci do +2,9 °C v Bratislave na letisku.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

mimo vysokých horských polôh bola pozorovaná v Telgárte 

+14,9 °C, najvyššia v Hurbanove +21.4 °C.  

Priemerná mesačná teplota vzduchu vo vysokých horských 

polohách v mesiaci jún dosiahla hodnotu od +4,3 °C na Lom-

nickom štíte do +7.6 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum mimo vysokých horských po-

lôh namerali v Telgárte +3,5 °C, dňa 2. júna 2012. 

Najvyššie teplotné maximum v Bratislave na letisku +36,0 

°C, dňa 30. júna 2012. Na Lomnickom štíte poklesla minimál-

na teplota vzduchu dňa 2. júna 2012 na -8,0 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa pohybovala 

prevažne okolo normálu - Bratislava -5 %, Piešťany +1 %, 

Hurbanovo -1 %, Oravská Lesná 0 %, Sliač -3 %, Boľkovce    

-3 %, Telgárt 0 %, Štrbské Pleso + 5 %, Košice 0 %, Stropkov 

- Tisinec + 3 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v júni 2012 prevažne 

nadnormálna v intervale od 95 %  na Lomnickom štíte do 138 

% na Lomnickom štíte. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 

80 km/h boli pozorované dňa 6. júna 2012. Uvedené rýchlosti 
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vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 

rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

V júni 2012 boli atmosférické zrážky na území Slovenska 

veľmi nerovnomerne rozložené, na niektorých miestach, kde 

sa vyskytli výdatnejšie búrkové lejaky viackrát po sebe, bol 

zrážkovo nadnormálny, v niektorých oblastiach bol zrážkovo 

normálny a tie regióny, ktoré búrkové lejaky nezasiahli, alebo 

ich ovplyvnili iba čiastočne, mali júnové zrážky v tomto roku 

podnormálne. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohy-

bovali väčšinou od 16 mm v Pustých Uľanoch až do 211 mm 

v Jovsi. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska 

dosiahol 103 mm, čo predstavuje 120 % normálu a prebytok 

17 mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac jún roku 2012 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 z vybraných lokalít 

prezentujúcich zastúpenie jednotlivých regiónov Slovenska, 

čo sa najvýraznejšie prejavilo na Sliači, v Boľkovciach a v 

Poprade aspoň od roku 1961. Výnimku tvoril len Lomnický 

štít, ktorý bol tesne pod prahom významnosti. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký na celom území Slovenska okrem Me-

dzilaboriec, kde bola hodnota o +0,1 °C nižšia než je hranica 

štatistickej významnosti aspoň od roku 1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne vysoké na celom území Slovenska, najvýraznejšie na 

Sliači, kde hodnota +34,2 °C bola druhá najvyššia pre túto me-

teorologickú stanicu aspoň od roku 1961. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký na celom území Slovenska, najvýraznej-
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šie v Oravskej Lesnej s nameranou hodnotou +9,4 °C aspoň 

od roku 1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne vysoké hodnoty v západnej časti nášho územia len 

v Hurbanove, ale najmä na severe, čo sa najvýraznejšie preja-

vilo v Oravskej Lesnej so +4,2 °C, ako druhá najvyššia hodno-

ta pre túto meteorologickú stanicu a na východe krajiny aspoň 

od roku 1961. Naopak, štatisticky významne nízka hodnota 

bola zaznamenaná v Bratislave na Kolibe +6,1 °C aspoň od 

roku 1961. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vy-

soké hodnoty len v Hurbanove 276,3 h, Oravskej Lesnej 185,0 

h a Chopku 161,9 h z vybraného počtu meteorologických sta-

níc na území Slovenska aspoň od roku 1961. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vy-

soký v Piešťanoch piaty najvyšší úhrn pre túto meteorologickú 

stanicu, v Oravskej Lesnej, na Chopku, v Tisinci od roku 

1963, v Medzilaborciach a v Kamenici nad Cirochou aspoň od 

roku 1961. Naopak, v Bratislave na letisku bol štatisticky výz-

namne nízky 36.6 mm, vychádzajúc z vybraného počtu meteo-

rologických staníc Slovenska.  

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad Teplota a pre-

mŕzanie pôdy 

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júni pohybovala 

od +16,3 °C v Telgárte do +22,8 °C v Hurbanove.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola +10,4 

°C Plavci nad Popradom až +15,6 °C v Revúcej a  Orechovej.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od +15,1 °C v Telgárte do +21,6 °C v Žihárci. 

 

 



561 
 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

Začiatkom júna kvitla pšenica ozimná v chladnejších oblas-

tiach, v teplejších oblastiach od druhej dekády mesiaca vstu-

povala do mliečnej zrelosti a od polovice júna začala vstupo-

vať do žltej zrelosti.  

Jačmeň jarný pokračoval v klasení hlavne ešte vo vyšších 

polohách, v prvej polovici júna kvitol, od druhej dekády začal 

vstupovať do mliečnej zrelosti, od polovice mesiaca aj do žltej 

zrelosti.  

Repka ozimná v južných oblastiach Slovenska od druhej 

júnovej dekády vstupovala do žltej zrelosti.  

V priebehu mesiaca pokračovalo kvitnutie zemiakov.  

Kukurica siata tretiu júnovú dekádu lokálne začala klasiť a 

aj kvitnúť.  

Hrach siaty dosahoval zelenú až žltú zrelosť, slnečnica roč-

ná butonizovala a poslednú júnovú dekádu začala kvitnúť.  

V druhej polovici mesiaca prebiehala druhá kosba lucerny 

siatej.  

V prvej júnovej dekáde sa zberali skoré odrody čerešní. Od 

konca prvej dekády dozrievali a zberali sa neskoré odrody če-

rešní, od druhej júnovej dekády dozrievali skoršie odrody viš-

ní a v druhej polovici mesiaca ríbezle. Tretiu júnovú dekádu 

začali prevažne v južných oblastiach dozrievať skoršie odrody 

marhúľ. Vinič hroznorodý pokračoval v kvitnutí prvé dve de-

kády a v druhej polovici mesiaca začal zavesovať strapce. 

V priebehu júna kvitla lipa malolistá. V poslednej júnovej  

dekáde začali dozrievať plody ostružiny malinovej. 

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

V priebehu celého mesiaca sa zaznamenávali prvé a hro-

madné výskyty pásavky zemiakovej. 



562 
 

Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za mesiac jún 2012 
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Synoptický prehľad za júl 2012 

Na začiatku mesiaca do karpatskej oblasti po zadnej strane 

tlakovej výše so stredom nad Rumunskom a Ukrajinou od ju-

hozápadu prúdil suchý a veľmi teplý, pôvodom tropický 

vzduch. Na území Slovenska bolo preto mimoriadne teplo. Na 

mnohých miestach boli v období od 1. do 6. júla 2012 preko-

návané rekordy maximálnej dennej teploty vzduchu.  

Ešte aj v nasledujúcich dvoch dňoch boli štatistiky prepiso-

vané i keď na menšom počte meteorologických staníc. 

Od 6. júla až do 11. júla 2012 sa v teplom vzduchu nad 

strednou Európou udržiavalo nevýrazné tlakové pole, v kto-

rom sa dňa 9. júla 2012 nad Slovenskom rozpadávalo zvlnené 

frontálne rozhranie.  

Dňa 12. júla 2012 začal počasie u nás ovplyvňovať zvlnený 

studený front, spojený s plytkou brázdou nízkeho tlaku vzdu-

chu, postupujúcou cez strednú Európu smerom na východ. 

Vďaka nemu a aj atmosférickým zrážkam, ktoré s ním boli 

spojené, bolo dňa 13. júla 2012 na západnom a čiastočne i na 

strednom Slovensku pomerne chladno. Napríklad v Bratislave 

išlo o najchladnejší 13. júl od roku 1960.  

V dňoch 14. a 15. júla 2012 karpatskou oblasťou postupo-

val ďalší zvlnený studený front, spojený s hlbšou brázdou níz-

keho tlaku vzduchu, ktorá sa presúvala cez Dánsko a Baltské 

more smerom na severovýchod.  

V nasledujúci deň sa nad Slovensko od západu rozšíril vý-

bežok tlakovej výše, no súčasne vo vyšších vrstvách ovzdušia 

našou oblasťou od západu postupovala brázda nízkeho tlaku 

vzduchu.  

Dňa 17. júla 2012 počasie u nás ovplyvňoval nevýrazný 

oklúzny front, ktorý postupoval Slovenskom ďalej na východ 

až juhovýchod.  

V ďalší deň sa nad karpatskou oblasťou udržiavalo nevý-

razné pole relatívne vyššieho tlaku vzduchu.  
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Dňa 19. júla 2012 postupoval od západu v brázde nízkeho 

tlaku vzduchu nad Slovensko studený front, pred ktorým k 

nám od juhozápadu prechodne prúdil teplý vzduch. Za spomí-

naným frontom začal dňa 20. júla 2012 od severozápadu nad 

naše územie po prednej strane tlakovej výše prenikať studený 

vzduch.  

V západnom prúdení nad Slovensko počas nasledujúceho 

dňa 21. júla 212 postúpil ďalší zvlnený studený front, ktorý sa 

22. júla 2012 nad Ukrajinou v relatívne vyššom tlaku vzduchu 

rozpadával. 

V dňoch 23. a 24. júla 2012 počasie na Slovensku ovplyv-

ňovala tlaková výš. ktorá sa presúvala cez strednú Európu a 

Bielorusko ďalej smerom na východ.  

Od noci z 24. na 25. júla až do 26. júla 2012 bolo počasie u 

nás pod vplyvom tlakovej níže vo vyšších vrstvách ovzdušia. 

Jej stred sa postupne nachádzal nad severným Jadranom. Bal-

kánom, aj nad Maďarskom. Okolo spomínanej tlakovej níže 

nad naše územie od juhovýchodu prúdil teplý a vlhký vzduch. 

V dňoch 27. a 28. júla 2012 sa nad strednou Európou roz-

prestieralo nevýrazné tlakové pole. 

V noci na 29. júla 2012 začala v plytkej brázde nízkeho tla-

ku vzduchu cez Slovensko smerom na východ postupovať čia-

ra konvergencie sprevádzaná búrkami, no a neskôr popoludní 

a v noci na 30. júla 2012 zvlnený studený front. 

Za ním sa na Slovensko dňa 30. júla 2012 sa od západu 

rozširoval výbežok tlakovej výše. ktorý počasie na Slovensku 

ovplyvňoval aj počas posledného dňa v mesiaci. 

 

Klimatologický prehľad 

Mesiac júl 2012 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 

silne až mimoriadne nadnormálny, s teplotnými odchýlkami 

od +2,4 °C v Poprade a Čadci do +3,4 °C na Lomnickom štíte 

a Kamenici nad Cirochou.  
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Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgár-

te +16,7 °C, najvyššia v Hurbanove  +23,1 °C. 

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-

sačná teplota vzduchu v júli od +6,8 °C na Lomnickom štíte 

do +10.0 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum namerali, okrem vysokých 

horských polôh, v Oravskej Lesnej +3,4 °C, dňa 23. júla.  

Najvyššie teplotné maximum namerali v Dudinciach a v 

Boľkovciach +37,6 °C, dňa 1. a 2. júla. Na Lomnickom štíte 

poklesla 23. júla 2012 minimálna teplota vzduchu na -3,3 °C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 

územia Slovenska pohybovala okolo normálu: Piešťany +1 %, 

Oravská Lesná -4 %, Sliač -1 %; Boľkovce -2 %, Telgárt +1 

%, Košice -5 %. Stropkov - Tísinec -2 %. 

Suma trvania slnečného svitu v mesiaci júl na väčšine úze-

mia bola nadnor-málna v intervale od 96 % v Poprade do 

271.9 % v Nitre normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 

80 km/h boli pozorované najmä 20. júla 2012. Uvedené rých-

losti vetra boli iba orientačné a nemusia zodpovedať maximál-

nym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slo-

venska. 

V mesiaci júl 2012 boli atmosférické zrážky na území Slo-

venska pomerne nerovnomerne rozložené a boli prevažne 

normálne až nadnormálne. Mesačné úhrny zrážok sa pohybo-

vali väčšinou od približne 50 mm v oblasti úzkeho pásu po-

zdĺž strednej časti rieky Orava až do viac ako 250 mm v oje-

dinelých lokalitách západnej a strednej časti Slovenského Ru-

dohoria. 

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 

Slovenska dosiahol 133 mm, čo predstavuje 148 % normálu a 

prebytok 43 mm. 
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Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac júl roku 2012 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 z vybraných lokalít 

prezentujúcich zastúpenie  jednotlivých regiónov Slovenska, 

ktoré sa najvýraznejšie prejavilo v Medzilaborciach a v Mil-

hostove aspoň od roku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu  bol štatis-

ticky významne vysoký na celom území aspoň od roku 1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne vysoké na celom území Slovenska najvýraznejšie v 

Medzilaborciach s hodnotou +35,7 °C, ktorým bol prekonaný 

rekord z roku 2007 pre túto meteorologickú stanicu, aspoň od 

roku 1961. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký na celom území Slovenska, ktorým bol 

prekonaný rekord v Bratislave na letisku, v Piešťanoch, v 

Hurbanove, v Oravskej Lesnej a Medzilaborciach, aspoň od 

roku 1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne vysoké hodnoty v západnej časti nášho územia a 

východnej časti Slovenskej republiky, okrem meteorologickej 

stanice Košice - letisko, naopak na severe a vo vyšších polo-

hách boli hodnoty v medziach normálu aspoň od roku 1961. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky nevýznamné 

hodnoty z vybraného počtu meteorologických staníc na území 

Slovenska aspoň od roku 1961. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vy-

soký v Bratislave, v Piešťanoch, v Hurbanove, na Sliači, v 

Boľkovciach, v Telgárte, v Poprade, v Košiciach, v Medzila-

borciach a tiež v Kamenici nad Cirochou, vychádzajúc z vy-

braného počtu meteorologických staníc Slovenska.  
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Agrometeorologický a fenologický prehľad  

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

od 18.5 °C v Telgárte do +24,8 °C  v Jaslovských Bohuni-

ciach. 

Minimálna mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola +11,9 

°C v Telgárte až +17,9 °C v Mochovciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od +17,7 °C v Telgárte do +23,9 °C Rimavskej Sobote. 

 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  

Pšenica ozimná v nižších polohách na začiatku mesiaca bo-

la v plnej zrelosti, zberala sa, jačmeň jarný dosahoval žltú zre-

losť, druhú dekádu plnú zrelosť a začal sa zberať.  

V prvej polovici júla sa zberala repka ozimná. Na skorších 

odrodách zemiakov dochádzalo v priebehu mesiaca k vše-

obecnému žltnutiu a odumieraniu vňate, začali sa zberať.  

U neskorších odrôd zemiakov dochádzalo k všeobecnému 

žltnutiu a odumieraniu vňate od polovice júla.  

Kukurica siata v prvej polovici mesiaca pokračovala v kla-

sení, kvitla prvé dve dekády, na juhu Slovenska od polovice 

júla začala vstupovať do mliečnej zrelosti.  

V prvej polovici mesiaca hrach siaty dosahoval plnú zre-

losť, zberal sa, slnečnica ročná pokračovala v kvitnutí.  

Na niektorých miestach prebiehala ešte druhá kosba lucer-

ny siatej, posledný júlový týždeň miestami aj tretia kosba. 

Začiatkom júla pokračoval vo vyšších polohách ešte zber 

neskorších odrôd čerešní, višní a ríbezlí. V prvej polovici me-

siaca pokračovalo dozrievanie a zber marhúľ. Od druhej júlo-

vej dekády dozrievali a zberali sa letné odrody jabĺk a hrušiek. 

Koncom júla v teplejších oblastiach krajiny začali dozrievať 

skoršie odrody sliviek. V druhej polovici júla skoršie odrody 



568 
 

viniča hroznorodého začali vstupovať do fázy mäknutia bo-

búľ. 

V nižších polohách územia v prvej júlovej dekáde pokračo-

valo dozrievanie a zber plodov ostružiny malinovej, vo vyš-

ších polohách od druhej dekády mesiaca. Začiatkom druhého 

júlového týždňa boli miestami zaznamenané na niektorých 

druhoch lesných drevín jánske výhonky. 

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

V podtatranskej kotline bol zaznamenaný prvý aj hromadný 

výskyt pásavky zemiakovej v prvej pentáde júla. 

 
Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za mesiac júl 2012 
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Synoptický prehľad za august 2012 

Začiatok mesiaca bol v znamení tlakovej výše nad Pobal-

tím, po zadnej strane ktorej postupne do 6. augusta 2012 prú-

dil do strednej Európy veľmi teplý vzduch od juhozápadu. 

Dňa 7. augusta 2012 postúpil do našej oblasti studený front, 

ktorý sa tu rozpadával.  

Za ním dňa 8. augusta 2012 na Slovensku v chladnejšom 

vzduchu zasahoval okraj tlakovej výše od západu. Spomínaná 

tlaková výš sa postupne do 16. augusta 2012 presúvala cez 

Severné more a Škandináviu, a po jej zadnej strane opäť zača-

lo prúdenie teplého vzduchu od juhozápadu. Súčasne v dňoch 

13. a 14. augusta 2012 počasie vo východnej polovici Sloven-

ska ovplyvňovala výšková tlaková níž nad Ukrajinou. 

Vplyv tlakovej výše nad Škandináviou bol prerušený pre-

chodom studeného frontu 16. augusta 2012, pričom za ním sa 

opäť obnovil vplyv tlakovej výše, ktorej stred sa presúval cez 

strednú Európu na východ a po jej zadnej strane v relatívne 

vyššom tlaku vzduchu až do 26. augusta 2012 opäť prúdil do 

strednej Európy veľmi teplý vzduch. 

Tento prílev bol dňa 23. augusta 2012 prechodne prerušený 

nevýrazným studeným frontom.  

Dňa 26. augusta 2012 vrcholil príliv veľmi teplého, pôvo-

dom saharského vzduchu, a bol ukončený prechodom výraz-

ného zvlneného studeného frontu cez strednú Európu ďalej na 

východ.  

Za ním sa v chladnom vzduchu opäť obnovila tlaková výš 

nad strednou a južnou Európou a pod jej vplyvom bola stredná 

Európa do 31. augusta 2012, kedy sa do strednej Európy od 

západu posunulo zvlnené frontálne rozhranie. 
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Klimatologický prehľad  

Mesiac august 2012 bol na väčšine územia Slovenska tep-

lotné silne až mimoriadne nadnormálny kladnými odchýlkami 

od +1,3 °C v Čadci do +3,4 °C v Bratislave na Kolibe.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Orav-

skej Lesnej +15,3 °C a najvyššia v Bratislave na letisku                 

+22,6 °C.  

Priemerná mesačná teplota vzduchu vo vysokých horských 

polohách dosiahla v mesiaci auguste hodnoty od +5,9 °C na 

Lomnickom štíte do +9,7 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských 

polôh, namerali v Telgárte +1,0 °C, dňa 11. augusta 2012. Vo 

vysokohorskom prostredí na Lomnickom štíte poklesla dňa 

27. augusta 2012 minimálna teplota na -4,4 °C. 

Absolútne najvyššie maximum namerali v Hurbanove 

+37,6 °C, dňa 6. augusta 2012.  

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

ne územia Slovenska podnormálna: Bratislava -12 %, Piešťa-

ny -8 %, Hurbanovo -14 %, Oravská Lesná -10 %,  Sliač -14 

%, Boľkovce -15 %, Telgárt -11 %. Štrbské Pleso -5 %, Koši-

ce -14 %, Stropkov - Tisinec -8 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci august na väč-

šine územia Slovenska nadnormálna v intervale od 117 % v 

Kamenici n/Cirochou do 165 % na Chopku normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 

80 km/h sa vyskytli v dňoch 6. a 7. augusta 2012 a tiež pri 

búrkach. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia 

zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lo-

kalitách územia Slovenska. 

V auguste 2012 atmosférické zrážky na území Slovenska 

ubúdali vo všeobecnosti od severu smerom na juh. pričom boli 

prevažne podnormálne až mimoriadne podnormálne, a v nie-
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ktorých prípadoch až extrémne podnormálne. Mesačné úhrny 

atmosférických zrážok boli namerané väčšinou od približne 

niekoľkých desatín mm, hlavne na juhu stredného Slovenska, 

do viac ako 80 mm v ojedinelých lokalitách Spiša. Priestorový 

úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosia-

hol 21 mm, čo predstavuje 26 % normálu a deficit 60 mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac august roku 2012 bol významný najmä pri hodno-

tení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namne vysoká na celom území Slovenska z vybraných lokalít 

prezentujúcich zastúpenie jednotlivých regiónov Slovenska, 

najvýraznejšie sa to prejavilo na Chopku a v Košiciach aspoň 

od roku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký na celom území Slovenska, najvýraznej-

šie sa to prejavilo na Sliači a v Boľkovciach aspoň od roku 

1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne vysoké na celom území Slovenska, najvýraznejšie na 

Chopku s hodnotou +21,2 °C, prekonaný rekord z roku 1993 

pre túto meteorologickú stanicu aspoň od roku 1961. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký na mnohých miestach Slovenska. Z vy-

braného zoznamu staníc to bolo v Bratislave na Kolibe a na 

letisku, v Piešťanoch v Hurbanove, na Chopku, v Telgárte a na 

Lomnickom štíte. v Košiciach, tiež v Medzilaborciach a aj v 

Milhostove aspoň od roku 1961.  

Štatisticky významne nízka mesačná hodnota bola zazna-

menaná na meteorologickej stanici v Čadci +9,6 °C aspoň od 

roku 1961. 
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Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne vysoké hodnoty len v Bratislave, kde minimálna 

teplota vzduchu neklesla pod +11,1 °C na Kolibe pod +10,3 

°C na letisku, aspoň od roku 1961. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významné hod-

noty na celom území Slovenska z vybraného počtu meteorolo-

gických staníc na území Slovenska, okrem Kamenice nad Ci-

rochou. kde bola hodnota tesne pod prahom citlivosti aspoň od 

roku 1961. Rekordné trvanie slnečného svitu bolo zaznamena-

né na stanici Hurbanovo s hodnotou 343,2 h, a prekonalo tak 

rok 2003. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne níz-

ky na celom našom území vychádzajúc z vybraného počtu me-

teorologických staníc Slovenska. Napríklad v Boľkovciach 

spadlo len 3,2 mm atmosférických zrážok za celý mesiac, čím 

bol prekonaný rekord z roku 1992.  

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v auguste 

pohybovala od +17,1 °C v Telgárte do +24,5 °C v Žihárci.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola +10,7 

°C v Telgárte až +17,6 °C v Bratislave na Kolibe.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od +16,5 °C v Telgárte do +23,1 °C v Žihárci. 

 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  

V prvej augustovej dekáde žatva hustosiatych obilnín po-

kračovala ešte vo vyšších polohách. V priebehu mesiaca po-

kračovalo všeobecné žltnutie a odumieranie vňate zemiakov a 

v poslednej augustovej dekáde sa začali zberať ich neskoršie 
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odrody. Kukurica siata (na zrno) od začiatku augusta vstupo-

vala do mliečno-voskovej zrelosti, koncom mesiaca začala 

vstupovať do plnej zrelosti. V druhej polovici mesiaca sa zbe-

rala kukurica na siláž. V poslednej augustovej dekáde slnečni-

ca ročná začala vstupovať do plnej zrelosti. Repka ozimná sa 

siala v druhej polovici augusta, na konci mesiaca miestami za-

čala vzchádzať.  

Chmeľ obyčajný sa zberal Trenčíne v druhej polovici au-

gusta. V prvej polovici augusta pokračoval zber letných odrôd 

jabĺk a hrušiek. V priebehu mesiaca dozrievali a zberali sa 

slivky. Od konca druhej augustovej dekády začali dozrievať 

jesenné odrody jabĺk a hrušiek. Vinič hroznorodý na začiatku 

augusta bol vo fáze mäknutia bobúľ, v druhej polovici mesiaca 

skoré odrody dosahovali zberovú zrelosť.  

Od druhej augustovej dekády začali dozrievať plody drie-

ňa obyčajného, bazy čiernej, v tretej dekáde plody hloha oby-

čajného a liesky obyčajnej, na konci augusta plody jarabiny 

vtáčej. V auguste bolo zaznamenané na niektorých druhoch 

lesných drevín letné žltnutie listov. Koncom augusta rozkvita-

la jesienka obyčajná, miestami aj skôr. 

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

Od prvej augustovej dekády sa začali zoskupovať do kŕd-

ľov lastovička domová a belorítka domová, v tretej dekáde za-

čali aj odlietať. Bocian biely začal odlietať miestami už od 

druhej dekády augusta. 
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Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za mesiac august 2012 
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Synoptický prehľad za september 2012 

Dňa 1. septembra 2012 sa nad západným Slovenskom roz-

padával studený front. Za ním sa od západu rozšírila až do              

5. septembra 2012 tlaková výš.  

Nasledujúci deň 6. septembra 2012 prešiel cez naše územie 

studený front za ktorým sa v chladnom vzduchu presúvala cez 

strednú Európu tlaková výš.  

Od 10. septembra 2012 sa presunul stred studeného frontu 

nad Ukrajinu a na Slovensko sa obnovil prílev veľmi teplého 

vzduchu.  

V noci na 13. septembra 2012 postúpil nad západ Sloven-

skej republiky výrazný studený front, ktorý ešte dňa 14. sep-

tembra 2012 zotrvával nad stredným Slovenskom a rozpadával 

sa. Za ním sa od západu rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzdu-

chu. Tlaková výš sa v nasledujúcich dňoch presúvala ďalej na 

východ a k nám začal prúdiť opäť teplý vzduch.  

V dňoch 19. a 20. septembra 2012 postupovala cez naše 

územie ďalej na východ plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu 

so studeným frontom. Od 21. do 22. septembra 2012 opäť po-

stupovala cez strednú Európu tlaková výš ďalej na východ.  

Dňa 23. septembra 2012 ovplyvnila počasie u nás plytká 

brázda nízkeho tlaku vzduchu s nevýrazným frontom. Nad 

Britskými ostrovmi sa postupne prehĺbila tlaková níž a po jej 

prednej strane k nám v dňoch 24. až 26. septembra 2012 prúdil 

teplý vzduch od juhozápadu.  

V dňoch 27. a 28. septembra 2012 postupoval cez Sloven-

sko na východ studený front. Za ním v pokračujúcom juhozá-

padnom prúdení počasie u nás ovplyvňovali jednotlivé fron-

tálne vlny. 

 

Klimatologický prehľad 

Mesiac september 2012 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotné nadnormálny, miestami až silne nadnormálny, s tep-
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lotnými odchýlkami od +0,8 °C v Čadci do +2,6 °C  v Ko-

šiciach na letisku, na Lomnickom štíte +3,0 °C nad normálom.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Orav-

skej Lesnej +11,3 °C, najvyššia v Bratislave na letisku a v 

Hurbanove +17,7 °C.  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-

sačná teplota vzduchu v septembri od +4,2 °C na Lomnickom 

štíte do +6,3 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum namerali okrem vysokých 

horských polôh v Oravskej Lesnej -1,7 °C, dňa 21. septembra 

2012.  

Najvyššie teplotné maximum bolo namerané v Dudinciach 

+33.4 °C, dňa 3. septembra 2012.  

Najnižšie teplotne minimum vzduchu bolo namerané na 

Lomnickom štíte -9,5 °C dňa 21. septembra 2012.  

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

ne územia Slovenska podnormálna: Bratislava -10 %. Piešťa-

ny -7 %, Hurbanovo -7 %, Oravská Lesná -4 %, Sliač -7 %, 

Boľkovce -10 %, Telgárt -4 %, Štrbské Pleso -3 %, Košice - 

letisko -11 %, Stropkov - Tisínec -11 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v septembri 2012 nad-

normálna v intervale od 94 % v Boľkovciach do 132 % 

v Stropkove - Tisinci normálu. 

Vzhľadom na prevládajúci anticyklonálny charakter poča-

sia sme v septembri 2012 vysoké nárazy vetra na území Slo-

venska nepozorovali. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orien-

tačné a nemuseli zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v 

konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac september 2012 bol na území Slovenska väčšinou 

zrážkovo normálny, no na menších územiach mohol byť aj 

zrážkovo podnormálny a naopak. Na miestach, kde pršalo vý-

datnejšie, mohol byť zrážkovo nadnormálny.  
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Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väč-

šinou od necelých 20 mm, hlavne na Podunajskej nížine. Ale 

viac ako 80 mm boli namerané, hlavne v  Javorníkoch, v Ky-

suckých a Oravských Beskydách, v Malej a Veľkej Fatre, v 

Nízkych a Vysokých Tatrách a ojedinelé aj v Slovenskom Ru-

dohorí. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska 

dosiahol 49 mm, čo predstavovalo 78 % normálu a deficit 14 

mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac september roku 2012 bol významný najmä pri hod-

notení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrá-

žok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namne vysoká takmer na celom území Slovenska z vybraných 

lokalít reprezentujúcich zastúpenie jednotlivých regiónov Slo-

venska. Najvýraznejšie sa to prejavilo v Boľkovciach a na 

Lomnickom štíte aspoň od roku 1961. V Čadci bola hodnota v 

medziach normálu. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký na celom území Slovenska. Najvýraz-

nejšie sa to prejavilo na Lomnickom štíte aspoň od roku 1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne vysoké na celom území Slovenska, najvýraznejšie v 

Telgárte s +27,4 °C a prekonaným rekordom z roku 1975 pre 

túto meteorologickú stanicu, na Lomnickom štíte s +14,5 °C a 

prekonaným rekordom z roku 2011, v Košiciach s teplotou 

+33,0 °C a prekonaným rekordom z roku 2008,  Medzilabor-

ciach s teplotou +31,6 °C a prekonaným rekordom z roku 

2008 a v Kamenici nad Cirochou s teplotou +31,6 °C a preko-

naným rekordom z roku 2008 aspoň od roku 1961. 
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Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký s výnimkou Čadce a Popradu takmer na 

celom území Slovenska aspoň od roku 1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu sa dosiahli štatisticky 

významne nízke hodnoty len v Hurbanove, na Chopku, v Ko-

šiciach a v Milhostove, aspoň od roku 1961. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významné 

hodnoty len na niektorých územiach Slovenska z vybraného 

počtu meteorologických staníc na Slovensku v Bratislave - le-

tisko, na Lomnickom štíte a Tisinci od roku 1963 a v Milhos-

tove aspoň od roku 1961. 

Uhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne níz-

ky len na Lomnickom štíte, v Poprade, v Tisinci od roku 1963 

a v Medzilaborciach za predpokladu selekcie meteorologic-

kých staníc Slovenska.  

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

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

bri 2012 sa pohybovala od +13,3 °C v Telgárte do +19,1 °C v 

Jaslovských Bohuniciach.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola                

+6,4 °C v Telgárte až +12,8 °C v Bratislave na Kolibe.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od +13,3 °C v Telgárte do +19,3 °C v Dudinciach. 

 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  

V priebehu celého septembra 2012 pokračovala ešte sejba 

repky ozimnej, vzchádzala (nerovnomerne) a skôr zasiata rep-

ka od druhej dekády vytvárala prvé páry pravých listov. Sejba 

pšenice ozimnej začala v druhej polovici septembra, vzchá-
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dzať začala v poslednej pentáde. V priebehu septembra pokra-

čoval zber neskorších odrôd zemiakov, v tretej dekáde repa 

cukrová dosahovala technickú zrelosť a začala sa zberať. Sl-

nečnica ročná a kukurica siata (na zrno) od začiatku mesiaca 

dosahovali plnú zrelosť a začali sa zberať a pokračoval zber aj 

kukurice na siláž. 

V prvej polovici septembra pokračoval miestami ešte zber 

neskorších odrôd sliviek, a to prevažne vo vyšších polohách. 

V priebehu mesiaca pokračoval zber jesenných odrôd jabĺk a 

hrušiek, dozrieval a zberal sa vinič hroznorodý. Od konca dru-

hej septembrovej dekády dozrievali plody orecha kráľovské-

ho. V druhej polovici mesiaca zimné odrody jabĺk a hrušiek 

vstupovali do zberovej zrelosti. Všeobecné žltnutie a opadá-

vanie listov z ovocných drevín bolo zaznamenané v tretej sep-

tembrovej dekáde. 

V priebehu septembra pokračovalo dozrievanie plodov 

drieňa obyčajného, bazy čiernej, hlohu a liesky obyčajnej a ja-

rabiny vtáčej. Od začiatku mesiaca dozrievali plody aj javora 

horského, slivky trnkovej, od konca prvého septembrového 

týždňa plody lipy malolistej, jaseňa štíhleho, pagaštana kon-

ského, od konca druhej dekády plody ruže šípovej. Z bylín 

pokračovalo kvitnutie jesienky obyčajnej. Od konca prvej sep-

tembrovej dekády dozrievali plody buka lesného, od druhej 

dekády plody duba letného a zimného, tiež hraba obyčajného. 

Od prvej dekády septembra začalo lístie na lesných drevinách 

žltnúť a opadávať. 

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

V priebehu septembra pokračoval odlet bociana bieleho, 

odlietali lastovičky a belorítky domové. Od druhej septembro-

vej dekády odlietal škovránok poľný prevažne z vyšších po-

lôh. V poslednej dekáde mesiaca začal odlietať aj škorec lesk-

lý. 
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Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za mesiac september 2012 
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Synoptický prehľad za október 2012 

V nevýraznom tlakovom poli ovplyvňovalo počasie na 

Slovensku počas prvých dní mesiaca frontálne rozhranie, ktoré 

sa nachádzalo nad Karpatmi. 

V dňoch 3. a 4. októbra 2012 zasahoval nad územie Slo-

venska od juhu nevýrazný výbežok vyššieho tlaku vzduchu. 

Od 5. do 7. októbra 2012 postupovali cez naše územie sme-

rom na východ až juhovýchod jednotlivé frontálne poruchy. 

V dňoch 8. a 9. októbra 2012 sa nad strednou Európou na-

chádzala nevýrazná tlaková výš. 

Za nevýrazným studeným frontom sa v dňoch 11. a 12. ok-

tóbra 2012 nad územie Slovenska od západu rozšírila tlaková 

výš. 

Od 13. do 15. októbra 2012 na Slovenska prúdil od juhu po 

zadnej strane tlakovej výše nad strednú Európu teplý vzduch a 

16. októbra 2012 prešiel cez Slovensko od západu zvlnený 

studený front. 

Od 17. do 25. októbra 2012 sa nad Slovenskom nachádzal 

vyšší tlak vzduchu, pričom postupne od juhu k nám začal prú-

diť teplý vzduch. 

Dňa 26. októbra 2012 prešiel po zadnej strane tlakovej niže 

od severozápadu studený front a v ďalších dňoch až do 29. ok-

tóbra 2012 bolo Slovensko pod vplyvom rozsiahlej oblasti 

nízkeho tlaku vzduchu nad centrálnym Stredomorím, Balká-

nom a Ukrajinou. 

V posledných dňoch mesiaca na Slovensko zasahovala od 

juhu až juhovýchodu tlaková výš. 

 

Klimatologický prehľad 

Mesiac október 2012 bol na väčšine územia Slovenska tep-

lotné normálny  s kladnými teplotnými odchýlkami od 0,0 °C 

v Bratislave na Kolibe do +1,5 °C na Lomnickom štíte, až na 
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ojedinelú mal nevýraznú zápornú odchýlku v Čadci, kde na-

merali -0,2 °C.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Orav-

skej Lesnej +5,9 °C, 

Absolútne najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu 

bola zaznamenaná v Hurbanove +11,0 °C.  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-

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

nickom štíte do +2,1 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum namerali, okrem vysokých 

horských polôh, v Oravskej Lesnej -6,2 °C, dňa 12. októbra 

2012. 

Absolútne teplotné minimum vo vysokohorskom prostredí 

namerali Na Lomnickom štíte poklesla dňa 17.októbra 2012 

minimálna teplota vzduchu na -13,8 °C. 

Absolútne teplotné maximum namerali v Hurbanove             

+26,7 °C, dňa 1. októbra 2012.  

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci október okolo 

normálu v intervale od 79 % v Košiciach na letisku do 109 % 

v Bratislave na letisku.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 

80 km/h boli pozorované v dňoch 7. októbra, 27. októbra a 28. 

októbra 2012. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a 

nemuseli zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v kon-

krétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac október 2012 bol na území Slovenska väčšinou 

zrážkovo nadnormálny, prípadne na niektorých miestach, 

hlavne na západnom a východnom Slovensku, mohol byť aj 

zrážkovo normálny.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali pre-

važne od necelých 30 mm na krajnom juhovýchode Východo-

slovenskej nížiny, do viac ako 200 mm hlavne v oblasti Po-
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važského Inovca, Strážovských vrchov, Vtáčnika, Kremnic-

kých vrchov, Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Priestorový úhrn 

atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 

109 mm, čo predstavuje 179 % normálu a prebytok 48 mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac október roku 2012 bol významný najmä pri hodno-

tení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namne vysoká len na Chopku a vo východnej časti Slovenska, 

konkrétne v Košiciach. Tisinci a v Medzilaborciach aspoň od 

roku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký len na Chopku a v Telgárte aspoň od ro-

ku 1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne vysoké na väčšine územia Slovenska, no najvýraznej-

šie na Chopku, s hodnotou +14,6 °C ako druhou najvyššou 

hodnotou pripadajúcou na tento mesiac za sledované obdobie. 

Na Lomnickom štíte to bola tretia najvyššia hodnota aspoň od 

roku 1961. Tesne pod prahom štatistickej významnosti ostala 

stanica Poprad. Štatisticky nevýznamné v hraniciach normálu 

zostali Čadca, Boľkovce, Košice, Tisinec, Medzilaborce, Mil-

hostov a Kamenica nad Cirochou. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký len v Boľkovciach, v Telgárte, v Tisinci 

v Medzilaborciach aspoň od roku 1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatistickú 

významnosť vysokými hodnotami v Piešťanoch, na Sliači, v 

Boľkovciach a na východe Slovenska v Poprade, v Košiciach, 

v Tisinci, v Medzilaborciach, v Milhostove, a v Kamenici nad 

Cirochou aspoň od roku 1961. 
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Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne niz-

ke hodnoty z vybraného počtu meteorologických staníc na 

území Slovenska iba v Košiciach 109.1 h aspoň od roku 1961. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vy-

soký takmer na celom území Slovenska vychádzajúc z vybra-

ného počtu meteorologických staníc Slovenska. Výnimkou bol 

Tisinec s pozorovaním od roku 1963 a Mílhostov s hodnotou 

tesne pod prahom štatistickej významnosti.  

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v októbri 

pohybovala od +8,4 °C  v Telgárte do +13,1 °C v Dudinciach.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola na-

meraná +1,4 °C v Kráľovej pri Senci až +7,2 °C v Dudinciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od +9,0 °C v Telgárte do +13,7 °C  v Dudinciach. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne níz-

ke hodnoty z vybraného počtu meteorologických staníc na 

území Slovenska iba v Košiciach 109,1 h aspoň od roku 1961. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vy-

soký takmer na celom území Slovenska vychádzajúc z vybra-

ného počtu meteorologických staníc Slovenska. Výnimkou bol 

Tisinec s pozorovaním od roku 1963 a Mílhostov s hodnotou 

tesne pod prahom štatistickej významnosti.  
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Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za mesiac október 2012 
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Synoptický prehľad za november 2012 

 Nad Britskými ostrovmi a priľahlými moriami sa na za-

čiatku mesiaca novembra 2012 nachádzala rozsiahla oblasť 

nízkeho tlaku vzduchu, po prednej strane ktorej prúdil od juhu 

až juhozápadu do karpatskej oblasti teplý vzduch. 

Dňa 5. novembra 2012 postupoval cez Slovensko na vý-

chod studený front, spojený s tlakovou nížou presúvajúcou sa 

cez Dánsko nad pobaltské krajiny. Za ním k nám od západu 

prúdil chladnejší a vlhký vzduch. 

Dňa 8. novembra 2012 v západnom výškovom prúdení cez 

naše územie postúpil na východ teplý front, za ktorým k nám 

od juhu zasahovala tlaková výš. Po jej okraji nad Slovensko 

od juhozápadu prúdil teplejší vzduch. 

Dňa 10. novembra 2012 sa spomínaná tlaková výš presúva-

la nad Ukrajinu a Bielorusko a po jej zadnej strane k nám za-

čal od juhu vo vyšších vrstvách ovzdušia prúdiť veľmi teplý, 

pôvodom tropický vzduch. 

Dňa 12. novembra 2012 postupoval cez strednú Európu 

zvlnený studený front, spojený s tlakovou nížou nad Škandi-

náviou. 

Za ním sa dňa 13. novembra 2012 od západu do vnútroze-

mia Európy presúvala tlaková výš.  

V období od 13. do 25. novembra 2012 počasie na Sloven-

sku ovplyvňovala spomínaná tlaková výš, ktorá sa postupne 

presúvala ďalej smerom na východ. Jej stred sa v období              

18. až 25. novembra 2012 nachádzal nad európskym Ruskom 

a Kazachstanom.  

Vo vyšších vrstvách ovzdušia na Slovensko od juhu pokra-

čoval prílev teplého vzduchu. Vďaka tejto poveternostnej situ-

ácii pretrvával od 13. do 25. novembra 2012 na Slovensku in-

verzný charakter počasia, iba 23. novembra 2012 prechodne 

prerušený zvlneným frontálnym rozhraním. 
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Dňa 26. novembra 2012 sa nad západnou Európou prehl-

bovala brázda nízkeho tlaku vzduchu, po prednej strane ktorej 

k nám od juhu až juhozápadu začal prúdiť teplý, a už aj vlhký 

vzduch. 

   V spomínanej brázde sa v dňoch 27. až 28. novembra 2012  

osamostatnila tlaková níž nad Baleárskymi ostrovmi a v záve-

re mesiaca sa spolu s frontálnym systémom, s ňou spojeným, 

presúvala cez Alpy smerom na severovýchod a ovplyvňovala 

počasie aj na Slovensku. 

   Dňa 30. novembra 2012 sa za studeným frontom po zadnej 

strane tlakovej níže so stredom nad Pobaltím začal prenikať od 

severozápadu studený vzduch. 

 

Klimatologický prehľad  

Mesiac november 2012 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotné silne nadnormálny s teplotnými odchýlkami od +2,3 

°C v Milhostove do +3,9 °C na Lomnickom štíte.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte 

+3,5 °C. 

 Absolútne najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu 

bola zaznamenaná v Hurbanove +7,7 °C.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu vo 

vysokých horských polohách bola zaznamenaná od -1,3 °C na 

Chopku do -2,7 °C na Lomnický štíte.  

Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských 

polôh, namerali v Lieseku -6,5 °C, dňa 15. novembra 2012.  

Absolútne teplotné maximum namerali v Hurbanove            

+20,0 °C, dňa 4. novembra 2012.  

Absolútne teplotné minimum vzduchu namerali na Lom-

nickom štíte -13,6 °C, dňa 7. novembra 2012. 

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

ne územia Slovenska okolo normálu s odchýlkami: Bratislava 
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- letisko +3 %, Piešťany +3 %, Hurbanovo +1 %, Oravská 

Lesná -4 %, Sliač +2 %, Boľkovce +5 %, Telgárt +6 %, Štrb-

ské Pleso +6 %, Košice - letisko 0 %, Stropkov-Tisinec -2 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola na väčšine územia Slo-

venska normálna od 72 % v Bratislave na Kolibe do 114 % v 

Milhostove normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 

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

rované v dňoch 10. a 11. novembra 2012. Uvedené rýchlosti 

vetra boli iba orientačné a nemuseli zodpovedať maximálnym 

rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

 

Klimatologický prehľad  

Mesiac november 2012 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotné silne nadnormálny s teplotnými odchýlkami od                

+2,3 °C v Milhostove do +3,9 °C na Lomnickom štíte.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte 

+3,5 °C.  

Absolútne najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu 

bola nameraná v Hurbanove +7,7 °C.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu vo 

vysokých horských polohách dosiahla hodnoty od -1,3 °C na 

Chopku do -2,7 °C na Lomnickom štíte.  

Absolútne teplotné minimum mimo vysokých horských po-

lôh, namerali v Lieseku -6,5 °C dňa 15. novembra. 

Absolútne teplotné minimum mimo vysokých horských po-

lôh namerali v Hurbanove +20,0 °C, dňa 4. novembra 2012.  

Absolútne teplotné minimum vo vysokých horských polo-

hách namerali -13.6 °C na Lomnickom štíte dňa 7. novembra 

2012.. 

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

ne územia Slovenska okolo normálu s odchýlkami: Bratislava 
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- letisko +3 %, Piešťany  +3 %, Hurbanovo +1 %, Oravská 

Lesná -4 %, Sliač +2 %, Boľkovce +5 %, Telgárt +6 %, Štrb-

ské Pleso +6 %, Košice - letisko 0 %, Stropkov - Tisinec -2 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola na väčšine územia Slo-

venska normálna od 72 % v Bratislave, na Kolibe do 114 % v 

Milhostove normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 

90 km/h vo vysokých horských polohách aj vyššie sa pozoro-

vali v dňoch 10. a 11. novembra 2012. Uvedené rýchlosti vetra 

boli iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rých-

lostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac november 2012 bol na území Slovenska väčšinou 

zrážkovo normálny. Na niektorých miestach stredného a vý-

chodného Slovenska, mohol byť aj zrážkovo nadnormálny. Na 

krajnom západe Slovenska sa mohli vyskytnúť regióny, kde 

bol zrážkovo podnormálny.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali pre-

važne od približne 10 mm na krajnom severe Záhoria, do viac 

ako 130 mm v Nízkych Tatrách a v Kremnických vrchoch.  

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 

Slovenska dosiahol 51 mm, čo predstavuje 82 % normálu a 

deficit 11 mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac november roku 2012 bol významný najmä pri hod-

notení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrá-

žok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namne vysoká na celom území Slovenska, najvýraznejšie sa to 

prejavilo v Čadci, v Oravskej Lesnej a na Lomnickom štíte as-

poň od roku 1961. Vo všetkých lokalitách to bola tretia najvy-

ššia hodnota. 
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Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký na celom území Slovenska, čo sa najvý-

raznejšie prejavilo v Oravskej Lesnej a na Lomnickom štíte 

aspoň od roku 1961. V oboch lokalitách to bola tretia najvy-

ššia hodnota. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne vysoké len v Hurbanove a v Oravskej Lesnej aspoň od 

roku 1961. Naopak, štatisticky významne nízke hodnoty boli 

zaznamenané v Bratislave na Kolibe, na Sliači a v Košiciach. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne vysoký na celom území Slovenska, okrem Mil-

hostova, aspoň od roku 1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

významne vysoké hodnoty na celom území Slovenska, okrem 

Čadce, aspoň od roku 1961. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne níz-

ke hodnoty len v Bratislave na Kolibe, na Sliači a v Telgárte 

aspoň od roku 1961. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne níz-

ky len v Bratislave na letisku, v Piešťanoch, v Hurbanove a v 

Oravskej Lesnej vychádzajúc z vybraného počtu meteorolo-

gických staníc Slovenska. Na väčšine územia boli úhrny prie-

merné.  

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

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

bri 2012 pohybovala od +5,6 °C v Liesku, Liptovskom Hrád-

ku, Rimavskej Sobote do +8,3 °C v Dudinciach, Mochov-

ciach.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola v no-

vembri +0,5 °C v Turčianskych Tepliciach až +5,9 °C 

v Bratislave na Kolibe.  
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Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-

vala od +5,6 °C v Liptovskom Hrádku do +8,8 °C v Du-

dinciach a Mochovciach.  

Najhlbšie premrznutie pôdy bolo namerané od 0 do 9 cm 

vo Švedlári. 
 

Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za mesiac november 2012 
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Synoptický prehľad za december 2012 

 

Prvý decembrový deň v chladnom vzduchu od západu za-

sahoval do Karpatskej oblasti výbežok vyššieho tlaku vzdu-

chu, ktorý veľmi rýchle zoslabol.  

Dňa 2. decembra 2012 cez naše územie postupovalo ďalej 

na východ zvlnené frontálne rozhranie spojené s tlakovou ní-

žou nad severným Nemeckom. Za frontálnym rozhraním sa od 

juhozápadu prechodne rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzdu-

chu.  

V noci zo 4. na 5. decembra 2012 od západu postupoval 

cez naše územie oklúzny front a v nasledujúcich dňoch sa 

stredná Európa nachádzala v oblasti relatívne vyššieho tlaku 

vzduchu.  

V noci zo 6. na 7. decembra 2012 opäť od západu postupo-

val cez naše územie rozpadávajúci sa oklúzny front a za ním 

opäť začal prechodne stúpať tlak vzduchu v Karpatskej oblas-

ti.  

V nasledujúcich dňoch počasie v strednej Európe čiastočne 

ovplyvňovala tlaková níž nad Balkánom. Až do 11. decembra 

2012 sa naše územie nachádzalo v oblasti nižšieho tlaku vzdu-

chu. 

Nasledujúci deň 12. decembra 2012 sa nad Rakúskom na-

chádzala tlaková výš a od severozápadu prúdil k nám studený, 

pôvodom arktický vzduch.  

Dňa 13. decembra 2012 sa tlaková výš z Alpskej oblasti 

presúvala nad Balkán a po prednej strane hlbokej a rozsiahlej 

tlakovej niže nad severozápadnou časťou Atlantického oceánu 

k nám od juhozápadu vo vyšších vrstvách ovzdušia prúdil tep-

lejší a vlhký vzduch až do 17. decembra 2012. 

Nasledujúce dni sa nad naším územím udržiavalo nevýraz-

né tlakové pole, len 18. a 22. decembra 2012 sa nad Sloven-

skom rozpadávalo zvlnené frontálne rozhranie.  
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Dňa 23. decembra 2012 od západu postúpil do strednej Eu-

rópy teplý front spojený s tlakovou nížou so stredom nad 

Škótskom a za týmto frontom v nasledujúcich dňoch prúdil od 

juhozápadu až západu teplý vzduch do Tatranskej oblasti až 

do 25. decembra 2012.  

V stredu 26. decembra 2012 cez naše územie postupoval 

ďalej na východ studený front a za ním začal prúdiť chladnejší 

vzduch. 

Dňa 28. decembra 2012 cez strednú Európu postupoval stu-

dený front ďalej na východ a za ním k nám od západu postúpi-

la tlaková výš, ktorá sa nasledujúce dni presúvala až nad Čier-

nomorskú oblasť.  

Posledný deň v roku sa nad Slovenskom nachádzalo nevý-

razné tlakové pole a vo vyšších vrstvách ovzdušia od západu k 

nám prúdil teplejší vzduch. 

 

Klimatologický prehľad  

Mesiac december 2012 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotné normálny s teplotnými odchýlkami od -1,9 °C v Bol-

kovciach do +0,1 °C v Kamenici n/Cirochou.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte 

-4,7 °C, najvyššia v Hurbanove -0,5 °C.  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-

sačná teplota vzduchu v decembri od -10,9 °C na Lomnickom 

štíte do -8,2 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum namerali v Oravskej Lesnej  -

22,8 °C, dňa 8. decembra 2012. 

Absolútne teplotné maximum namerali na Štrbskom Plese 

+11,4 °C, dňa 25. decembra 2012. 

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

ne územia Slovenska okolo normálu: Bratislava +4 %, Piešťa-

ny +2 %, Hurbanovo +2 %, Sliač +1 %, Boľkovce +5 %, Tel-
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gárt +0 %, Štrbské Pleso -2 %, Košice -3 %, Stropkov - Tisi-

nec -2 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v decembri 2012 pre-

važne podnormálna v intervale od 42 % v Košiciach na letisku 

do 76 %  na Lomnickom štíte. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 

80 km/h boli pozorované v dňoch 14. decembra 2012 a 15. de-

cembra 2012. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a 

nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v kon-

krétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac december 2012 bol na území Slovenska väčšinou 

zrážkovo normálny a iba ojedinelé mohol byť aj zrážkovo 

nadnormálny, resp. podnormálny. Mesačné úhrny atmosféric-

kých zrážok sa pohybovali prevažne od približne 10 mm na 

niektorých miestach Spiša do viac ako 80 mm v najvyšších 

polohách Malých Karpát a v oblasti Vtáčnika, Strážovských a 

Kremnických vrchov. Priestorový úhrn atmosférických zrážok 

pre celé územie Slovenska dosiahol 51 mm, čo predstavuje 96 

% normálu a deficit 2 mm. 

 

Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac december roku 2012 bol významný najmä pri hod-

notení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrá-

žok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namne nízka v Bratislave na letisku, v Piešťanoch, v Čadci, na 

Sliači, v Boľkovciach, na Lomnickom štíte a v Poprade aspoň 

od roku 1961. Na ostatných vybraných meteorologických sta-

niciach boli hodnoty podpriemerné, štatisticky nevýznamné. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne nízky v Bratislave, v Piešťanoch, v Hurbanove, 

v Čadci, na Sliači, v Boľkovciach. na Lomnickom štíte a v 

Poprade aspoň od roku 1961. Na ostatných vybraných meteo-
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rologických staniciach boli hodnoty podpriemerné, štatisticky 

nevýznamné. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-

namne nízke na väčšine územia Slovenska, najvýraznejšie sa 

to prejavilo v Telgárte +3,4 °C, nameraná ako tretia najnižšia 

hodnota aspoň od roku 1961, vo vysokohorských polohách bo-

la naopak zaznamenaná významne vysoká hodnota na Chopku 

s +5,8 °C a Lomnickom štíte s +2,6 °C. V oboch prípadoch to 

bola deviata najvyššia hodnota aspoň od roku 1961. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne nízky v Čadci, na Sliači, v Boľkovciach a v Po-

prade aspoň od roku 1961. Na ostatných vybraných meteoro-

logických staniciach boli hodnoty podpriemerné, štatisticky 

nevýznamné. 

 Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

nevýznamné hodnoty na celom území Slovenska okrem Čadce 

aspoň od roku 1961. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významnú 

hodnotu z vybraného počtu staníc predovšetkým v Košiciach 

16,6 h, ako štvrtá najnižšia hodnota na tejto meteorologickej 

stanici v danom mesiaci a na Lomnickom štíte 76 h, ako piata  

najnižšia hodnota. Menej významné umiestnenie prezentovali 

stanice Boľkovce, Poprad i Milhostov a to aspoň od roku 

1961. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vy-

soký len v Košiciach 55,5 mm, desiata najvyššia hodnota, vy-

chádzajúc z vybraného počtu meteorologických staníc Sloven-

ska aspoň od roku 1961. Štatisticky významne nízke hodnoty 

boli zaznamenané v Čadci a v Oravskej Lesnej aspoň od roku 

1961.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-

ky významne nízky v Čadci, na Sliači, v Boľkovciach a aj v 

Poprade aspoň od roku 1961. Na ostatných vybraných meteo-
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rologických staniciach boli hodnoty podpriemerné, štatisticky 

nevýznamné. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

nevýznamné hodnoty na celom území Slovenska, okrem Čad-

ce aspoň od roku 1961. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významnú 

hodnotu z vybraného počtu staníc predovšetkým v Košiciach 

16,6 h, ako štvrtá najnižšia hodnota na tejto meteorologickej 

stanici v danom mesiaci a na Lomnickom štíte 76 h, ako piata 

najnižšia hodnota, menej významné umiestnenie prezentovali 

stanice Boľkovce, Poprad i Milhostov a to aspoň od roku 

1961. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vy-

soký len v Košiciach 55,5 mm, ako desiata najvyššia hodnota, 

vychádzajúc z vybraného počtu meteorologických staníc Slo-

venska aspoň od roku 1961. Štatisticky významne nízke hod-

noty sme zaznamenali v Čadci a v Oravskej Lesnej aspoň od 

roku 1961.  

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

Významné neboli pozorované 
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