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P o č a s i e   

v Trenčíne a na  Slovensku  

 

Synoptický prehľad za mesiac január 2013 

Dňa 1. januára 2013 sa začala nad západnou Európou 

formovať rozsiahla brázda nízkeho tlaku vzduchu, čo malo za 

následok prílev teplého vzduchu od juhozápadu do strednej 

Európy. Studený front, spojený so spomínanou brázdou, 

postúpil dňa 2. januára 2013 cez strednú Európu ďalej na 

východ. 

Ďalší studený front postúpil dňa 3. januára 2013 cez územie 

Slovenska na juhovýchod a za ním prúdil do oblasti Slovenska 

nasledujúce dva dni studený vzduch od severu. 

Dňa 6. januára 2013 sa nad karpatskú oblasť od západu 

frontálne rozhranie, ktoré zotrvalo nad touto oblasťou aj 

nasledujúci deň. 

V dňoch 8. a 9. januára 2013 sa nad západnou, strednou 

a východnou Európou udržiaval pás vyššieho tlaku vzduchu. 

Ďalší studený front postúpil od severozápadu dňa 10. januára 

2013, za ktorým prúdil na Slovensko od severu studený 

vzduch. 

Dňa 12. januára 2013 sa nad Biskajským zálivom začala 

vytvárať tlaková níž, ktorá sa dňa 13. januára presunula nad 

Stredomorie a začalo prúdenie teplého vzduchu od juhu. 

Dňa 14. januára 2013 teplý front tejto tlakovej níže 

priniesol na Slovensko intenzívne sneženie. Ďalší deň sa 

tlaková níž  vyplnila. 

Dňa 16. januára 2013 sa vytvorila nad Jadranom nová 

tlaková níž a postúpila nad Balkán. Slovensko ležalo od 16. do 

19. januára 2013 na rozhraní tlakovej níže od juhovýchodu 

a tlakovej výše nad Škandináviou a Ruskom. 
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Dňa 19. januára 2013 sa vytvorila tlaková níž nad 

Biskajským zálivom, ktorá sa rozšírila nad južnú a strednú 

Európu a do 22.januára 2013 prúdil po jej pred strane do 

karpatskej oblasti vo vyšších vrstvách atmosféry teplý a vlhký 

vzduch. 

Od 23. januára 2013 sa oblasť strednej Európy dostala pod 

vplyv rozsiahlej tlakovej výše od severu, ktorej stred sa 

presúval cez Dánsko, Poľsko nad Bielorusku a Rusko. Po jej 

prednom okraji prúdil do strednej a východnej Európy studený 

vzduch  až do 26. januára 2013. 

Vplyv tlakovej výše začal slabnúť dňa 27. januára 2013 

a nasledujúce dni postupovali od západu do vnútrozemia 

kontinentu jednotlivé frontálne systémy. Súčasne na juhu 

Európy sa vytvorila rozsiahla oblasť vyššieho tlaku vzduchu, 

ktorá sa na našom území presadila v posledný deň v mesiaci. 

Klimatologický prehľad 

Mesiac január 2013 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotne normálny s teplotnými odchýlkami od +0,1 °C 

v Čadci do +1,8 °C v Medzilaborciach. 

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota, okrem 

vysokých horských polôh bola zaznamenaná v Telgárte                      

-4,7 °C. 

Absolútne najvyššia priemerná mesačná teplota okrem 

vysokých horských polôh bola zaznamenaná v Bratislave na 

letisku -0,1 °C. 

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 

mesačná teplota vzduchu od -10,7 °C na Lomnickom štíte              

do -8,4 °C na Chopku. 

Absolútne teplotné minimum namerali v Poprade -22,7 °C 

dňa 8. januára 2013 a absolútne teplotné maximum namerali 

v Bratislave +12,3 °C dňa 31. januára 2013. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14,00 h bola na 

väčšine územia Slovenska nadnormálna, resp. kolísala okolo 
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normálu: Bratislava +3%, Piešťany +5%, Hurbanovo +2%, 

Oravská Lesná +1%, Sliač +2%, Telgárt +6%, Štrbské Pleso 

+10%, Košice +1%, Stropkov – Tisinec 0%. 

Sumarum trvania slnečného svitu bola v mesiaci január 

2013 prevažne podnormálna v intervale od 57 % v Milhostove 

do 78 % Telgárte. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 

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

v dňoch 4. januára, 8. januára, 18. januára, 25. januára a 31. 

januára 2013. Uvedené rýchlosti vetra boli udávané len ako 

orientačné, preto nemusia zodpovedať maximálnym rýchlos-

tiam vetra v konkrétnych lokalitách Slovenska. 

Mesiac január 2013 bol na území Slovenska zrážkovo silne 

až mimoriadne nadnormálny a ojedinele mohol byť aj zrážko-

vo normálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa 

pohybovali od približne 40 mm na niektorých miestach 

severného Záhoria do viac ako 150 mm na niektorých 

miestach v oblasti Vtáčnika, Strážovských a Kremnických 

vrchov, Malej a Veľkej Fatry, Nízkych a Vysokých Tatier, 

Slovenského Rudohoria a Vihorlatu. Snehová pokrývka sa 

v priebehu mesiaca januára 2013 vytvárala dočasne na celom 

území Slovenska, pričom relatívne veľa snehu napadalo aj na 

juhozápadnom Slovensku. Najviac snehu napadalo v poho-

riach centrálneho Slovenska a vo vyšších polohách Vihorlatu. 

Priestorový úhrn atmosférických zrážok na clom území 

Slovenska dosiahol hodnotu 95 mm, čo predstavuje 207 % 

normálu a prebytok 49 mm. 

Zaujímavosti mesiaca január 2013 

Mesiac január 2013 bol významný pri hodnotení teploty 

vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky nevýz-

namná aspoň od roku 1961. 
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Priemer denných maximálnych teplôt bola štatisticky ne-

významný aspoň od roku 1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky vyso-

ké len na meteorologickej stanici v Rimavskej Sobote. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatis-

ticky vysoký len v Oravskej Lesnej a v Rimavskej Sobote. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 

vysoké hodnoty len v Rimavskej Sobote a v Medzilaborciach. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky nízke hodnoty 

na celom území Slovenska. Najvýraznejšie sa prejavilo v Hur-

banove, kde celkový úhrn dosiahol hodnotu 36,4 svitu. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vy-

soký na celom území Slovenska. Rekordy zrážok boli pre-

konané v Hurbanove – 76,4 mm, na Sliači – 131,1 mm a na 

Chopku – 217,5 mm. 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy 

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci január 

pohybovala od -2,0 °C v Liptovskom Hrádku do +1,3 °C 

v Bratislave – Kolibe a v Mochovciach. 

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 

nameraná od -4,7 °C v Liptovskom Hrádku do +0,8 °C 

v Mochovciach. 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 

pohybovala od -1,8 °C v Liptovskom Hrádku do +1,9 °C 

v Mochovciach. 

Maximálna úroveň premrznutia pôdy na západnom 

Slovensku dosiahla hĺbku 0 cm v Kráľovej pri Senci až 14 cm 

v Žihárci. Na strednom Slovensku dosiahla hĺbku od 9 cm 

v Dudinciach a Lieseku do 41 cm v Liptovskom Hrádku. Na 

východnom Slovensku dosiahla hĺbku od 2 cm v Tisinci do 30 

cm v Poprade a Plavči nad Popradom. 
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

V rastlinnej ríši neboli zaznamenané žiadne aktivity. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov. 

Aktivity neboli pozorované. 

Dopravná situácia na cestách Trenčianskeho samo-

správneho kraja sa začala v januári 2013 komplikovať. 

Spôsobilo to husté 

sneženie, ktoré sa z 

juhu Slovenska 

rozšírilo aj na sever. 

Na základe tejto 

skutočnosti Operač-

né stredisko Kraj-

ského riaditeľstva 

Policajného zboru v 

Trenčíne na diaľnici   

D-1 obmedzilo maximálnu rýchlosť na 100 km/h. 

V Trenčíne sa nápor sneženia negatívne neprejavil, pretože 

majitelia domov od rána 15. januára 2013 snažili sa sneh od-

strániť z chodníkov a na cestách mesta sa preháňali odhŕňače.  

www.sme.sk 14.01.2013 

pomocná evidencia 26/1/2013 

 

http://www.sme.sk/
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Synoptický prehľad za mesiac február 2013 

Na začiatku mesiaca február 2013 prúdil do strednej 

Európy vlhký vzduch od severozápadu. Dňa 2. februára 2013 

postupovala cez územie Slovenska brázda nízkeho tlaku 

vzduchu, za ktorou prenikol na naše územie chladný vzduch 

od severu. 

V dňoch 4. až 6. februára 2013 v strednej Európe ov-

plyvňovala rozsiahla tlaková níž, ktorá sa z Atlantiku pre-

sunula nad Škandináviu a s ňou spojené frontálne systémy 

aktívne zasahovali aj na územie Slovenska. 

Dňa 7. februára 2013 priniesol výdatné snehové zrážky 

frontálny systém spojený s tlakovou nížou nad Jadranom. 

Tlaková níž sa na nasledujúci deň presunula nad Ukrajinu a na 

Slovensko začal prúdiť studený vzduch v jej tyle. V nasle-

dujúcich dňoch sa nad územím Slovenska v chladnom vzdu-

chu udržiavalo nevýrazné tlakové pole. 

Dňa 12. februára 2013 sa nad Jadranom prehĺbila ďalšia 

tlaková níž, ktorá tento raz priniesla výdatné snehové zrážky, 

najmä na západnom Slovensku. 

Dňa 19. februára 2013 územie Slovenska zasiahol studený 

front a nad strednou Európou sa udržiavala oblasť vyššieho 

tlaku vzduchu. V nasledujúci deň prúdil na Slovensko studený 

vzduch v tyle tlakovej níže nad východným Poľskom. 

Dňa 22. februára 2013 po prechodnom rozšírení vyššieho 

tlaku vzduchu, začal prúdiť na Slovensko teplejší vzduch 

vďaka tlakovej níži prehlbujúcej sa v Stredomorí. Jej vplyv 

trval až do 26. februára 2013, kedy sa od severozápadu 

postupne presadil výbežok vyššieho tlaku vzduchu a zrážky 

ustali. 

Anticyklonálny charakter počasia vydržal až do konca 

mesiac februára 2013. 

 

 



651 
 

Klimatologický prehľad 

Mesiac február 2013 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotne normálny s odchýlkami od +2,0 °C v Piešťanoch do 

+2,1 °C v Medzilaborciach a Milhostove od normálu. 

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota (mimo 

horských polôh) bola zaznamenaná v Telgárte -3 °C. 

Absolútne najvyššia priemerná mesačná teplota (mimo hor-

ských polôh) bola zaznamenaná v Hurbanove +1,8 °C. 

Priemerná mesačná teplota vo vysokých horských polohách 

dosiahla hodnoty od -11,5 °C na Lomnickom štíte do -8,6 °C 

na Chopku. 

Absolútne teplotné minimum bolo namerané -20,5 °C dňa 

21. februára 2013 na Lomnickom štíte. 

Absolútne teplotné maximum bolo namerané +15,4 °C dňa 

26. februára 2013 v Dudinciach. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14,00 h sa 

pohybovala na väčšine územia Slovenska nadnormálna: 

Bratislava +5%, Piešťany +12 %, Hurbanovo +6 %, Oravská 

Lesná +3 %, Sliač +7 %, Boľkovce +16 %, Telgárt +3 %, 

Štrbské Pleso +12 %, Košice 0 % a Stropkov – Tisinec +2 %. 

Suma slnečného svitu bola podnormálna, pričom sa pohy-

bovala v intervale od 44 % v Telgárte do 84 % v Milhostove 

normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra boli zaznamenané dňa 3. februára 

2013m, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť 60 až 

80 km/h, vo vysokých horských polohách boli hodnoty rý-

chlosti aj vyššie. Uvedené rýchlosti boli len orientačné a ne-

zodpovedajú maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych 

lokalitách Slovenska. 

Mesiac február 2013 bol na väčšine územia Slovenska 

zrážkovo silne až extrémne nadnormálny a iba na niektorých 

miestach, hlavne na severe Slovenska mohol byť aj zrážkovo 

normálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohy-

bovali prevažne od približne necelých 40 mm na niektorých 
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miestach na severe Slovenska do viac ako 170 mm na niek-

torých miestach Malých Karpát, Vtáčnika, Kremnických 

vrchov, Veľkej Fatry, Nízkych a Vysokých Tatier a Sloven-

ského Rudohoria. Snehová prikrývka sa v priebehu mesiaca 

februára vytvárala dočasne na celom území Slovenska, pričom 

relatívne veľa snehu bolo aj na juhozápadnom Slovensku. 

Najviac snehu sa vyskytovalo v pohoriach stredného Sloven-

ska. Pomerne málo snehu sa vyskytovalo na území Výcho-

doslovenskej nížiny. Mimoriadne vysoká vodná hodnota sne-

hovej prikrývky sa prejavila v povodniach niektorých riek 

tečúcich z južných svahov Slovenského Rudohoria. Priesto-

rový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska 

dosiahol 96 mm, čo predstavuje 229 % normálu a prebytok 54 

mm. 

Zaujímavosti mesiaca február 2013 

Priemerná mesačná teplota vzduchu v porovnaní s obdobím 

od 1961 až 1990 na väčšine územia normálna až nad nor-

málna. Štatisticky nadnormálne vysoké hodnoty v porovnaní 

s obdobím od 1961 až 1990 boli nameraná v Rimavskej 

Sobote, Moldave nad Bodvou, Čaklove, Košiciach na letisku, 

Medzilaborciach, Milhostove, Somotore, Michalovciach 

a v Kamenici nad Cirochou. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo v porovnaní 

s obdobím od 1961 až 1990 na väčšine územia Slovenska 

normálne a nadnormálne. Nadnormálne hodnoty boli zazna-

menané v lokalitách Žihárec, Oravská Lesná, Podhájska, 

Banská Štiavnica, Chopok, Lučenec – Boľkovce, Rimavská 

Sobota, Rožňava, Moldava nad Bodvou a Michalovce. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol v porov-

naní s obdobím od 1961 až 1990 normálny a nadnormálny. 

Nadnormálne vysoké hodnoty boli v lokalitách Bratislava – 

letisko, Kráľova pri Senci, Žihárec, Podhájska, Hurbanovo, 

Oravská Lesná, Rimavská Sobota, Rožňava, Švedlár, Moldava 
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nad Bodvou, Čaklov, Košice – letisko, Medzilaborce, Mil-

hostov, Somotor a Michalovce.  

Absolútne minimum teploty vzduchu bolo v porovnaní 

s obdobím od 1961 až 1990 na väčšine územia Slovenska 

normálne a nadnormálne. Nadnormálne hodnoty boli name-

rané v lokalitách Kuchyňa, Bratislava – letisko, Kráľova pri 

Senci, Žihárec, Oravská Lesná, Podbanské, Rimavská Sobota, 

Moldava nad Bodvou, Plaveč nad Popradom, Bardejov, 

Kamenica nad Cirochou, Košice – letisko, Molhostov, 

Somotor a Michalovce. 

Trvanie slnečného svitu bolo v porovnaní s obdobím od 

1961 až 1990 na väčšine územia Slovenska podnormálne 

s dôrazom na silno podnormálne až extrémne podnormálne. 

- Extrémne podnormálne hodnoty trvania slnečného svitu boli 

pozorované v lokalitách Kuchyňa – 34,2 h, Bratislava – letisko 

29,8 h, Žihárec – 40,9 h a v Poprade – 36,9 h.  

- Silno podnormálne hodnoty trvania slnečného svitu boli 

pozorované v Piešťanoch – 48,4 h, Hurbanove – 38 h, Lip-

tovskom Hrádku – 40 h a Telgárte – 41,1 h.  

- Podnormálne hodnoty trvania slnečného svitu boli pozo-

rované v lokalitách Sliač – 46,7 h, Vígľaš – Pstruša – 46,3 h, 

Lomnický štít – 93, h, Skalnaté Pleso – 58,1 h, Rimavská 

Sobota – 42,4 h, Košice – letisko 54,4 h, Kamenica nad Ci-

rochou 47,5 h. 

Oblačnosť 

Mesačný priemer oblačnosti bolo v porovnaní s obdobím 

od 1961 až 1990 na väčšine územia Slovenska nadnormálny 

s dôrazom silno nadnormálny až extrémne nadnormálny. 

Extrémne nadnormálne hodnoty oblačnosti boli pozorované 

v lokalitách Bratislava - letisko – 88 % pokrytia oblohy oblak-

mi, Kráľova pri Senci – 93 %, Žihárec – 84 %, Poprad 85 % 

a Švedlár – 85 %.  
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Silno nadnormálne hodnoty oblačnosti boli pozorované 

v lokalitách Bratislava - letisko – 90 %, Kuchyňa – 90 %, 

Bratislava - Koliba – 86 %, Piešťany – 83 %, Podháska – 83 

%, Hurbanovo – 85 %, Čadca – 94 %, Oravská Lesná – 93 %, 

Štrbské Pleso – 81 %, Rimavská Sobota – 77 %, Rožňava – 87 

% a Plaveč nad Popradom – 88 %. 

Nadnormálne hodnoty oblačnosti boli pozorované v loka-

litách Banská Štiavnica – 82 %, Sliač – 80 %, Lomnický štít – 

72 %, Skalnaté Pleso – 75 %, Telgárt – 82 %, Moldava nad 

Bodvou – 80 %, Bardejov – 86 %, Medzilaborce – 84 %, 

Milhostov – 82 %, Somotor – 79 %, Michalovce – 75 % 

a Kamenica nad Cirochou – 78 % 

Vlhkosť vzduchu 

Relatívna vlhkosť vzduchu a jej mesačný priemer bol 

v porovnaní s obdobím rokov 1961 až 1990 na celom území 

Slovenska nadnormálny s dôrazom až silno nadnormálny. 

Extrémne nadnormálne hodnoty relatívnej vlhkosti vzdu-

chu sa vyskytovali v lokalitách Čadca – 91 %, Lučenec-

Boľkovce – 91 %. 

Silno nadnormálne hodnoty relatívnej vlhkosti vzduchu sa 

vyskytovali v lokalitách Kuchyňa – 86 %, Piešťany – 87 %, 

Hurbanovo – 84 %, Oravská Lesná – 88 %, Banská Štiavnica 

– 88 %, Vígľáš-Pstruša – 88 %, Skalnaté Pleso 79 % a Štrbské 

Pleso – 86 %. 

Atmosférické zrážky 

Úhrn atmosférických zrážok bol v porovnaní s obdobím 

rokov 1961 až 1990 nadnormálny s dôrazom na extrémne 

nadnormálny. 

Extrémne nadnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrá-

žok boli pozorované v lokalitách Kuchyňa – 96,6 mm, 

Bratislava-Koliba – 109 mm, Kráľova pri Senci – 85,9 mm, 

Piešťany – 88,2 mm, Podhájska – 87,7 mm, Liptovský Hrádok 

– 83,6 mm, Vígľaš-Pstruša – 92,4 mm, Chopok – 168 mm, 
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Lučenec-Boľkovce – 80,5 mm, Telgárt – 112,1 mm, Rimavská 

Sobota – 74,7 mm, Rožňava – 95,2 mm, Švedlár – 89,4 mm 

a Moldava nad Bodvou – 76,9 mm. 

Silno nadnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok 

boli pozorované v lokalitách Žihárec – 91,5 mm, Banská 

Štiavnica – 104 mm, Poprad – 95,2 mm, Švedlár – 89,4 mm 

a Milhostov – 47,6 mm. 

Nadnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok boli 

pozorované v lokalitách Bratislava-Letisko – 77,4 mm, Hur-

banovo – 61,3 mm, Sliač – 80,1 mm, Skalnaté Pleso – 85,5 

mm, Plaveč nad Popradom – 46,3 mm, Bardejov – 54,3 mm 

a Kamenica nad Cirochou – 54,1 mm. 

Z meteorologických staníc, ktoré pozorujú v súčasnosti 

počasie a nevykazujú kompletné hodnotenie za roky 1961 až 

1990, zaznamenali  

- nadpriemerné hodnoty v lokalitách Holíč, Trenčín, Bra-

tislava-Mlynská dolina,  Modra-Piesok, Moravský sv. Ján, 

Veľké Ripňany, Topoľčany, Nitra - Veľké Janíkovce, Mo-

chovce, Prievidza, Liptovský Mikuláš-Ondrášová, Krem-

nické Bane, Dudince, Banská Bystrica - Zelená, Žiar nad 

Hronom, Bzovík, Brezno, Ratková, Spišské Vlachy, Podo-

linec, Gánovce, Revúca, Košice - mesto, Jakubovany, 

Silica a Orechová. 

Snehová pokrývka 

Nová snehová pokrývka a jej mesačné maximum bolo 

v porovnaní s obdobím rokov 1961 až 1990 nadnormálne 

s dôrazom na extrémne nadnormálne. 

Extrémne nadnormálne hodnoty mesačného maxima novej 

snehovej pokrývky boli pozorované v lokalitách Podhájska – 

14 cm, Chopok – 45 cm, Poprad – 22 cm, Telgárt  - 25 cm, 

Švedlár – 28 cm, Plaveč nad Popradom 21 cm. 
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Silno nadnormálne hodnoty mesačného maxima novej sne-

hovej pokrývky boli pozorované v lokalitách Oravská Lesná – 

28 cm, Lučenec-Boľkovce – 10 cm a Štrbské Pleso – 29 cm. 

Nadnormálne hodnoty mesačného maxima novej snehovej 

pokrývky boli pozorované v lokalitách Čadca -15 cm, Sliač – 

15 cm, Skalnaté Pleso – 27 cm a Košice-Letisko 8 cm. 

Nová snehová pokrývka a jej mesačná suma bola v porov-

naní s obdobím rokov 1961 až 1990 nadnormálna s dôrazom 

na extrémne nadnormálna. 

Extrémne nadnormálne hodnoty mesačnej sumy novej 

snehovej pokrývky boli pozorované v lokalitách Podhájska – 

40 cm, Chopok 174 cm a Švedlár – 69 cm. 

Najvyššia mesačná suma novej snehovej pokrývky bola 

zaznamenaná zo všetkých staníc na Chopku a druhá najvyššia 

suma bola nameraní na Skalnatom Plese – 148 cm. 

Silno nadnormálne hodnoty mesačnej sumy novej snehovej 

pokrývky boli zaznamenané v lokalitách Banská Štiavnica – 

91 cm, Lučenec-Boľkovce – 27 cm, Skalnaté Pleso 148 cm 

a Poprad 51 cm. 

Nadnormálne hodnoty mesačnej sumy novej snehovej po-

krývky boli pozorované v lokalitách Lomnický štít – 116 cm, 

Telgárt – 73 cm, Plaveč nad Popradom – 49 cm, a Košice-

Letisko – 22 cm. 

Celková výška snehovej pokrývky a jej mesačné maximum 
bolo v porovnaní s obdobím rokov 1961 až 1990 nadnormálne 

s dôrazom na extrémne nadnormálne, len na krajnom východe 

podnormálne. 

Extrémne nadnormálne hodnoty maximálnej výšky 

snehovej pokrývky boli pozorované v lokalitách Podhájska 23 

cm, Banská Štiavnica 69 cm, Chopok 270 cm, Poprad 57 cm, 

Švedlár 58 cm a Spišské Vlachy 59 cm. 

Silno nadnormálne hodnoty maximálnej mesačnej sumy 

snehovej pokrývky boli pozorované v lokalitách Kuchyňa – 29 
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cm, Beluša – 27 cm, Lučenec – Boľkovce – 25 cm, Lomnický 

štít – 212 cm, Telgárt – 96 cm, Rožňava – 27 cm a Bardejov – 

44 cm. 

Nadnormálne hodnoty maximálnej mesačnej sumy sne-

hovej pokrývky boli pozorované v lokalitách Bratislava-

Koliba – 31 cm a Plaveč nad Popradom – 51 cm. 

Najvyššia hodnota snehovej pokrývky bola zaznamenaná 

na Chopku – 270 cm, druhá na Lomnickom štíte – 212 cm 

a tretia v Telgárte a Štrbskom Plese – 96 cm. 

Podnormálne hodnoty maximálnej snehovej pokrývky boli 

pozorované v lokalite Čaklov – 9 cm a Kamenica nad Ciro-

chou. 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy 

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm v mesiaci február 

2013 sa pohybovala od -0,1 °C v Liptovskom Hrádku do                

+2,1 °C v Hurbanove a v Orechovej.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa 

pohybovala od -3,8 °C v Liptovskom Hrádku do +0,6 °C 

v Bratislave-Kolibe a Mochovciach. 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 

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

v Moravskom Svätom Jáne. 

Maximálna úroveň premrznutia pôdy na západnom Slo-

vensku dosiahla hĺbku od 0 cm v Kráľovej pri Senci do 12 cm 

v Topoľčanoch. Na strednom Slovensku dosiahla hĺbku od 5 

cm v Dudinciach do 41 cm v Liptovskom Hrádku. Na 

východnom Slovensku dosiahla hĺbku do 2 cm v Orechovej 

a Tisinci do 30 cm v Poprade a Plavči nad Popradom. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín. 

Prevažne koncom mesiaca februára 2013 na teplejších 

miestach západného Slovenska bol pozorovaný začiatok 
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kvitnutia snežienky jarnej, predlžovali sa jahňady liesky 

obyčajnej a miestami začala aj kvitnúť. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov. 

Aktivity neboli pozorované. 
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Synoptický prehľad za marec 2013 

 

Na začiatku mesiaca marec 2013 počasie na Slovensku 

ovplyvnila tlaková níž, premiestňujúca sa cez Škandináviu na 

východ až juhovýchod.  

Dňa 1. marca 2013 postupoval z Poľska cez naše územie 

smerom na juhovýchod zrážkovo nevýrazný studený front, s 

ňou spojený. Za nim sa v studenom vzduchu od severozápadu 

do strednej Európy rozšíril výbežok tlakovej vyše. Tá sa v 

nasledujúcich dňoch premiestňovala ďalej na východ.  

Dňa 4. marca 2013 sa nad Slovenskom nachádzal priamo 

stred tlakovej výše, ktorý sa dňa 5. marca 2013 presúval ďalej 

nad čiernomorskú oblasť, a tak do našej oblasti začal od 

juhozápadu prúdiť veľmi teplý vzduch.  

Dňa 6. marca 2013 účinok tlakovej vyše slabol, no prílev 

teplého a navyše už i vlhkého, vzduchu od juhozápadu do 

strednej Európy pokračoval.  

V období od 7. do 10. marca 2013 zasahovala od západu do 

karpatskej oblasti brázda nízkeho tlaku vzduchu, z ktorej sa v 

ďalších dvoch dňoch sformoval pás nízkeho tlaku vzduchu s 

viacerými stredmi, tiahnuci sa od Biskajského zálivu až nad 

Čierne more.  

V dňoch 11. až 12. marca 2013 sa nad Slovenskom 

udržiavalo stacionárne teplotné rozhranie, spojené so 

spomínaným pásom a ovplyvňovalo počasie na území 

Slovenska. 

V dňoch 13. až 15. marca 2013 bolo počasie na Slovensku 

pod vplyvom tlakovej niže, ktorá sa sformovala nad západným 

Stredomorím, prehlbovala sa a zároveň i presúvala na východ až 

severovýchod cez Taliansko a Balkán smerom nad Ukrajinu a 

Bielorusko. Okolo nej k nám v dňoch 14. až 15. marca 2013  od 

severu prenikal studený, pôvodom arktický vzduch.  

V dňoch 16. až 17. marca 2013 sa v ňom cez územie 

Slovenska od západu smerom na východ presúval úzky pás 
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vysokého tlaku vzduchu, siahajúci zo Škandinávie až nad 

Stredozemné more a severnú Afriku.  

Dňa 18. marca 2013 sa nad západnou Európou prehlbovala 

tlaková níž. Po jej prednej strane do oblasti Slovenska  od 

juhozápadu vo vyšších vrstvách ovzdušia prúdil teplý a vlhký 

vzduch. Z Nemecka a severného Talianska sa spomínaná 

tlaková níž cez Česko a územie Slovenska premiestňovala nad 

Poľsko.  

Frontálny systém, s ňou spojený, ovplyvňoval počasie u nás 

19. marca 2013. Prílev teplého a vlhkého vzduchu od 

juhozápadu na Slovensko pokračoval. Nasledujúci deň sa nad 

strednou Európou nachádzalo nevýrazné pole relatívne nízkeho 

tlaku vzduchu.  

Dňa 21. marca 2013 nad Slovensko od juhu zasahoval okraj 

tlakovej niže, ktorá sa premiestňovala cez Balkán nad Čierne 

more a svojou oblačnosťou a atmosférickými zrážkami 

ovplyvňovala počasie na Slovensku.  

Za touto tlakovou nížou sa 22. a 23. marca 2013 od severu do 

strednej Európy rozširoval výbežok tlakovej vyše. Po jeho 

prednej strane sa na Slovensko od severu začal prenikať veľmi 

studený, pôvodom arktický vzduch. Jeho prílev nad územie 

Slovenska pokračoval aj v ďalších dňoch.  

Dňa 25. marca 2013 na Slovensko od severozápadu až 

severu naďalej zasahoval okraj tlakovej vyše so stredom nad 

Nórskym morom a Škandináviou, zároveň sa však nad 

centrálnym Stredomorím prehlbovala tlaková níž. Frontálne 

rozhranie, s ňou spojené, ovplyvňovalo počasie na Slovensku v 

ďalších dvoch dňoch.  

Dňa 28. marca 2013 od severu až severovýchodu zasahovala 

do karpatskej oblasti tlaková výš a nad Nemeckom sa začala 

prehlbovať nová tlaková níž. Dňa 29. marca 2013 frontálna vlna 

s ňou spojená, postupovala cez Slovensko smerom na 

severovýchod. Do konca mesiaca potom počasie nad naším 
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územím ovplyvňovala oblasť nízkeho tlaku vzduchu, tiahnuca 

sa od Stredozemného mora až na pobaltské štáty. 

Klimatologický prehľad 

Mesiac marec 2013 bol na väčšine územia Slovenska te-

plotné normálny, na západe a severe až podnormálny s 

teplotnými odchýlkami od -1,4 °C v Boľkovciach do -2,5 °C v 

Čadci.  

Absolútne najnižšia   priemerná   mesačná   teplota   vzduchu   

(mimo   vysokých   horských   polôh)   bola zaznamenaná                 

-2,5 °C v Oravskej Lesnej a v Telgárte, absolútne najvyššia 

priemerná mesačná teplota vzduch bola zaznamenaná +3,5 °C v 

Hurbanove. Vo vysokých horských polohách dosiahla prie-

merná mesačná teplota vzduchu v marci hodnoty od -10,1 °C na 

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

Absolútne teplotné minimum bolo namerané -24,1 °C na 

Lomnickom štíte, dňa 16. marca 2013, najvyššie teplotné 

maximum bolo namerané +18,6 °C v Bratislave na letisku dňa 

7. marca 2013. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 

územia Slovenska nadnormálna: Bratislava-letisko +1 %, 

Piešťany +4 %, Hurbanovo +6 %, Oravská Lesná -5 %, Sliač 0 

%, Boľkovce +11 %, Štrbské Pleso 0 %, Košice +2 %, 

Stropkov-Tisinec +1 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci marec 2013 

podnormálna s hodnotami od 68 % v Pieštanoch do 88 % v 

Stropkove-Tisinci normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra boli zaznamenané v dňoch 14. a 15. 

marca 2013, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť 60 

až 90 km/h vo vysokých horských polohách aj vyššiu. Uvedené 

rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať 

maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách úze-

mia Slovenska. 
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Zrážky 

Mesiac marec 2013 bol na veľkej časti územia Slovenska 

zrážkovo silne až mimoriadne nadnormálny, iba v niektorých 

regiónoch na krajnom západe, severozápade a severe Slo-

venska mohol byť aj zrážkovo normálny.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali 

prevažne od približne necelých 40 mm na niektorých miestach v 

najzápadnejších častiach Záhoria a na severe Oravy, prípadne aj 

na strednom Považí a dolnom Spiši do viac ako 160 mm. Na 

niektorých miestach v oblasti Vtáčnika, Štiavnických a 

Kremnických vrchov, západnej časti Nízkych Tatier, Vysokých 

Tatier a západnej časti Slovenského Rudohoria.  

Snehová pokrývka  
sa v priebehu mesiaca marca 2013 vytvárala aspoň dočasne, 

podobne ako v januári aj vo februári, aj keď menej často, na 

celom území Slovenska. Priestorový úhrn zrážok pre celé 

územie Slovenska dosiahol 100 mm, čo predstavuje 213 % 

normálu a prebytok 53 mm. 

Zaujímavosti mesiaca  

Teplota vzduchu 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 normálna na väčšine územia Slovenskej 

republiky, až podnormálna. 

Podnormálne nízke hodnoty v porovnaní s obdobím 1961-

1990 boli v lokalitách Kuchyňa, Bratislava, Kráľova pri Senci, 

Jaslovské Bohunice, Piešťany, Hurbanovo, Čadca, Podbanské, 

Banská Štiavnica, Chopok, Skalnaté Pleso, Rožňava, Švedlár, 

Štós-kúpele, Červený Kláštor, Plavec nad Popradom, Bardejov. 

Čaklov. Košice - letisko. Medzilaborce, Mil-hostov a Somotor. 

Minimálna priemerná mesačná teplota vzduchu   bola  zazna-

menaná -10,1 °C na Lomnickom  štíte, maximálna priemerná 

mesačná teplota bola zaznamenaná +3,8 °C v Žihárci. 
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Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu  
bol v porovnaní s obdobím 1961-1990 normálny na väčšine 

územia Slovenskej republiky, až podnormálny. 

Podnormálne nízke hodnoty v porovnaní s obdobím 1961-

1990 boli v lokalitách Trenčín, Pezinok-Myslenice. Bratislava. 

Kráľova pri Senci, Jaslovské Bohunice, Žihárec, Piešťany, 

Pezinok-Myslenice, Bratislava, Kráľova pri Senci, Jaslovské 

Bohunice, Zihárec, Piešťany, Podhájska, Hurbanovo, Žilina, 

Čadca, Oravská Lesná, Liptovský Hrádok, Podbanské, Banská 

Štiavnica.  Sliač, Vígľaš - Pstruša:  Liptovská Osada, Lučenec - 

Boľkovce, Štrbské Pleso, Poprad, Telgárt, Rimavská Sobota. 

Rožňava, Švedlár, Štós - kúpele, Červený Kláštor, Plavec nad   

Popradom, Bardejov, Čaklov, Košice-letisko, Medzilaborce, 

Milhostov, Somotor a Kamenica nad Cirochou. 

Najnižší priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 

zaznamenaný na Lomnickom štíte -6,8 °C a najvyšší priemer 

denných maximálnych teplôt v Hurbanove 8,0 °C. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 na väčšine územia Slovenskej republiky 

normálne, niekde podnormálne až silno podnormálne. 

Podnormálne nízke hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa, Kráľova pri 

Senci, Jaslovské Bohunice, Žihárec, Žilina, Oravská Lesná, 

Liptovský Hrádok, Podbanské, Banská Štiavnica, Sliač, Vígľaš-

Pstruša, Liptovská Osada, Štrbské Pleso, Telgárt, Štós-kúpele, 

Plavec nad Popradom, Bardejov, Čaklov, Medzilaborce, 

Milhostov, Michalovce a Kamenica nad Cirochou. 

Silno podnormálne nízke hodnoty teploty vzduchu v porov-

naní s obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Piešťany, Pod-

hájska, Hurbanovo, Bzovík, Lučenec-Boľkovce, Poprad, Ri-

mavská Sobota, Rožňava, Moldava nad Bodvou, Košice-letisko. 

Extrémne podnormálne hodnoty teploty vzduchu v porov-

naní s obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Švedlár a Červený 

Kláštor. 



664 
 

Najnižšia hodnota absolútneho denného maxima teploty 

vzduchu   
bola zaznamenaná  na Lomnickom štíte +1,8 °C, najvyššia 

hodnota  absolútneho denného maxima teploty vzduchu  v Bra-

tislave na letisku +18,6 °C. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu 
bol v porovnaní s obdobím 1961-1990 normálny. 

Podnormálne nízke hodnoty teplôt vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa, Bratislava, 

Čadca, Banská  Štiavnica,  Chopok, Skalnaté Pleso, Štrbské Ple-

so. Rožňava, Švedlár, Štós-kúpele, Plavec nad Popradom a 

Somotor. 

Najnižší denný priemer minimálnych teplôt vzduchu bol 

zaznamenaný na Lomnickom štíte -12,8 °C;  

Najvyšší denný priemer minimálnych teplôt vzduchu bol 

zaznamenaný v Žihárci +0,4 °C; 

Absolútne minimum teploty vzduchu bolo  v  porovnaní   

s obdobím 1961-1990 normálne, podnormálne, až silno podnor-

málne. 

Podnormálne nízke hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Bratislava-Koliba, Žilina, 

Čadca, Podbanské, Chopok, Lomnický štít, Skalnaté Pleso. 

Telgárt. Rožňava, Bardejov, Čaklov, Medzilaborce a Kamenica 

nad Cirochou. 

Silno podnormálne nízke hodnoty teploty vzduchu v porov-

naní s obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Štós-kúpele, Plavec 

nad Popradom. 

Extrémne podnormálne nízke hodnoty teploty vzduchu v 

porovnaní s obdobím 1961-1990 boli v lokalite Štrbské Pleso. 

Najnižšia hodnota absolútneho minima teploty vzduchu  
bola zaznamenaná na Lomnickom štíte -24,1 °C a najvyššia v 

Bzovíku -6,3 °C. 
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Slnečný svit 

Trvanie slnečného svitu bolo v porovnaní s obdobím 1961-

1990 normálne, podnormálne až silno podnormálne. 

Podnormálne hodnoty trvania slnečného svitu boli pozo-

rované v lokalitách Piešťany. Hurbanovo, Vígľaš-Pstruša. 

Chopok, Skalnaté Pleso. Poprad. Telgárt, Štós-kúpele: Košice-

letisko a Kamenica nad Cirochou. 

Silno  podnormálne  hodnoty trvania  slnečného  svitu boli 

pozorované v lokalitách Žihárec, Lomnický štít a Rimavská 

Sobota. 

Najdlhšie trvanie slnečného svitu boli pozorované na Lom-

nickom štíte  139,1 h, najnižšie v Rimavskej Sobote 70,8 h. 

Oblačnosť 

Oblačnosť (celkové pokrytie oblohy oblakmi) - mesačný 

priemer bol v porovnaní s obdobím 1961-1990  na väčšine  úze-

mia Slovenska nadnormálny, silno nadnormálny až extrémne 

nadnormálny. 

Nadnormálne hodnoty oblačnosti boli pozorované v 

lokalitách Kuchyňa. Bratislava, Piešťany, Čadca, Oravská  

Lesná,  Banská  Štiavnica,  Sliač,  Chopok,  Lomnický štít,  

Skalnaté  Pleso, Štrbské Pleso, Poprad, Telgárt, Moldava nad 

Bodvou. Medzilaborce, Somotor, Michalovce a Kamenica nad 

Cirochou. 

Silno nadnormálne hodnoty oblačnosti sme pozorovali v 

lokalitách Žihárec, Podhájska, Hurbanovo, Lučenec-Boľkovce, 

Rimavská Sobota, Plaveč nad Popradom a Košice-letisko. 

Extrémne nadnormálne hodnoty oblačnosti boli pozorované 

v lokalite Kráľova pri Senci. 

Najnižšiu hodnotu mesačného priemeru oblačnosti boli 

pozorované 64 % v lokalite Čaklov a najvyššiu hodnotu 

mesačného priemeru oblačnosti 83 % v Holíči. 

 

 



666 
 

Úhrn atmosférických zrážok 

bol v porovnaní s obdobím 1961-1990 nadnormálny s dôra-

zom na silno nadnormálny až extrémne nadnormálny. 

Nadnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok sme 

pozorovali v lokalitách Kuchyňa, Bratislava-letisko, Chopok, 

Štrbské Pleso, Poprad, Telgárt a Švedlár. 

Silno nadnormálne úhrny atmosférických zrážok boli 

pozorované  v lokalitách Bratislava-Koliba, Liptovský Hrádok, 

Liptovská Osada, Lučenec-Boľkovce, Rimavská Sobota, Rož-

ňava, Štós-kúpele, Moldava nad Bodvou, Plaveč nad Po-

pradom, Bardejov, Čaklov, Milhostov a Michalovce.  

Extrémne nadnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrá-

žok boli pozorované v lokalitách Kráľova pri Senci, Jaslovské 

Bohunice, Žihárec, Piešťany, Podhájska, Hurbanovo, Banská 

Štiavnica, Bzovík, Sliač, Vígľaš-Pstruša, Lomnický štít a 

Červený Kláštor. 

Najnižšiu hodnotu úhrnu atmosférických zrážok boli pozo-

rované v Žiline 32,4 mm, najvyššiu hodnotu úhrnu atmosfé-

rických zrážok boli pozorované  na Lomnickom štíte 188,7 mm. 

Snehová pokrývka 

Nová snehová pokrývka - mesačné maximum bolo v porov-

naní s obdobím 1961-1990 nadnormálne s dôrazom na silno 

nadnormálne až extrémne nadnormálne. 

Silno nadnormálne hodnoty mesačného maxima novej 

snehovej pokrývky boli pozorované v lokalitách Bratislava-

letisko 9 cm:, Liptovský Hrádok 12 cm, Liptovská Osada 19 

cm, Lučenec-Boľkovce 10 cm, Švedlár 14 cm a Kamenica nad 

Cirochou 11 cm. 

Extrémne nadnormálne hodnoty mesačného maxima novej 

snehovej pokrývky boli pozorované  v lokalitách Bratislava-

Koliba 15 cm, Kráľova pri Senci  23 cm, Jaslovské Bohunice 

10 cm, Podhájska 15 cm, Hurbanovo 11 cm, Čadca 20 cm, 

Banská Štiavnica 17 cm, Sliač 16 cm, Vígľaš-Pstruša 20 cm, 
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Telgárt 15 cm, Rožňava 10 cm, Červený Kláštor 38 cm, Plaveč 

nad Popradom 18 cm, Bardejov 13 cm, Čaklov 12 cm,  a 

Medzilaborce 20 cm. 

Najnižšia hodnotu novej snehovej pokrývky bola pozo-

rovaná s hodnotou 2 cm na viacerých lokalitách, najvyššia 

hodnotu novej snehovej pokrývky bola pozorovaná  v Podolinci 

43 cm. 

Nová snehová pokrývka - mesačná suma bola v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 nadnormálna s dôrazom na silno nadnor-

málna až extrémne nadnormálna. 

Silno nadnormálne hodnoty mesačnej sumy novej snehovej 

pokrývky boli pozorované v lokalitách Žilina 25 cm, Čadca 42 

cm, Liptovský Hrádok 34 cm, Telgárt 41 cm, Švedlár 37 cm, 

Bardejov 29 cm a Čaklov 19 cm. 

Extrémne nadnormálne hodnoty mesačnej sumy novej 

snehovej pokrývky boli pozorované v lokalitách Bratislava-

Koliba 45 cm, Bratislava-letisko 19 cm, Kráľova pri Senci 23 

cm, Jaslovské Bohunice 22 cm, Podhájska 46 cm, Hurbanovo 

22 cm, Banská Štiavnica 52 cm, Sliač 45 cm, Viglaš-Pstruša 57 

cm, Lučenec-Boľkovce 24 cm, Rimavská Sobota 19 cm, 

Rožňava 19 cm, Štós-kúpele 56 cm, Červený Kláštor 94 cm, 

Plaveč nad Popradom 50 cm, a Medzilaborce 45 cm. 

Najnižšia hodnota mesačnej sumy novej snehovej pokrývky 

bola pozorovaná v Liptovskom Mikuláši-Ondrašovej 4 cm, naj-

vyššia hodnota mesačnej sumy novej snehovej pokrývky na 

Lomnickom štíte 110 cm. 

Celková výška snehovej pokrývky - mesačné maximum bolo 

v porovnaní s obdobím 1961-1990 nadnormálne s dôrazom na 

silno nadnormálne až extrémne nadnormálne. 

Silno nadnormálne vysoké hodnoty maximálnej výšky 

snehovej pokrývky boli pozorované v lokalitách Chopok 268 

cm, a Poprad 29 cm. 

Extrémne nadnormálne vysoké hodnoty maximálnej výšky 

snehovej pokrývky boli pozorované v lokalitách Kráľova pri 
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Senci 13 cm, Jaslovské Bohunice 10 cm, Podhájska 15 cm, 

Vígľaš-Pstruša 22 cm, Lomnický štít 246 cm a Červený Kláštor 

60 cm. 

Najnižšia  hodnota  mesačného maxima celkovej výšky sne-

hovej  pokrývky bola 2 cm  na viacerých lokalitách, najvyššia 

na Chopku 268 cm. 

Agrometeorologický   a  fenologický   prehľad   

Teplota a premrzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci marec 

2013 pohybovala od -0,3 °C v Plavči nad Popradom do                         

+4.8 °C v Hurbanove.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola od                   

-2,0 °C v Plavči nad Popradom do +1,5 °C v Dudinciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 

pohybovala od -0,4 °C v Plavči nad Popradom do 4,8 °C v 

Hurbanove. 

Maximálna hĺbka premŕzania pôdy na západnom Slovensku 

sa pohybovala od 0 cm v Kráľovej pri Senci do 8 cm v 

Bratislave - letisku, na strednom Slovensku od 0 cm v Boľ-

kovciach do 33 cm v Liptovskom Hrádku,:  na východnom Slo-

vensku od 1 cm v Moldave nad Bodvou do 27 cm v Poprade. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín a rastlín  

Ozimné obilniny, ktoré nevzišli na jeseň, tento mesiac 

lokálne vzchádzali a vytvárali tretie listy. Kde to podmienky 

dovoľovali, koncom prvého a v druhom marcovom týždni na 

západnom Slovensku a lokálne na Východoslovenskej nížine, sa 

začala sejba jačmeňa jarného a tretí týždeň lokálne začal 

vzchádzať. Druhú pentádu sa začal lokálne siať hrach siaty. 

Prevažne až koncom marca 2013 na ovocných drevinách 

začali pučať púčiky. Od konca prvej marcovej dekády bolo 

pozorované prúdenie štiav viniča hroznorodého. Vývin vege-

tácie v dôsledku ochladenia a sneženia bol oneskorený. 
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Od začiatku mesiaca pokračovalo kvitnutie snežienky jarnej, 

liesky obyčajnej, začal kvitnúť podbeľ liečivý len lokálne, od 

druhej pentády aj drieň obyčajný. Od konca prvej marcovej 

dekády začala kvitnúť jelša lepkavá, tiež vŕba rakytová. 

Prevažne až koncom mesiaca na lesných stromoch a kroch 

pučali púčiky, baza čierna miestami vytvárala prvé listy. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  
Od  začiatku marca 2013 boli zaznamenané prvé prílety 

škovránka poľného, škorca lesklého, od konca prvého týždňa 

prvé znášky peľu včely medonosnej, od konca prvej dekády prvé 

spevy drozda plavého a začal prilietať aj bocian biely. 
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Synoptický prehľad za apríl 2013 

Na začiatku mesiaca apríl 2013 cez strednú Európu pos-

tupovala tlaková níž ďalej na severovýchod a súčasne v 

chladnejšom vzduchu sa na Slovensko od severozápadu pre-

chodne rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu.  

Dňa 3. apríla 2013 sa nad Jadranom prehlbovala tlaková 

níž, ktorá severným okrajom ovplyvňovala počasie na 

Slovensku. V nasledujúcich dňoch sa tlaková níž presúvala z 

Jadranu ďalej nad Balkán a v jej tyle naďalej  do karpatskej 

oblasti prúdil studený vzduch od severozápadu.  

Od 6. apríla do 8. apríla 2013 sa nad strednou Európou 

nachádzala tlaková výš. Nasledujúci deň začal tlak vzduchu 

v strednej Európe klesať.  

Dňa 11. apríla 2013 sa nad strednou Európou prehlbovala 

brázda nízkeho tlaku vzduchu a počasie na Slovensku 

ovplyvňoval oklúzny front. 

Dňa 12. apríla 2013 postupoval územím Slovenska stu-

dený zvlnený front ďalej na východ a za ním sa v chlad-

nejšom vzduchu od juhozápadu opäť na Slovensku rozšírila 

tlaková výš. Tlaková výš ovplyvňovala počasie u nás až do 

16. apríla 2013. Súčasne na Slovensko od juhozápadu prúdil 

teplejší vzduch. 

Dňa 17. apríla 2013 cez Poľsko v plytkej brázde nízkeho 

laku vzduchu postupovalo nevýrazné frontálne rozhranie ďa-

lej na východ, ktoré čiastočne ovplyvnilo počasie na Slo-

vensku. 

Dňa 18. apríla 2013 sa západne od Slovenska prehlbovala 

brázda nízkeho tlaku vzduchu a po jej prednej strane do kar-

patskej oblasti prúdil teplý vzduch. V nasledujúcich dvoch 

dňoch cez strednú Európu postupovala veľmi pomaly spomí-

naná brázda nízkeho tlaku vzduchu spolu so zvlneným fron-

tom ďalej na východ. 
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Od 20. apríla do 21. apríla 2013 zasahoval na Slovensko 

od severu okraj tlakovej vyše, ktorá sa presúvala zo západnej 

Európy ďalej na severovýchod. 

Dňa 22. apríla 2013 nad strednou Európou klesal tlak 

vzduchu. V nasledujúcich dňoch sa nad karpatskou oblasťou 

nachádzala oblasť vyššieho tlaku vzduchu a na Slovensko 

prúdil teplejší vzduch.  

Dňa 26. apríla 2013 vplyv tlakovej výše slabol a súčasne 

západne od Slovenska sa začala prehlbovať brázda nízkeho 

tlaku vzduchu a po jej prednej strane prúdil veľmi teplý 

vzduch na územie Slovenska.  

Dňa 28. apríla 2013 cez strednú Európu postupovala 

veľmi pomaly brázda nízkeho tlaku vzduchu s 

rozpadávajúcim sa zvlneným frontom ďalej na východ. 

Posledný deň v mesiaci apríli 2013 bol zároveň prvým 

tropickým dňom v tomto roku, pretože k nám vyvrcholil prílev 

veľmi teplého vzduchu z južných zemepisných šírok.  

Klimatologický prehľad  

Mesiac apríl 2013 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

nadnormálny s odchýlkami od +1,0 °C v Čadci do +2,1 °C 

v lokalite Bratislava-Koliba, Sliač, Boľkovce, Poprad, vo 

vysokých horských polohách bola kladná odchýlka až okolo 

+3,0 °C.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná +5,3 °C v 

Oravskej Lesnej a absolútne najvyššia priemerná mesačná 

teplota vzduchu v Hurbanove +12,5 °C. Vo vysokých horských 

polohách dosiahla priemerná mesačná teplota v apríli 2013 

hodnoty od -2,7 °C na Lomnickom štíte do +0,1 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum bolo zaznamenané -17,3 °C v 

Oravskej Lesnej dňa 2. apríla 2013, najvyššie teplotné maxi-

mum bolo zaznamenané +31,5 °C v Somotore dňa 30. apríla 

2013. 
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Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 

územia Slovenska pohybovala okolo normálu - Bratislava -5 %, 

Piešťany +1 %, Hurbanovo -4 %, Oravská Lesná -5 %, Sliač -4 

%, Boikovce +3 %, Telgárt -4 %, Štrbské Pleso -2 %, Košice -1 

%, Stropkov-Tisinec -3 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v apríli 2013 nadnormálna 

a pohybovala sa v intervale od 103 % v Piešťany do 148 % na 

Chopku, Lomnickom štíte mesačného normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra boli zaznamenané v dňoch 3. apríla 

a 17. apríla 2013, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli 

rýchlosť 50 až 80 km/h, vo vysokých horských polohách aj 

vyššie. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia 

zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych 

lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac apríl 2013 bol na veľkej časti územia Slovenska 

zrážkovo podnormálny, iba v niektorých regiónoch, hlavne na 

východnom Slovensku, bol zrážkovo normálny a ojedinele, 

vplyvom búrkových lejakov, bol až zrážkovo nadnormálny. 

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali prevažne 

od približne necelých 10 mm na niektorých miestach v 

najzápadnejších častiach Záhoria do viac ako 65 mm na 

niektorých miestach v oblasti Vihorlatu, prípadne vo 

východných častiach Slovenského Rudohoria. Snehová 

pokrývka sa ešte stále v priebehu prvých dní apríla vytvárala 

aspoň dočasne, takmer na celom území Slovenska. Priestorový 

úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska 

dosiahol 28 mm, čo predstavuje 51 % normálu a deficit 27 mm. 

Zaujímavosti mesiaca  

Priemerná   mesačné   teplota   vzduchu   bola   v   porovnaní   

s   obdobím   1961-1990 nadnormálna až silno nadnormálna. 

Nadnormálne vysoké hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa, odchýlka od 

normálu +2,1 °C, Kráľova pri Senci +1,9 °C, Jaslovské 
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Bohunice +1,7 °C, Piešťany +1,7 °C, Podhájska +1,9 °C, 

Hurbanovo +1,8 °C, Čadca +1,0 °C, Oravská Lesná +1,2 °C, 

Podbanské  +1,4 °C, Banská Štiavnica +1,8 °C, Vígľaš-Pstruša 

+1,5 °C, Lučenec-Boľkovce +2,1 °C, Štrbské Pleso +2,0 °C, 

Telgárt +1,6 °C, Rimavská Sobota +1,5 °C, Švedlár +1,6 °C, 

Moldava nad Bodvou +1,4 °C, Plaveč nad Popradom +1,1 °C, 

Bardejov +1,7 °C, Čaklov +1,8 °C, Medzilaborce  +2,0 °C, 

Milhostov +1,4 °C, Somotor +1,3 °C, Michalovce +1,5 °C 

a Kamenica nad Cirochou +1,9 °C. 

Silno nadnormálne vysoké hodnoty teploty vzduchu boli 

pozorované v lokalitách, odchýlky od normálu Bratislava-

Koliba +2,1 °C, Bratislava-letisko +2,0 °C, Žihárec +2,6 °C, 

Liptovský Hrádok +2,1 °C, Sliač +2,1 °C, Liptovská Osada 

+1,7 °C, Chopok +2,9 °C, Lomnický štít +3,0 °C, Skalnaté 

Pleso +2,6 °C, Poprad +2,1 °C, Košice-letisko +2,0 °C. 

Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola zazna-

menaná na Lomnickom štíte +2.7 °C a najvyššia priemerná 

mesačná teplota vzduchu bola zaznamenaná v Žihárci +12.9 °C. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol v po-

rovnaní s obdobím 1961-1990 nadnormálny až silno nad-

normálny. 

Nadnormálne vysoké hodnoty teploty vzduchu v porovnaní 

s obdobím 1961-1990 sa vyskytli v lokalitách Kuchyňa, 

odchýlka od normálu +2,1 °C, Bratislava-letisko  +1,6 °C, 

Kráľova pri Senci +1,9 °C, Jaslovské Bohunice +2,1 °C, 

Žihárec +2,2 °C, Piešťany +1,6 °C, Podhájska +2,5 °C, 

Hurbanovo +2,4 °C, Čadca +2,0 °C, Sliač +2,6 °C, Vígľaš-

Pstruša +2,2 °C, Liptovská Osada +2,7 °C, Lučenec-Boľkovce 

+1,9 °C, Štrbské Pleso +2,5 °C, Poprad +2,1 °C, Telgárt +2,2 

°C, Rimavská Sobota +1,8 °C, Švedlár +2,2 °C, Červený 

Kláštor +1,8 °C, Čaklov +1,5 °C, Košice-letisko +1,5 °C, 

Medzilaborce +2,5 °C, Somotor +1,7 °C a Kamenica nad 

Cirochou +1,9 °C. 
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Silno  nadnormálne vysoké  hodnoty teploty vzduchu v 

porovnaní s obdobím 1961-1990  boli  v lokalitách Bratislava-

Koliba +3,9 °C, Oravská Lesná +3,1 °C, Liptovský Hrádok + 

3,8 °C, Podbanské +2,5 °C, Banská Štiavnica +2,5 °C, Lom-

nický štít +3,3 °C, Skalnaté Pleso +3,4 °C, Plaveč nad 

Popradom +2,5 °C, Bardejov + 2,5 °C a Michalovce +2,7 °C. 

Extrémne nadnormálne vysoké hodnoty v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalite Chopok +3,5  °C. 

Najnižší priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 

zaznamenaný na Lomnickom štíte +0,5 °C, najvyšší v Hur-

banove +19,0 °C. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 na väčšine územia Slovenska silno nad-

normálne až extrémne  nadnormálne. 

Silno nadnormálne vysoké hodnoty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Bratislava-letisko                 

+3,9 °C, Piešťany +3,2 °C, Hurbanovo +4,9 °C, Čadca +4,7 °C, 

Skalnaté Pleso +5,6 °C, Moldava nad Bodvou +5,5 °C, Červený 

Kláštor +3,9 °C, Košice-letisko +5,5 °C, Medzilaborce +4,8 °C, 

Milhostov ľ4,9 °C a Kamenica nad Cirochou +5.4 °C.  

Extrémne nadnormálne vysoké hodnoty v porovnaní s ob-

dobím 1961-1990 sa vyskytli v lokalitách Kuchyňa +5,4 °C, 

Bratislava-Koliba +3,0 °C, Kráľova pri Senci +4,6 °C, 

Jaslovské Bohunice +4,5 °C, Žíhárec  +3,0 °C, Podhájska               

+5,5 °C, Oravská Lesná +7,2 °C, Liptovský Hrádok +8,4 °C, 

Podbanské +5,7 °C,: Banská Štiavnica +5,0 °C, Sliač +6,0 °C, 

Vígľaš-Pstruša +4,6 °C, Chopok +4,0 °C, Lučenec-Boľkovce 

+6,4 °C, Štrbské Pleso +5,2 °C, Poprad +5,9 °C, Telgárt                  

+5,3  °C, Rimavská Sobota +6,4 °C, Švedlár +5,1 °C, Plavec 

nad Popradom +7,1 °C, Bardejov +5,1 °C, Čaklov +5,4 °C, 

Somotor +7,5 °C a Michalovce +7,2 °C. 
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Absolútne maximum teploty vzduchu bolo zaznamenané v 

Somotore +31,.5 °C, minimálna hodnota z absolútnych maxím 

teploty vzduchu bola zaznamenaná na Lomnickom štíte +7,0 °C.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu 

bol v porovnaní s obdobím 1961-1990 nadnormálny až sil-

no nadnormálny. 

Nadnormálne vysoké hodnoty v porovnaní s obdobím  

1961-1990 sa vyskytli v lokalitách Kuchyňa +1,7 °C, 

Bratislava-letisko +1,5 °C, Jaslovské Bohunice +0,7 °C, 

Podhájska +1,6 °C, Oravská Lesná +1,0 °C, Podbanské +1,4 °C, 

Sliač +1,4 °C, Vígľaš-Pstruša +1,1 °C, Skalnaté Pleso +2,2 °C, 

Štrbské Pleso +1,1 °C, Poprad +1,0 °C, Telgárt +1,1 °C, 

Moldava nad Bodvou +1,4 °C, Košice-letisko +1,3 °C, 

Milhostov +1,6 °C, Michalovce +2,0 °C a Kamenica nad 

Cirochou +1,0 °C. 

Silno nadnormálne vysoké hodnoty v porovnaní s obdobím 

1961-1990 boli pozorované v Bratislave na Kolibe +1,6 °C, 

Kráľovej pri Senci +1,8 °C, Žihárci +2,0 °C, na Chopku +2,6 

°C, na Lomnickom štíte  +2,0 °C, v Medzilaborciach +1,2 °C a 

v Somotore +1,9 °C. Najnižší denný priemer minimálnych 

teplôt vzduchu bol zaznamenaný na Lomnickom štíte +5,5 °C, 

najvyšší v Bratislave v Mlynskej doline +7,1 °C. 

Absolútne minimum teploty vzduchu  
v porovnaní s obdobím 1961-1990 sa pohybovalo od 

extrémne podnormálnych hodnôt až po extrémne nadnormálne 

hodnoty.  

Podnormálne nízke hodnoty v porovnaní s obdobím 1961-

1990 boli v lokalitách Jaslovské Bohunice -1,9 °C, Banská 

Štiavnica -1,9 °C a Poprad -1,3 °C.  

Silno podnormálne nízke hodnoty v porovnaní s obdobím 

1961-1990 sa vyskytli v lokalite Telgárt -3,1 °C. 

Extrémne podnormálne nízke hodnoty v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli pozorované v lokalitách Bratislava-
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Koliba -2,7 °C, Čadca -4,7 °C, (najnižšia hodnota aspoň od 

roku 1961), Oravská Lesná -9,0 °C, (najnižšia hodnota aspoň 

od roku 1961), Liptovská Osada -5,5 °C, (najnižšia hodnota 

aspoň od roku 1961), Skalnaté Pleso -2,7 °C, a Štrbské Pleso               

-4,3 °C. 

Nadnormálne vysoké hodnoty v porovnaní s obdobím 1961-

1990 boli v lokalitách Kráľova pri Senci +0,9 °C,  Lomnický 

štít +1,5   °C,  Švedlár +1,9 °C,  Plaveč nad  Popradom                   

+1,.4 °C, Bardejov +1,.0 °C a Kamenica nad Cirochou +1,9 °C.  

Silno nadnormálne vysoké hodnoty v porovnaní s obdobím 

1961-1990 boli v lokalitách Žihárec +1,8 °C, Podhájska                     

+1,5 °C, Medzilaborce +2,2 °C a Michalovce +2,1 °C.  

Extrémne nadnormálne vysoké hodnoty v porovnaní 

s obdobím 1961-1990 boli pozorované v lokalite Milhostov 

+2,9°C. 

Najnižšia hodnota absolútneho minima teploty vzduchu 

bola zaznamenaná  v Oravskej Lesnej  -17,3 °C a najvyššia 

v Michalovciach 1,0 °C. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo v porovnaní s obdobím 1961-

1990 nadnormálne. silno nadnormálne až extrémne nadnor-

málne hodnoty. 

Nadnormálne vysoké hodnoty trvania slnečného svitu boli 

pozorované v lokalitách Sliač (121 % normálu), Víglaš-Pstruša 

(120 %), Košice-letisko (120 %). Milhostov (125 %) a v 

Somotore (119%). 

Silno nadnormálne vysoké hodnoty trvania slnečného svitu 

boli pozorované v lokalitách Bratislava-Koliba (123 %), 

Bratislava-letisko (132 %), Jaslovské Bohunice (126 %), 

Žihárec (125 %), Hurbanovo (133 %), Chopok (148 %), Telgárt 

(131 %) a Čaklov (128 %). 

Extrémne nadnormálne vysoké hodnoty trvania slnečného 

svitu boli pozorované v lokalite Liptovský Hrádok (134%). 
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Najdlhšie trvanie slnečného svitu bolo pozorované v 

Hurbanove (237,9 h), najkratšie v lokalite Štós-kúpele (143,4 h). 

Mesačný priemer oblačností 
(celkové pokrytie oblohy oblakmi) bol v porovnaní s ob-

dobím   1961-1990   na   väčšine   územia   Slovenska   normál-

ny, podnormálny, až silno podnormálny. 

Podnormálne nízke hodnoty oblačnosti boli pozorované v 

lokalitách Hurbanovo (86 % normálu), Oravská Lesná (86 %), 

Chopok (89 %), Lomnický štít (85 %), Skalnaté Pleso (92 %), 

Telgárt (86 %), Švedlár (82 %), Bardejov (84 %), Čaklov (75 

%), Košice-letisko (88 %), Milhostov (79 %). 

Silno podnormálne nízke hodnoty oblačnosti boli pozo-

rované v lokalitách Liptovský Hrádok (78%), Moldava nad 

Bodvou (73 %) a Červený Kláštor (79 %). 

Najnižšiu hodnotu mesačného priemeru oblačnosti bola po-

zorovaná v lokalite Moldava nad Bodvou (44 %), najvyššiu v 

Holíči (74 % ). 

Atmosférické zrážky 

Úhrn   atmosférických   zrážok   bol   v   porovnaní   s obdo-

bím 1961-1990   normálny, podnormálny až silno podnormálny. 

Mesiac apríl 2013 charakterizujeme ako suchý až veľmi suchý. 

Podnormálne nízke hodnoty úhrnu atmosférických zrážok 

boli pozorované v lokalitách Kuchyňa (25 % normálu, mesiac 

veľmi suchý,), Bratislava-Koliba (35 %, veľmi suchý), 

Bratislava-letisko (39 %, veľmi suchý), Kráľova pri Senci (48 

%, veľmi suchý), Jaslovské Bohunice (45 %, veľmi suchý), 

Žihárec (55 %, suchý), Piešťany (42 %, veľmi suchý), Vígľaš-

Pstruša (49 %, veľmi suchý), Liptovská Osada (38 %, veľmi 

suchý), Chopok (55 %, suchý), Štrbské Pleso (37 %, veľmi 

suchý), Poprad (46 %, veľmi suchý), Moldava nad Bodvou (67 

%, suchý), Červený Kláštor (41 %, veľmi suchý), Plaveč nad 

Popradom (60 %, suchý), Košice-letisko (62 %, suchý) a 

Medzilaborce (56 %, suchý). 
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Silno podnormálne nízke hodnoty úhrnu atmosférických 

zrážok boli pozorované v lokalitách Čadca (31 %, veľmi 

suchý), Oravská Lesná (39 %, veľmi suchý), Podbanské (35 %, 

veľmi suchý), Lomnický štít (45 %, veľmi suchý), Skalnaté 

Pleso (41 %, veľmi suchý), Telgárt (34 %, veľmi suchý) a 

Švedlár (39 %, veľmi suchý).  

Najnižšia hodnota úhrnu atmosférických zrážok bola 

pozorovaná v Martine (8,6 mm), najvyššiu v Kamenici nad 

Cirochou (58,8 mm). 

Snehová pokrývka 

Mesačné maximum celkovej výšky snehovej pokrývky 

dosiahlo významnejších hodnôt v lokalitách Dolný Hričov (20 

cm), Čadca (20 cm,), Kremnické Bane (28 cm), Lom nad 

Rimavicou (66 cm), Chopok (252 cm) a Telgárt (55cm:). 

Poradie piatich najvyšších hodnôt (maxím) snehovej pokrývky 

za mesiac apríl 2013: 

1. Lomnický štit - 264 cm (maximum 403 cm z roku 2009) 

2. Chopok - 252 cm (333 cm, 2009) 

3. Štrbské Pleso - 71 cm (142 cm, 2000) 

4. Lom nad Rimavicou - 66 cm (75 cm. 1996) 

5. Skalnaté Pleso-60 cm (187 cm, 1967) 

Agrometeorologický   a  fenologický   prehľad   

Teplota a premrzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v apríli pohybovala 

od +6,7 °C v Lieseku do +12,9 °C v Hurbanove.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola od            

-0,4 °C v Oravskom Podzámku a Plavči nad Popradom do                 

+3,2 °C v Orechovej.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 

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

+11,6 °C v Hurbanove. 
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín a rastlín  

Pšenica ozimná, ktorá neodnožila na jeseň, odnožovala až 

teraz. Prvé dva aprílové týždne, ostatné odnožené porasty od 

druhej dekády mesiaca predlžovali listové pošvy a v poslednej 

dekáde začali steblovať, vytvárať prvé kolienka a koncom apríla 

2013 aj druhé kolienka. Prvú a druhú aprílovú dekádu 2013 v 

južných oblastiach Slovenska pokračovala sejba jarného 

jačmeňa, potom vzchádzal, skôr zasiaty vytváral tretie listy a 

koncom mesiaca miestami začal odnožovať. Od konca druhého 

aprílového týždňa sa miestami v teplejších oblastiach siala 

kukurica siata, koncom mesiaca začala vzchádzať. Prevažne od 

druhej dekády sa sadili zemiaky, koncom apríla začali 

vzchádzať. Od tretieho aprílového týždňa sa siala repa cukrová, 

posledný týždeň začala miestami vzchádzať. Pokračovala sejba 

hrachu siateho, potom vzchádzal. Od druhej dekády sa na juhu 

začala siať slnečnica ročná, ktorá posledný týždeň miestami 

začala vzchádzať. Repka ozimná predlžovala byľ, koncom 

mesiaca miestami začala kvitnúť. V Trenčíne na chmeli 

obyčajnom v polovici mesiaca apríla 2013 pučali púčiky. 

Od druhého aprílového týždňa začali na teplejších miestach 

kvitnúť marhule, za nimi skoré odrody broskýň, ríbezle, od 

polovice mesiaca skoré a aj neskoršie odrody čerešní, višne, 

slivky, skoršie odrody hrušiek a jabloní, v poslednej dekáde 

neskoršie odrody hrušiek a jabĺk. V poslednom týždni rozkvital 

na juhu orech kráľovský. Zalistovanie ovocných drevín 

prebiehalo prevažne tretiu aprílovú dekádu. Vinič hroznorodý 

prvé listy začal vytvárať od konca druhej aprílovej dekády. 

Od druhého aprílového týždňa začali kvitnúť záružlie 

močiarne, veternica hájna a zlatovka previsnutá. Od konca 

druhého týždňa kvitla breza previsnutá. slivka trnková, púpava 

lekárska, rozkvital a zalistoval sa smrekovec opadavý. V druhej 

polovici mesiaca začal kvitnúť hrab obyčajný. Tretiu aprílovú 

dekádu začal kvitnúť pagaštan konský: hloh obyčajný, orgován 
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obyčajný, buk lesný, dub letný a zimný, javor horský, koncom 

mesiaca z bylín konvalinka voňavá. Prevažne v druhej  

polovici apríla lesné dreviny sa zalistovali, koncom mesiaca 

apríl sa na ihličnatých stromoch začali vytvárať prvé májové 

výhonky a začali kvitnúť.  

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

Prevažne v prvej aprílovej dekáde 2013 pokračoval ešte 

prílet bociana bieleho. Od druhej dekády mesiaca prilietala 

lastovička a beloritka domová, zaznamenávali sa prvé spevy 

kukučky jarabej, a v druhej polovici apríla miestami aj prvé a 

hromadné výskyty chrústa obyčajného. 
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Synoptický prehľad za máj 2013 

Dňa 1. mája 2013 sa od západu presunulo nad Poľsko, Čechy 

a Nemecko zvlnené frontálne rozhranie, ktoré v nevýraznom 

tlakovom poli ovplyvňovalo počasie na Slovensku až do 4. mája 

2013, kedy sa cez Slovensko presunulo ďalej na východ. Za ním 

sa v chladnom vzduchu od západu rozšíril do strednej Európy 

výbežok tlakovej vyše.  

Od  6. do 8. mája 2013 sa v nevýraznom poli relatívne 

vyššieho tlaku vzduchu nad oblasťou Slovenska udržiavalo 

zvlnené frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou nad 

Talianskom a Jadranským morom.  

V dňoch 9. až 10. mája 2013 k nám od východu zasahovala 

tlaková výš. Počas 11. a 12. mája 2013 ovplyvňoval počasie u 

nás zvlnený studený front a za ním studený front, ktoré nad 

Slovensko postúpili od západu.  

Od 13. do 15. mája 2013 sa nad územím Slovenska 

nachádzalo pod vplyvom výbežku vyššieho tlaku vzduchu. ktorý 

sa k nám rozšíril od juhovýchodu.  

Dňa 16. mája 2013 začal do Karpatskej oblasti po prednej 

strane tlakovej niže nad Nemeckom prúdiť od juhu teplý 

vzduch. V noci na 18. mája prechádzalo cez naše územie ďalej 

na severovýchod zvlnené frontálne rozhranie. Za nim 

pokračoval prílev vlhkého vzduchu od juhu.  

Ďalší frontálny systém začal ovplyvňovať počasie na 

Slovensku večer  19. mája 2013. Tento studený front prešiel cez 

naše územie 20. mája 2013 smerom na východ.  

Za nim sa 21. mája 2013 nad územie Slovenska prechodne 

od juhu rozšíril nevýrazný výbežok vyššieho tlaku vzduchu. 

Dňa 22. mája 2013 oblasť vyššieho tlaku vzduchu nad našou 

krajinou zoslabla a 23. mája 2013 prešiel smerom na juho-

východ cez strednú Európu studený front. V ďalších dňoch sa 

nad strednou Európou a Pobaltím nachádzala rozsiahla oblasť 
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nízkeho tlaku vzduchu a na Slovensko prúdil od severu až 

severozápadu chladný vzduch.  

V dňoch 27. až 29. mája 2013 bolo počasie na území pod 

vplyvom tlakovej niže so stredom striedavo nad územím 

Slovenska a juhozápadným Poľskom.  

V noci na 30. mája 2013 sa prechodne rozšíril od západu nad 

Alpy a Karpaty nevýrazný výbežok tlakovej výše, avšak v 

priebehu dňa a následne až do konca mesiaca sa počasie dostalo 

opäť pod vplyv nízkeho tlaku vzduchu so stredom nad strednou 

Európou.  
 

Klimatologický prehľad   

Mesiac máj 2013 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 

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

Bratislave - Kolibe do +2,2 °C na Lomnickom štíte.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Oravskej 

Lesnej +10,7 °C a najvyššia priemerná mesačná teplota v 

Hurbanove +16,3 °C.  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 

mesačná teplota vzduchu v mesiaci máj 2013 od +1,2 °C na 

Lomnickom štíte do +3,5 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských 

polôh) namerali + 0,8 °C  dňa 15. mája 2013 v Oravskej Lesnej.  

Najvyššie maximum na Sliači namerali 30,4 °C  dňa 1. mája 

2013. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu 

dňa 27. 5. 2013 na -7,0 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčšine 

územia podnormálna: Bratislava +2 %, Piešťany +10 %, 

Hurbanovo +6 %, Oravská Lesná +6 %, Sliač +6 %, Boľkovce 

+12 %, Telgárt +4 %, Štrbské Pleso +8 %, Košice +1 %, 

Stropkov - Tisinec +2 %. Suma trvania slnečného svitu bola v 

máji prevažne okolo normálu v intervale od 52 % na Chopku do 

108 % normálu v Stropkove - Tisinci.  



683 
 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 80 

km/h boli spojené s búrkovou činnosťou. Uvedené rýchlosti 

vetra boli iba orientačné a nemuseli zodpovedať maximálnym 

rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Mesiac máj 2013 bol na území Slovenska zrážkovo nad-

normálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali 

prevažne od približne necelých 50 mm na niektorých miestach 

v najzápadnejších častiach Podunajskej nížiny, do približne 260 

mm na niektorých miestach v oblasti Gemera a Nízkych Tatier. 

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 

Slovenska dosiahol 127 mm. čo predstavuje 167 % normálu a 

prebytok 51 mm.  
 

Teplota vzduchu 

Priemerná mesačná  teplota vzduchu bola v porovnaní                 

1961 – 1990 až nadnormálna (v tomto prípade však išlo o 

prekročenie hladiny významnosti len o niekoľko desatín °C: 

výraznejšie na východe Slovenska), ojedinelé silno nadnor-

málna.   

Nadnormálne vysoké hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Žihárec (odchýlka od 

normálu)1,5 °C, Dolný Hričov 1,1 °C, Prievidza 1,0 °C, 

Oravská Lesná 1,0°C, Rabča 1,1 °C, Liptovský Hrádok 1,7°C, 

Podbanské 1,3°C, Sliač 1,0°C, Vígľaš-Pstruša 1,0 °C, Lom nad 

Rimavicou 1,0°C, Chopok 1,4°C, Lomnický štít 2,2 °C, 

Skalnaté Pleso 1,5°C, Štrbské Pleso 1,3°C, Poprad 1,2°C, 

Telgárt 1,1 °C, Rožňava 1,0°C, Švedlár 1,0°C, Podolínec 

1,4°C, Košice, mesto 1,4 °C, Plaveč nad Popradom 1,2°C, 

Bardejov 1,3°C, Čaklov 1,6 °C, Košice, letisko 1,4 °C, Tisinec 

1,3°C, Medzilaborce 1,8°C, Milhostov 1,4 °C, Michalovce 1,3 

°C a Kamenica nad Cirochou 1,5 °C.  

Silno nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Brezno +1,8 °C a Spišské 

Vlachy +1,7 °C.  
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Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola zazna-

menaná na Lomnickom štíte +1,2 °C, Priemer denných 

maximálnych teplôt vzduchu bol v porovnaní s obdo-

bím 1961-1990 bol normálny, nadnormálny, ojedinele 

silno nadnormálny.  

Nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Liptovský Hrádok 

(odchýlka od normálu) 2,1 °C, Chopok 1,3 °C, 

Lomnický štít 2,5 °C, Skalnaté Pleso 2,2 °C, Plaveč nad 

Popradom 1,6 °C, Bardejov 1,9 °C, Medzilaborce 1,7 

°C, Milhostov 1,2 °C a Kamenica nad Cirochou 1,4 °C.  

Silno nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porov-

naní s obdobím 1961-1990 boli v lokalite Somotor                     

1,9 °C.  

Najnižší priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 

zaznamenaný na Lomnickom štíte +4,4°C, najvyšší priemer 

denných maximálnych teplôt vzduchu v Michalovciach 

+23,2°C.  

Absolútne maximum teploty vzduchu  
bolo v porovnaní s obdobím  1961-1990  na väčšine územia 

normálne, ojedinelé podnormálne  v Bratislave, nadnormálne až 

silno nadnormálne.    

- Podnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Bratislava-Koliba 

(odchýlka od normálu -1,3°C a Bratislava-letisko, -1,5 °C.  

- Nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Lučenec, Boľkovce 

2,4°C,   Rimavská   Sobota   2,0°C,   Somotor  1,4 °C   a Ka-

menica nad  Cirochou 1,2°C.  

- Silno nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní  s 

obdobím 1961-1990  boli  v lokalitách v Banskej Štiavnici 

2,3°C, Sliač 3,3 °C a Medzilaborce 2,1 °C.  
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Najvyššie absolútne maximum teploty vzduchu bolo 

zaznamenané na Sliači +30,4°C; 

Najnižšie absolútne maximum teploty vzduchu bolo zazna-

menané na Lomnickom štíte +8,5°C.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol v porov-

naní s obdobím 1961-1990 normálny, nadnormálny. silno 

nadnormálny až extrémne nadnormálny.  

- Nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Banská Štiavnica 

(odchýlka od normálu +0,8 °C, Chopok +1,7 °C, Lomnický 

štít +2,1 °C, Štrbské Pleso +1,8°C, Telgárt +1,8°C, Rožňava 

+1,2°C, Švedlár +1,8°C, Plaveč nad Popradom +1,6 °C, 

Bardejov +1,7 °C a Kamenica and Cirochou +1,4 °C.  

- Silno nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa +1,8 °C, 

Bratislava-letisko +1,6 °C, Žihárec 2,1 °C, Piešťany +1.9 °C, 

Podhájska +2,3 °C, Hurbanovo +1,9 °C, Sliač +2,7 °C, 

Lučenec-Boľkovce +1,9 °C, Poprad +1,8 °C, Moldava nad 

Bodvou +1,9 °C, Košice- letisko +1,7°C, Medzilaborce +2.2 

°C, Milhostov +1,8 °C, Somotor +1,9°C.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porov-

naní s obdobím 1961-1990 boli v lokalitách v Králová pri 

Senci +2,4 °C, Oravská Lesná +2,8 °C,.  

Najnižší denný priemer minimálnych teplôt vzduchu bol 

zaznamenaný na Lomnickom štíte -1,4°C a najvyšší denný 

priemer minimálnych teplôt vzduchu v Michalovciach 

+11,7°C.  

Absolútne minimum teploty vzduchu bolo v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 sa pohybovalo od nadnormálnvch, silno 

nadnormálnvch až extrémne nadnormálnvch hodnôt.  

- Nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s obdo-

bím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa (odchýlka od 

normálu +2,6 °C, Bratislava-Koliba +2,4 °C, Piešťany +2,0 
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°C, Čadca +1,9°C, Banská Štiavnica +2,4 °C, Lučenec-

Boľkovce +3,9 °C, Telgárt +2,2 °C a Rožňava +3,7 °C.  

- Silno nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Králová pri Senci     

+4,4 °C, Žihárec +3,8 °C, Podhájska +4,0 °C, Hurbanovo 

+3,0 °C, Sliač +4,0 °C, Lomnický štít +3,9 °C, Štrbské 

Pleso +3,2 °C, Poprad +3,6 °C, Moldava nad Bodvou,               

+4,2 °C, Košice, letisko +4,2 °C, Somotor +4,4 °C.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní 

s obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Bratislava-letisko                  

+4,6 °C, Oravská Lesná +4,5 °C, Švedlár +5,0 °C, Plaveč 

nad Popradom +5,1 °C, Bardejov +5,4 °C, Medzilaborce   

+5,7 °C, Milhostov +4,9 °C, a Kamenica nad Cirochou               

+5,0 °C.  

Najnižšia hodnota absolútneho minima teploty vzduchu bola 

nameraná -7,0°C na Lomnickom štíte;  

Najvyššia hodnota absolútneho minima teploty vzduchu bola 

nameraná v Michalovciach +8,7°C.  

Slnečný svit  

Trvanie slnečného svitu malo v porovnaní s obdobím 1961-

1990 normálne a podnormálne hodnoty.  

- Podnormálne vysoké hodnoty trvania slnečného svitu boli 

pozorované v lokalitách Piešťany 83% normálu, Sliač 87%, 

Telgárt 83%.  

- Silno podnormálnu hodnotu trvania slnečného svitu boli 

pozorované na Chopku 52%.  

- Najdlhšie trvanie slnečného svitu boli pozorované v Bratis-

lave-Kolibe 239,5 h, najkratšie trvanie slnečného svitu boli 

pozorované na Chopku 64,2 h.  

Oblačnosť  

Oblačnosť (celkové pokrytie oblohy oblakmi) mesačný 

priemer bol v porovnaní s obdobím 1961-1990 na väčšine 

územia Slovenska normálny, nadnormálny, silno nadnormálny, 
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extrémne nadnormálny, ojedinele podnormálny až silno 

podnormálny.  

- Nadnormálne hodnoty oblačnosti v porovnaní s obdobím 

1961-1990 sme pozorovali v lokalitách Kuchyňa 117% 

normálu, Bratislava-Koliba 114%, Hurbanovo 113%, Čadca  

(114%, Lučenec-Boľkovce  114%, Štrbské Pleso   111%, 

Poprad  111%, Rimavská Sobota 125 % a Rožňava 116 %.  

- Silno nadnormálne hodnoty oblačnosti v porovnaní s obdo-

bím 1961-1990  boli  pozorované v lokalitách Bratislava-

letisko 119%, Žihárec 125 %, Piešťany 121 %, Chopok 

118% a Somotor 136 %.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty oblačnosti v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli pozorované v lokalitách Králová 

pri Senci 141 % a Podhájska 127 %.  

- Podnormálne hodnoty oblačnosti v porovnaní s obdobím 

1961-1990 boli pozorované v lokalite Bardejov 92 %.  

- Silno  podnormálne  hodnoty oblačnosti v porovnaní s obdo-

bím 1961-1990  boli pozorované v lokalite Čaklov 82 %.  

- Najnižšiu hodnotu mesačného priemeru oblačnosti boli 

pozorované v lokalite Čaklov - 47% pokrytia oblohy oblak-

mi; 

- Najvyššiu hodnotu mesačného priemeru oblačnosti na 

Chopku -87% pokrytia oblohy oblakmi.  

 

Atmosférické zrážky  

Úhrn atmosférických zrážok bol v porovnaní s obdobím 

1961-1990 normálny, nadnormálny, silno podnormálny až 

extrémne nadnormálny. Mesiac charakterizujeme tiež ako 

normálny,  

V nasledujúcich lokalitách uvádzame tie štatistické 

parametre, ktoré sa ukázali ako významné odchýlky:  

- Nadnormálne nízke hodnoty úhrnu atmosférických zrážok 

boli pozorované v lokalitách Žihárec 160 % normálu N, 

Beluša 140 % N, Čadca 136 % N, Oravská Lesná 130 % N, 
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Chopok 146 % N, Lučenec-Boľkovce 146 % N, Skalnaté 

Pleso 127 % N, Štrbské Pleso 143 % N: Poprad 130 % N, 

Švedlár 159 % N, Tisinec 140 % N, Milhostov 143 % N a 

Kamenica nad Cirochou 125%.  

- Silno nadnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok 

sme pozorovali v lokalitách Podhájska 169 % N, Prievidza 

182 % N, Liptovský Hrádok 164 % N, Podbanské 147 % N, 

Oravský Podzámok 170 % N, Martin 161 % N, Banská 

Štiavnica 185 % N, Liptovská Osada 173 % N, Telgárt 156 

% N a Revúca 157% N.   

- Extrémne nadnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrá-

žok boli pozorované v lokalitách Bzovík 228 % N, Sliač 240 

% N, Vígľaš-Pstruša 247 % N, Lom nad Rimavicou 186 % 

N, Ratková 175% N, Rimavská Sobota 194% N, Rožňava 

207% N, Moldava nad Bodvou 194 %, Košice-letisko 209 % 

N a Silica 229 % N.  

Hodnotenie podľa percenta normálu:  

- Ako vlhké lokality sa ukázali Bratislava, Koliba, Topoľ-

čany, Nitra. Veľké Janíkovce, Beluša, Čadca, Oravská 

Lesná, Podbanské, Želiezovce, Chopok, Lučenec-Boľ-

kovce, Skalnaté Pleso, Štrbské Pleso, Poprad, Spišské 

Vlachy, Tisinec, Milhostov a Kamenica nad Cirochou.  

- Ako veľmi vlhké lokality sa ukázali Žihárec, Prievidza, 

Liptovský Hrádok, Oravský Podzámok, Martin, Banská 

Štiavnica, Liptovská Osada, Lom nad Rimavicou, Telgárt, 

Ratková, Švedlár a Revúca.  

- Ako mimoriadne vlhké lokality sa ukázali Podhájska, 

Bzovík, Sliač, Vígľaš-Pstruša, Rimavská Sobota, Rožňava, 

Moldava nad Bodvou, Košice, letisko a Silica.  
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Agrometeorologický   a  fenologický   prehľad   

Teplota a premrzanie pôdy   

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

máj pohybovala od +13,6 °C v Lieseku do +18,8 °C v 

Somotore.  

- Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola 

nameraná +9,4 °C v Liptovskom Hrádku až 13,8 °C 

v Boľkovciach a Dudinciach.  

- Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm bola 

nameraná od 12,6 °C v Lieseku do 18.0 °C v Somotore. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín a rastlín  

Pšenica ozimná pokračovala v steblovaní, vo vytváraní 

prvého aj druhého kolienka, od druhej májovej dekády 

dochádzalo k zdurovaniu pošvy posledného listu, od polovice 

mesiaca máj začala klasiť a poslednú dekádu začala kvitnúť. 

Jačmeň jarný začiatkom mesiaca mája pokračoval v 

odnožovaní, potom predlžoval listové pošvy a od konca prvej 

májovej dekády začal steblovať, vytvárať prvé: o pár dni neskôr 

druhé kolienka, koncom mesiaca dochádzalo k zdurovaniu 

pošvy posledného listu a lokálne začal aj klasiť. Prvé dve 

májové dekády repka ozimná ešte miestami plne kvitla. Repa 

cukrová pokračovala vo vzchádzaní, vytvárala prvé páry 

pravých listov, zapájala sa do riadkov a od druhej dekády 

dekortizovala. Zemiaky vzchádzali, od druhého májového 

týždňa sa zapájali do riadkov, posledný týždeň skôr sadené a 

skoršie odrody začali miestami aj kvitnúť. Začiatkom mesiaca 

mája miestami pokračovala ešte sejba kukurice siatej, skôr 

zasiata pokračovala vo vzchádzaní a vytvárala tretie listy, 

slnečnica ročná vzchádzala. Hrach siaty začal kvitnúť od konca 

druhej dekády. Od druhého májového týždňa začala prebiehať 

prvá kosba lucerny siatej. V Trenčíne na chmeli obyčajnom 

začiatkom mája sa vytvárali prvé listy a koncom mesiaca rástli 
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zálistky. Prvú májovú dekádu končili kvitnutie neskoré odrody 

čerešní, višne, slivky, orech kráľovský, druhú dekádu aj hrušky 

a jablone. Prevažne v druhej polovici mája sa na ovocných 

stromoch vytvárali nové púčiky. Koncom mesiaca mája v 

teplejších oblastiach Slovenska dozrievali skoré odrody čerešní. 

Vinič hroznorodý začal kvitnúť v poslednej májovej dekáde. 

Prvé dva májové týždne ihličnaté stromy pokračovali vo 

vytváraní prvých májových výhonkov a kvitnutí. Od začiatku 

mesiaca na juhu Slovenska začal kvitnúť agát biely, od konca 

prvej májovej dekády margaréta biela, ostružina malinová, od 

druhej dekády ruža šípová a baza čierna. V prvej polovici 

mesiaca kvitla jarabina vtáčia, pokračovalo kvitnutie hrabu 

obyčajného, hlohu obyčajného, buka lesného, duba letného a 

zimného, javora horského, z bylín konvalinky voňavej. Na konci 

mája začala kvitnúť lipa malolistá.  

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov   

Začiatkom mája pokračoval ešte prílet belorítky a lastovičky 

domovej. Prevažne prvú dekádu v mesiaci sa zaznamenával 

výskyt pásavky zemiakovej.  
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Synoptický prehľad za mesiac jún 2013 

Dňa 1. júna 2013 sa nad strednou Európou a územím 

Slovenska udržiavala tlaková níž s frontálnym systémom, ktorá sa 

v ďalších dňoch pomaly presúvala nad Bielorusko a Ukrajinu, kde 

sa dňa 5. júna 2013 začala vypĺňať. 

Od 6. do 9. júna 2013 sa nad vnútrozemím Európy udržiavala 

oblasť nevýrazného tlakového poľa.  

Dňa 9. júna 2013 sa v brázde nízkeho tlaku vzduchu vytvoril 

nad Nemeckom. Českom a Poľskom zvlnený studený front, ktorý 

veľmi pomaly postupoval na severovýchod až východ a dňa 10. 

júna 2013 začal  ovplyvňovať počasie nad územím Slovenska. 

Pred ním na Slovensko prúdil teplý a vlhký vzduch od juhozápadu, 

v ktorom sa vytvárali intenzívne zrážky a búrky.  

Za ním sa dňa 11. júna 2013 od juhozápadu do strednej 

Európy rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu. 

V noci na 14. júna 2013 prešiel cez územie Slovenska na 

východ teplotne aj zrážkovo nevýrazný studený front a za ním sa k 

nám znovu obnovilo teplé juhozápadné prúdenie. 

Od 17. do 21. júna 2013 sa cez strednú Európu pomaly 

presúvala na východ rozsiahla oblasť relatívne vyššieho tlaku 

vzduchu a k nám od juhu prúdil veľmi teplý, pôvodom saharský 

vzduch, v ktorom sa vytvárali intenzívne búrky a dosahovali 

extrémne hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu. 

V dňoch 21. a 23. júna 2013 postupovali za sebou cez naše 

územie na východ dva studené fronty. 

Dňa 24. a 25. júna 2013 sa nad východným Poľskom a 

Karpatmi nachádzal takmer bez pohybu zvlnený studený front. Po 

jeho zadnej strane prúdil do západnej časti Slovenska veľmi 

chladný vzduch od severozápadu. 

Dňa 26. júna 2013 postúpil uvedený front ďalej na východ a 

od západu sa v studenom vzduchu nad Slovensko rozšíril 

výbežok vyššieho tlaku vzduchu. 

)bdobí 
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V dňoch 27. a 28. júna 2013 nám od západu zasahoval 

výbežok vysokého tlaku vzduchu. 

V záverečných dňoch mesiaca sme sa nachádzali v nevýraznom 

poli relatívne vyššieho tlaku vzduchu, pričom vo vyšších vrstvách 

ovzdušia k nám od severu až severozápadu zasahovala brázda 

nízkeho tlaku vzduchu. 

Klimatologický prehľad  

Mesiac jún 2013 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 

nadnormálny s kladnými teplotnými odchýlkami od +0,7 °C 

v Bratislave-Kolibe do +2,1 °C na Sliači. Na východe Slovenska 

až silne nadnormálny od +2,1 °C v Poprade do +3,1 °C v 

Stropkove-Tisinci.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v 

Telgárte +14,4 °C, najvyššia v Milhostove +20,1 °C. Vo 

vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 

teplota vzduchu v júni hodnoty od +4,4 °C na Lomnickom 

štíte do +7,4 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum vzduchu (mimo vysokých 

horských polôh) namerali v Telgárte a v Oravskej Lesnej +3,2 

°C, dňa 1. júna 2013, najvyššie maximum na Sliači 35,8 °C 

dňa 19. júna 2013. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna 

teplota vzduchu dňa 18. júna 2013 na -3,5 °C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h  
sa pohybovala slabo nad normálom: Bratislava + 1 %, 

Piešťany +8 %, Hurbanovo +4 %, Oravská Lesná +4 %, Sliač +6 

%, Boľkovce +10 %, Telgárt +9 %, Štrbské Pleso +2 %, Košice 

+2 %, Stropkov-Tisinec +4 %. 

Suma trvania slnečného svitu  
bola v júni 2013 prevažne okolo normálu v intervale od 95 % 

na Sliači do 115% v Milhostove. 
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Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 80 

km/h  
boli pozorované v dňoch 3. a 4. júna 2013 a tiež lokálne najmä 

pri búrkach. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a 

nemuseli zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v 

konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac jún 2013 bol na území Slovenska väčšinou zrážkovo 

nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa 

pohybovali prevažne od približne 30 mm na niektorých miestach 

Podunajskej nížiny, do približne 260 mm na niektorých miestach 

v oblasti Gemera a Slovenského raja. Priestorový úhrn atmo-

sférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 112 mm, čo 

predstavuje 130 % normálu a prebytok 26 mm. 

Zaujímavosti mesiaca  
Štatistické zhodnotenie mesiaca jún 2013 vychádza zo 

spracovania údajov z operatívneho spravodajstva Inter, resp. 

dostupnosti údajov z mesačných výkazov meteorologických 

pozorovaní po digitalizácii a určenia normálnosti a 

nadnormálnosti či podnormálnosti vychádzajúc z pozorovania 

staníc v rokoch 1961 až 2013 a kompletnosti merania.  

Teplota vzduchu 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 nadnormálna, silno nadnormálna až extrémne 

nadnormálna (na východnom Slovensku).  

- Nadnormálne vysoké teplotné hodnoty v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Bratislava-letisko, 

Králová pri Senci, Piešťany, Nitra-Veľké Janíkovce, 

Hurbanovo, Čadca. Dudince, Banská Štiavnica, Dolné 

Plachtince, Lučenec-Boľkovce, Rimavská Sobota.  

- Silno nadnormálne teplotné hodnoty v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Žihárec (odchýlka od 

normálu )  +2,1 °C, Dolný Hričov +2,1 °C, Topoľčany 

+1,7°C, Beluša +1,4°C, Prievidza +2,2 °C, Oravská Lesná 
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+2,1 °C, Sliač  +2,0 °C, Lom nad Rimavicou +2,2 °C, 

Chopok +2,4 °C, Lomnický štít +2,6 °C, Štrbské Pleso +1,9 

°C, Poprad +2,0 °C, Telgárt +1,8 °C, Moldava nad Bodvou 

+1,7 °C, Plaveč nad Popradom +1,9 °C, Somotor +2,0 °C, 

Michalovce +2,2 °C, Orechová +2,0 °C. 

- Extrémne nadnormálne teplotné hodnoty v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Švedlár +2,2 °C, 

Spišské Vlachy +3,0 °C, Podolínec +2,4 °C, Čaklov +2,5 

°C, Košice- letisko +2,6 °C, Tisinec +2,5 °C, 

Medzilaborce +3,1 °C,  Milhostov +2,4 °C a Kamenica nad 

Cirochou +2,3 °C. 

Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola zaz-

namenaná na Lomnickom štíte +4,4 °C,  

Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 

zaznamenaná v Orechovej +20,6 °C. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol v 

porovnaní s obdobím 1961-1990 normálny, nadnormálny. silno 

nadnormálny, (v jednom prípade extrémne nadnormálny).  

- Nadnormálne teplotné hodnoty v porovnaní s obdobím 

1961-1990  boli  v lokalitách Topoľčany, Podhájska, Nitra-

Veľké Janíkovce, Lom nad Rimavicou, Rimavská Sobota, 

Švedlár, Moldava nad Bodvou, Plavec nad Popradom, 

Čaklov, Košice - letisko a Kamenica nad Cirochou.  

- Silno nadnormálne hodnoty v porovnaní s obdobím 1961-

1990  boli v týchto lokalitách: Prievidza +2,3 °C, Oravská 

Lesná +2,5 °C, Banská Štiavnica +2,1 °C, Sliač +2,4 °C, 

Chopok +2,2 °C, Lučenec-Boľkovce +2,2 °C, Lomnický štít 

+2,8 °C, Štrbské Pleso +2,9 °C, Poprad +1,9 °C, Telgárt 

+1,9 °C, Podolínec +2,3 °C, Medzilaborce +2,2°C, 

Milhostov +2,3 °C a Somotor +2,7 °C.  

- Extrémne nadnormálne teplotné hodnoty v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalite Michalovce +3,4 °C.  
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- Najnižší priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 

zaznamenaný na Lomnickom štíte +7,7 °C,  

- Najvyšší priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 

zaznamenaný v Michalovciach +26,7 °C. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 nadnormálne, silno nadnormálne, 

- Nadnormálne teplotné hodnoty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Telgárt. Rimavská 

Sobota, Čaklov, Košice - letisko, Milhostov, Somotor a 

Kamenica nad Cirochou.  

- Silno nadnormálne teplotné hodnoty  v porovnaní  s 

obdobím 1961-1990 boli  v lokalitách Kuchyňa +3,3 °C, 

Bratislava-Koliba +3,2 °C, Bratislava-letisko +3,2 °C, 

Žihárec +3,5 °C, Piešťany +3,2 °C, Topoľčany +3,5 °C, 

Podhájska  +3,8 °C,  Hurbanovo +3,5 °C, Banská Štiavnica 

+3,5 °C, Chopok +3,1 °C, Lučenec-Boľkovce +3,9 °C, 

Lomnický štít +4,7 °C, Švedlár  +3,4 °C,  Medzilaborce 

+3,4 °C, Michalovce +4,1 °C. 

- Extrémne nadnormálne teplotné hodnoty v porovnaní s ob-

dobím 1961-1990 boli v lokalitách Kráľova pri Senci  +3,9 

°C, Nitra-Veľké Janíkovce +4,8 °C, Čadca +3,8 °C, 

Prievidza   +4,9 °C, Oravská Lesná +5,0 °C, Sliač +5,5 °C, 

Lom nad Rimavicou +4,0 °C, Štrbské Pleso +5,7 °C, 

Poprad +5,3 °C, Podolínec +5,0 °C, a Plaveč nad Popradom 

+4,8 °C. 

Najvyššie absolútne maximum teploty vzduchu bolo 

zaznamenané na Sliači +35,8 °C,  

Najnižšie absolútne maximum teploty vzduchu bolo 

zaznamenané na Lomnickom štíte 16,8 °C. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol v 

porovnaní s obdobím 1961-1990 normálny, nad normálny, silno 

nadnormálny až extrémne nadnormálny. 
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- Nadnormálne priemerne hodnoty teplôt v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa: Bratislava - 

Koliba.  

- Silno nadnormálne priemerne  hodnoty teplôt v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 sa vyskytli v lokalitách Bratislava - 

letisko +1,4 °C, Nitra - Veľké Janíkovce +1,4°C, Hur-

banovo +1,5°C a Čadca +1,0°C.  

- Extrémne nadnormálne priemerné hodnoty teplôt v 

porovnaní s obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kráľova 

pri Senci +2,0 °C, Žihárec +2,0 °C, Piešťany +2,0 °C, 

Topoľčany +2,7 °C, Podhájska +2,0 °C, Prievidza +3,2 °C, 

Oravská Lesná +4,8 °C, Sliač +2,5 °C, Lom nad 

Rimavicou +3,5 °C, Chopok +2,6 °C, Lučenec-Boľkovce 

+2,1 °C,: Lomnický štít +2,6 °C, Štrbské Pleso +2,6 °C, 

Poprad +2,5 °C, Telgárt +2,6 °C, Rimavská Sobota +2,3 

°C, Švedlár +3,2 °C, Moldava nad Bodvou +3,2 °C, 

Podolínec +3,1 °C, Plaveč nad Popradom +3,2 °C, Čaklov 

+2,6 °C, Košice-letisko +3,0 °C, Me-dzilaborce +3,4 °C, 

Milhostov +2,8 °C, Somotor +3,2 °C, Michalovce +2,7 °C, 

Kamenica nad Cirochou +2,7 °C. 

Najnižší denný priemer minimálnych teplôt vzduchu  
bol zaznamenaný na Lomnickom štíte +1,9 °C,  

Najvyšší denný priemer minimálnych teplôt vzduchu bol 

zaznamenaný v Michalovciach +15,7 °C. 

Absolútne minimum teploty vzduchu  
v porovnaní s obdobím 1961-1990 sa pohybovalo od normál-

nych, nadnormálnych, silno nadnormálnych až extrémne nad-

normálnych hodnôt. 

- Nadnormálne hodnoty denný priemer minimálnych teplôt 

vzduchu v porovnaní s obdobím 1961-1990 boli v loka-

litách Hurbanovo, Čadca, Lom nad Rimavicou. Lučenec-
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Boľkovce, Rimavská Sobota, Švedlár, Moldava nad 

Bodvou, Michalovce.  

- Silno nadnormálne hodnoty v porovnaní s obdobím 1961-

1990 boli v lokalitách Prievidza +2,8°C, Oravská Lesná 

+3,8 °C, Sliač +2,5 °C, Telgárt +1,9°C a Somotor +2,0 °C.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty v porovnaní s obdobím 

1961-1990 boli v lokalitách Chopok +3,5 °C, Lomnický štít 

+3,9 °C, Štrbské Pleso +3,2 °C, Podolínec +2,9 °C, Plaveč 

nad Popradom +4,6 °C, Čaklov +4,1 °C, Medzilaborce      

+4,8 °C a Kamenica nad Cirochou +4,6 °C. 

- Najnižšia hodnota absolútneho minima teploty vzduchu 

bola zaznamenaná na Lomnickom štíte -3,5 °C;  

- Najvyššia hodnota absolútneho minima teploty vzduchu 

bola zaznamenaná v Čaklove a v Orechovej +10,1 °C. 

Atmosférické zrážky 

Úhrn   atmosférických   zrážok  bol   v porovnaní   s obdobím   

1961- 1990   normálny, miestami podnormálny. nadnormálny až 

silno nadnormálny. Mesiac charakterizujeme tiež ako miestami  

suchý, normálny, vlhký až veľmi vlhký. 

- Nadnormálne  hodnoty  úhrnu   atmosférických  zrážok boli   

pozorované v lokalitách Žihárec, Lučenec-Boľkovce, 

Štrbské Pleso, Poprad, Plavec nad Popradom, Tisinec. 

- Silno nadnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok 

boli pozorované v lokalitách Chopok 138 %, Lomnický štít 

149 %, Telgárt 164 %, Švedlár 150 %, Čaklov 182 %, 

Medzilaborce 167%.  

- Podnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok boli 

pozorované v lokalitách Nitra-Veľké Janíkovce, Beluša, 

Oravská Lesná. 

Hodnotenie zrážok podľa percenta normálu: 

- Ako vlhké lokality sa ukázali Kuchyňa, Bratislava-letisko, 

Chopok: Lomnický štít, Štrbské Pleso, Poprad, Moldava 

nad Bodvou, Plavec nad Popradom a Tisinec.  
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- Ako veľmi vlhké lokality sa ukázali Žihárec 150 %, 

Lučenec -Boľkovce 153 %, Telgárt 163 %, Švedlár 150 %, 

Čaklov 182 %, Medzilaborce 167 %. 

- Ako suché lokality sa ukázali Kráľova pri Senci, Topoľ-

čany. Nitra-Veľké Janíkovce. Beluša, Dolné Plachtince. 

Agrometeorologický   a  fenologický   prehľad   

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

od 17,6 °C v Moravskom Svätom Jáne do 22,5 °C 

Somotore.  

- Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola 10,8 

°C v Liptovskom Hrádku až 15,4 °C v Orechovej a 

Somotore.  

- Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 

pohybovala od 16,4 °C v Moravskom Svätom Jáne do    

+21,5 °C v  Somotore. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných 

drevín a rastlín  
Na začiatku júna 2013 pšenica ozimná pokračovala ešte 

v kvitnutí a od konca druhého júnového týždňa začala vstupovať 

do mliečnej zrelosti a poslednú dekádu do žltej zrelosti. Jačmeň 

jarný pokračoval v klasení, od konca prvého júnového týždňa 

začal kvitnúť, od konca druhej dekády začal vstupovať do 

mliečnej zrelosti, poslednú dekádu aj do žltej zrelosti. Repka 

ozimná od druhej júnovej dekády začala v južných oblastiach 

vstupovať do žltej zrelosti. 

V priebehu mesiaca júna 2013 kvitli skoré aj neskoré odrody 

zemiakov. Kukurica siata poslednú júnovú dekádu začala klasiť, 

lokálne bol pozorovaný začiatok kvitnutia samčích kvetov. Hrach 

siaty pokračoval v kvitnutí ešte v prvej polovici mesiaca, 

dosahoval zelenú až žltú zrelosť, slnečnica ročná butonizovala a 

koncom júna začala miestami aj kvitnúť. V druhej polovici 

mesiac a prebiehala druhá kosba lucerny siatej. 



699 
 

V prvej polovici júna 2013 pokračoval zber skorých odrôd 

čerešní. V druhej polovici mesiaca dozrievali a zberali sa neskoré 

odrody čerešní, višne a posledný júnový týždeň ríbezle. Koncom 

júna 2013 začali v južných oblastiach dozrievať skoršie odrody 

marhúľ. Vinič hroznorodý pokračoval v kvitnutí prvé dve júnové 

dekády a v poslednej dekáde začal zavesovať strapce. 

V priebehu celého júna kvitla lipa malolistá. Tretiu júnovú 

dekádu začali dozrievať plody ostružiny malinovej. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov Prevažne 

v druhej polovici  júna 2013 sa zaznamenávali   hromadné   

výskyty   pásavky zemiakovej. 
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Synoptický prehľad za júl 2013 

 

Na začiatku obdobia počasie na Slovensku ovplyvňoval 

výbežok tlakovej vyše od západu, ktorý v nasledujúcich dňoch 

postupne slabol.  

Súčasne vo vyšších vrstvách ovzdušia dňa 6. júla 2013 prúdil 

od severovýchodu vlhký vzduch. V ňom sa od severozápadu 

rozšírila do strednej Európy tlaková výš, ktorá v závere prvej 

dekády zoslabla a cez Slovensko dňa 12. júla 2013 postupoval od 

severozápadu studený front. Za ním sa rozšíril na oblasť Slo-

venska výbežok tlakovej vyše. Súčasne vo vyšších vrstvách 

ovzdušia sa nachádzala nad Poľskom tlaková níž.  

V severozápadnom prúdení dňa 15. júla 2013 smeroval cez 

Slovensko studený front, za ním sa rozšíril od západu do našej 

oblasti výbežok tlakovej vyše.  

Po jeho okraji dňa 20. júla 2013 smeroval od severu ďalší 

studený front, za ktorým sa do našej oblasti od severu dostával 

chladnejší vzduch. ďalších dňoch tlak nad strednou Európou 

pomaly klesal a dňa 25. júla 2013 sa nad Slovenskom rozpadávalo 

frontálne rozhranie. posledných dňoch mesiaca začal prúdiť od 

juhu do našej oblasti veľmi teplý vzduch, prílev ktorého vyvrcholil 

29. júla 2013. Nasledujúci deň cez naše územie postupoval od 

západu studený front, za ktorým sa opäť rozšíril do vnútrozemia 

európskeho kontinentu výbežok vyššieho tlaku vzduchu.  

Klimatologický prehľad  

Mesiac júl 2013 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 

silne nadnormálny s kladnými teplotnými odchýlkami od +1,5 °C 

v Stropkove - Tisinci do +2,6 °C na Sliači, na juhozápade 

Slovenska až mimoriadne nadnormálny od +2,7 °C v Hurbanove 

do +3,5 °C v Bratislave na letisku a Bratislave na Kolibe.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

(okrem vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Telgárte 

+16,3 °C, najvyššia v Bratislave na letisku +23,6 °C. Vo vy-
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sokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota 

vzduchu v júli hodnoty od 5,2 °C na Lomnickom štíte do 9,0 °C  

na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum  
(okrem vysokých horských polôh) namerali v Telgárte                  

+0,9 °C, dňa 4. júla 2013, najvyššie teplotné maximum v 

Dudinciach +37,8 °C dňa 28. júla 2013. Na Lomnickom štíte 

poklesla minimálna teplota vzduchu dňa 29. júla 2013 na -2,2 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h  
bola podnormálna: Bratislava – letisko -12 %, Piešťany -12 %, 

Hurbanovo -9 %, Oravská Lesná -9 %, Sliač -8 %. Boľkovce                 

-8 %, Telgárt -7 %, Štrbské Pleso -7 %, Košice -7 %, Stropkov - 

Tisinec -7 %.  

Suma trvania slnečného svitu  
bola v mesiaci júl 2013 nadnormálna v intervale normálu od 

130 % v Kamenici nad Cirochou do 176 % Chopku.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až                  

90 km/h  
boli pozorované dňa 5. júla 2013, tiež lokálne najmä pri 

búrkach. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemusia 

zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych 

lokalitách územia Slovenska.  

Mesiac júl 2013 bol na území Slovenska prevažne zrážkovo 

podnormálny, na niektorých miestach až mimoriadne až extrémne 

zrážkovo podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa 

pohybovali prevažne od nemerateľného množstva na niektorých 

miestach na juhu Podunajskej nížiny, do hodnôt tesne nad 100 mm 

na miestach s výskytom opakovaných silných búrkových lejakov. 

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slo-

venska dosiahol 28 mm: čo predstavuje 31 % normálu a deficit 

zrážok 63 mm.  
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Priemerná mesačná teplota vzduchu  
bola v porovnaní s obdobím 1961-1990 nadnormálna, silno 

nadnormálna až extrémne nadnormálna.  

- Nadnormálne vysoké hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím  1961 – 1990 boli v lokalitách  Dolné Plachtince, 

Moldava nad Bodvou, Bardejov, Somotor, Orechová.  

- Silno nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961 – 1990 boli v lokalitách Bratislava- Koliba, 

Čadca, Oravská Lesná, Dudince,: Banská Štiavnica, Sliač, Lom 

nad Rimavicou, Chopok, Lomnický štít, Štrbské Pleso, 

Poprad, Telgárt, Rimavská Sobota, Švedlár, Spišské Vlachy, 

Podolínec, Plaveč nad Popradom. Čaklov, Košice-letisko,: 

Tisinec, Medzilaborce, Milhostov, Michalovce a Kamenica 

nad Cirochou.  

- Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola zazna-

menaná na Lomnickom štíte +5,2 °C.  

Priemer denných  maximálnych   teplôt  vzduchu   
v  porovnaní   s   obdobím   1961-1990   bol nadnormálny, silno 

nadnormálnv až extrémne nadnormálnv.  

- Nadnormálne denné hodnoty teplôt v porovnaní s obdobím 

1961-1990 boli v lokalitách Lomnický štít, Moldava nad 

Bodvou, Plavec nad Popradom, Čaklov, Košice-letisko.  

- Silno nadnormálne denné hodnoty teplôt v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa, Kráľova pri 

Senci, Oravská Lesná, Chopok, Lučenec - Boľkovce, Štrbské 

Pleso, Poprad, Telgárt, Rimavská Sobota, Švedlár, Bardejov, 

Medzilaborce, Milhostov, Somotor, Michalovce a Kamenica 

nad Cirochou.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty teplôt v porovnaní s obdobím 

1961-1990 boli v lokalitách Bratislava-Koliba +3,7 °C, 

Bratislava-letisko +3,3 °C, Žihárec +3,7 °C, Piešťany +3,6 °C, 

Topoľčany +3,7 °C, Podhájska +4,0 °C, Nitra - Veľké 

Janíkovce +3,9 °C, Hurbanovo +3,4 °C, Čadca +3,4 °C, 
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Prievidza +4,.2 °C, Banská Štiavnica +4,5 °C, Sliač +4,0 °C, 

Lom nad Rimavicou +3,S °C, Brezno +3,1 °C a Podolínec 

+2,9 °C.  

Najnižší priemer denných maximálnych teplôt vzduchu  
bol zaznamenaný na Lomnickom štíte +8,5 °C.  

Najvyšší priemer denných maximálnych teplôt vzduchu  
bol zaznamenaný v Dudinciach +30,5 °C.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 nadnormálne, silno nadnormálne až extrém-

ne nadnormálne.  

Nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s obdobím 

1961-1990 boli v lokalitách Telgárt a Švedlár. Silno nadnormálne 

hodnoty v porovnaní s obdobím 1961-1990 boli v lokalitách 

Lom nad Rimavicou. Chopok, Brezno, Lomnický štít. Poprad: 

Plavec nad Popradom, Čaklov, Košice-letisko a Somotor.  

Extrémne nadnormálne teploty vzduchu v porovnaní s obdo-

bím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa +4,7 °C, (druhá 

najvyššia hodnota aspoň od roku 1961), Bratislava-Koliba                   

+4,8 °C, (druhá najvyššia hodnota), Bratislava-letisko +4,5 °C, 

(druhá najvyššia hodnota), Kráľova pri Senci +4,2 °C, Žihárec 

+3,8 °C, (druhá najvyššia hodnota), Piešťany +4,5 °C, (druhá 

najvyššia hodnota), Topoľčany +4,8 °C, Podhájska +4,0 °C, Nitra 

– Veľké Janikovce  +4,4 °C, Hurbanovo +3,8 °C, Čadca +5,3 °C, 

(prvá najvyššia hodnota), Prievidza +5,7 °C, (druhá najvyššia 

hodnota), Oravská Lesná +5,8 °C, (prvá najvyššia hodnota), 

Banská Štiavnica  +5,1 °C, (druhá najvyššia hodnota), Sliač +4,9 

°C, Lučenec – Boľkovce +4,2 °C, Štrbské Pleso +5,1 °C, (druhá 

najvyššia hodnota), Rimavská Sobota +4,3 °C, Moldava nad 

Bodvou +6,2 °C, (prvá. najvyššia hodnota), Podolínec +3,9 °C, 

Bardejov +3,9 °C, Medzilaborce +4,1 °C, Milhostov +4,1 °C, 

Michalovce +5,1 °C, (druhá najvyššia hodnota) a Kamenica nad 

Cirochou +4,2 °C.  
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Najvyššie absolútne maximum teploty vzduchu  
bolo zaznamenané v Moldave nad Bodvou +38,5 °C;  

Najnižšie absolútne maximum teploty vzduchu  

bolo zaznamenali na Lomnickom štíte +16,2 °C.   

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu 

bol v porovnaní s obdobím 1961-1990 normálny, nadnor-

málny, silno nadnormálny ojedinelé až extrémne nadnormálny.  

- Nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s  obdobím  

1961-1990   boli  v lokalitách Hurbanovo, Prievidza, Oravská 

Lesná, Banská Štiavnica, Sliač, Chopok, Brezno, Lomnický 

štít, Štrbské Pleso, Telgárt, Moldava nad Bodvou a 

Michalovce.  

- Silno nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa, Žihárec, 

Pieštany, Topoľčany, Podhájska, Nitra – Veľké Janíkovce a 

Lom nad Rimavicou.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Bratislava – Koliba +2,6 

°C, Bratislava – letisko +2,5 °C a Kráľova pri Senci +2,4 °C.  

Najnižší denný priemer minimálnych teplôt vzduchu  
bol zaznamenaný na Lomnickom štíte +2,3 °C.  

Najvyšší denný priemer minimálnych teplôt vzduchu  
bol zaznamenaný v Bratislave na Kolibe +17,3 °C.  

Absolútne minimum teploty vzduchu  
vzhľadom na obdobie 1961-1990 sa pohybovalo od normálnych, 

nad normálnych, silno nadnormálnych až extrémne nadnor-

málnych hodnôt.  

- Nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s obdobím 

1961-1990 boli v lokalitách Bratislava – Koliba, Bratislava – 

letisko, Topoľčany,  Prievidza, Oravská Lesná, Telgárt, 

Švedlár,  Čaklov, Košice – letisko. Medzilaborce, Milhostov a 

Michalovce.  
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- Silno nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Sliač, Lučenec – 

Boľkovce, Rimavská Sobota a Moldava nad Bodvou.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Lom nad Rimavicou 

+3,0 °C, Brezno  +2,8 °C a Lomnický štít  +3,1 °C.  

Najnižšia hodnota absolútneho minima teploty vzduchu  
bola zaznamenaná na Lomnickom štíte -2,2 °C. 

Najvyššia hodnota absolútneho minima teploty vzduchu  
bola zaznamenaná v Bratislave na Kolibe +10,9 °C.  

Charakteristické dni  

Počet dní s minimálnou teplotou vzduchu +20 °C „tropická 

noc“ v histórii pozorovania boli zaznamenané v Bratislave – 

Petržalka (15 dní v roku 1994). Druhý najvyšší počet bol 

zaznamenaný v Žikave a v Dudinciach (10 dní). V roku 2013 

najvyšší počet „tropických nocí“ bol zaznamenaný v Bratislave – 

Koliba (6 dní), čo predstavuje 4. až 5. miesto v zostupnom 

usporiadaní aspoň od roku 1950 pre túto meteorologickú stanicu.  

Počet dni s maximálnou teplotou vzduchu +30 °C „tropický 

deň“ v histórii pozorovania bol zaznamenaný v Dudinciach a v 

Želiezovciach (24 dní). V roku 2013 najvyšší počet tropických 

dní bol zaznamenaný v Nitre a v Dudinciach (20 dní). 

Atmosférické zrážky 

Úhrn atmosférických zrážok bol v porovnaní s obdobím 

1961-1990 výnimočne normálny, skôr však podnormálny. silno 

podnormálny, až extrémne podnormálny. Mesiac charakterizujeme 

tiež ako len výnimočne normálny, skôr však suchý, veľmi suchý 

až mimoriadne suchý. 

- Podnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok boli 

pozorované v lokalitách Hurbanovo, Čadca, Chopok, Poprad, 

Telgárt, Moldava nad Bodvou, Plaveč nad Popradom, Košice – 

letisko a Sotomor.  
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- Silno podnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok sme 

pozorovali v lokalitách Bratislava – Koliba (prvý najnižší úhrn 

aspoň od roku 1961), Bratislava – letisko, Kráľova pri Senci 

(druhý najnižší úhrn), Žihárec (druhý najnižší úhrn), Piešťany 

(prvý najnižší úhrn), Veľké Ripňany (prvý najnižší úhrn), 

Topoľčany (prvý najnižší úhrn), Nitra – Veľké Janíkovce 

(druhý najnižší úhrn), Oravská Lesná (druhý najnižší úhrn), 

Sliač (prvý najnižší úhrn), Dolné Plachtince, Lom nad 

Rimavicou, Lučenec – Boľkovce (prvý najnižší úhrn), Štrbské 

Pleso, Bardejov, Čaklov, Tisinec Medzilaborce, Milhostov a 

Michalovce.  

- Extrémne podnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok 

boli pozorované v lokalitách Kuchyňa (prvý najnižší úhrn 

aspoň od roku 1961), Podhájska (prvý najnižší úhrn), 

Prievidza (prvý najnižší úhrn), Oravský Podzámok (prvý 

najnižší úhrn), Banská Štiavnica (prvý najnižší úhrn), 

Kamenica nad Cirochou. 

Hodnotenie atmosférických zrážok podľa percenta normálu: 

- Ako suché lokality sa ukázali Hurbanovo, Čadca, Chopok, 

Moldava nad Bodvou, Čaklov, Košice – letisko a Somotor.  

- Ako veľmi suché lokality sa ukázali Kuchyňa, Bratislava – 

Koliba, Bratislava – letisko, Kráľova pri Senci,   Oravská   

Lesná,   Banská  Štiavnica,   Sliač,   Dolné  Plachtince,   Lom  

nad   Rimavicou, Lučenec – Boľkovce,   Štrbské   Pleso,   

Poprad,   Plaveč   nad   Popradom,   Bardejov, Tisinec, 

Medzilaborce, Milhostov, Michalovce  Kamenica nad Ciro-

chou.  

- Ako mimoriadne suché lokality sa ukázali Žihárec (9,8 % 

normálu), Piešťany (6,6 % normálu), Veľké Ripňany (8,1 % 

normálu), Topoľčany (8,4 % normálu), Podhájska (0,9 % 

normálu), Nitra - Veľké Janikovce (1,6 % normálu), Prievidza 

(1,9 % normálu) a Oravský Podzámok (9,8 % normálu). 
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Slnečný svit 
Trvanie slnečného svitu v porovnaní s obdobím 1961-1990 

dosiahlo extrémne vysoké hodnoty v: Bratislava – Koliba (prvé 

najvyššie trvanie aspoň od roku 1961), Bratislava – letisko (prvé 

najvyššie trvanie), Žihárec (prvé najvyššie trvanie), Piešťany 

(prvé najvyššie trvanie), Hurbanovo (prvé najvyššie trvanie), 

Poprad (druhé najvyššie trvanie), Telgárt a Košice – letisko. Je 

predpoklad, že trvanie slnečného svitu bolo významné takmer na 

celom území Slovenska. 

Oblačnosť 

Oblačnosť (celkové pokrytie oblohy oblakmi) bola v 

porovnaní s obdobím 1961-1990 len výnimočne normálna, skôr 

však podnormálna, silno podnormálna až extrémne podnormálna. 

Podnormálne hodnoty oblačnosti v porovnaní s obdobím 1961-

1990 sme pozorovali v lokalitách Plavec nad Popradom a 

Michalovce. 

- Silno podnormálne hodnoty oblačnosti v porovnaní s obdobím 

1961-1990 sme pozorovali v lokalitách Kuchyňa. Bratislava – 

Koliba. Bratislava – letisko. Kráľova pri Senci, Piešťany, 

Čadca, Chopok, Lučenec – Boľkovce, Telgárt. Medzilaborce, 

Milhostov a Kamenica nad Cirochou.  

- Extrémne podnormálne hodnoty oblačnosti v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 sme pozorovali v lokalitách Žihárec (27 

% pokrytia oblohy oblakmi}, Podhájska (20 %), Hurbanovo 

(23 %), Oravská Lesná (41 %), Sliač (35 %), Lomnický štít 

(64 %), Štrbské Pleso (44 %), Poprad (42 %), Švedlár (39 %), 

Moldava nad Bodvou (33 %). Bardejov (34 %) a Košice – 

letisko (36 %). 

Relatívna vlhkosť vzduchu 
Relatívna vlhkosť vzduchu pravdepodobne dosiahla významne 

nízkych hodnôt.  
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Agrometeorologický   a  fenologický   prehľad   

Teplota a premrzanie pôdy  
- Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júli 

pohybovala od +18,6 °C v Oravskom Podzámku do +25.3 °C 

v Žihárci.  

- Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola 

nameraná +13,6 °C v Podolínci až +18,5 °C v Boľkovciach.  

- Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala 

od +17,7 °C v Lieseku do +23,1 °C v Žihárci. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných 

drevín a rastlín  
V prvej dekáde júla 2013 pšenica, raž ozimná a jačmeň 

ozimný na juhu Východoslovenskej nížiny a v Podunajskej rovine 

nastupovali do fázy plnej zrelosti a v druhej dekáde sa začal aj ich 

zber. Na juhu Banskobystrického kraja boli oziminy vo fáze žltej 

zrelosti, plnú zrelosť dosiahli na začiatku druhej dekády a od 

polovice júla sa začali ozimné obilniny zberať. Zber repky 

ozimnej prebiehal od prvej dekády júla do konca mesiaca na 

celom území Slovenska. Výnosy úrody boli na pozorovaných 

lokalitách od 2 do 6 t/ha. Jačmeň jarný nastúpil v prvej vo 

Východoslovenskej nížine v druhej dekáde slnečnica ročná 

kvitla od druhej dekády júla. U kukurice siatej sa zaznamenalo 

kvitnutie v druhej polovici júla. Hrach siaty dosiahol plnú 

zrelosť v prvej dekáde mesiaca a začal sa aj jeho zber. Koncom 

tretej dekády dosiahol plnú zrelosť mak siaty. Počas celého 

mesiaca prebiehala druhá kosba viacročných krmovín a trvalých 

trávnych porastov. 

Na začiatku júla 2013 vinič hroznorodý bol vo fenologickej 

fáze zavesovania strapcov. Na konci tretej dekády júla 2013 

zaznamenal fenologickú fázu mäknutie bobúľ. Od druhej dekády 

júla dosiahli zberovú zrelosť marhule, neskoré čerešne, višne, 

skoré odrody broskýň, jabloní a hruška letná. Na konci mesiaca 

dosiahla zberovú zrelosť na Spiši a na západnom Slovensku 
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slivka domáca. V júli sme zaznamenali u niektorých ovocných 

drevín letné žltnutie lístia z nedostatku pôdnej vlahy. 

Začiatkom júla 2013 v podhorských polohách ešte kvitla lipa 

malolistá. Počas celého mesiaca dozrievali plody ostružiny 

malinovej a brusnice čučoriedkovej. Na začiatku druhej dekády 

júla sme zaznamenali začiatok zrelosti plodov u brezy previs-

nutej a v poslednej dekáde jarabiny vtáčej. Výnimočne na juhu 

dozrievali plody bazy čiernej. Vres obyčajný začal kvitnúť na 

konci prvej dekády júla. Z bylín kvitol v júli krvavec lekársky. 

Lokálne sme v mesiaci júl zaznamenali letné žltnutie lístia z 

nedostatku pôdnej vlahy. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

Ojedinele bolo pozorované na niektorých staniciach prvé 

zoskupenie do kŕdľov u lastovičiek a belorítky domovej.  

Horúce teploty od 35° C do 38° C, ktoré od 22. júla 2013 

zasiahli Slovensko lákali aj Trenčanov k pobytu pri vode. Počas 

víkendu 27. až 28. júla 2013 navštívilo letnú plaváreň denne 

približne 2 800 ľudí, čo je kapacita tohto kúpaliska. Išlo o 

tohtoročný rekord, ktorý dokonca prekonal návštevnosť z počas 

Festivalu Bažant – Pohoda. Tradične máva kúpalisko najviac 

návštevníkov počas tohto hudobného festivalu. 

Okrem letných kúpalísk mali obyvatelia Trenčianskeho kraja 

možnosť schla-

diť sa aj v prí-

rodných vod-

ných nádržiach. 

Hygienici odpo-

rúčajú na kú-

panie len Zele-

nú vodu v okre-

se Nové Mesto 

nad Váhom, 

ktorú pravidelne monitorujú, keď odbery a analýza vzoriek vody 
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sa vykonáva dvakrát mesačne. V ostatných nádržiach je kúpanie 

na vlastné nebezpečenstvo. Nevykonáva sa pravidelný odber 

vzoriek vody a teda v určitú dobu sa tam môžu premnožiť 

baktérie alebo sinice, ktoré môžu spôsobovať aj zdravotné 

problémy u návštevníkov. S horúcim počasím bojujú aj jedno-

tlivé mestá a mestské úrady. V Trenčíne však neboli prijaté 

žiadne špeciálne opatrenia. Mestský úrad v Trenčíne fungoval v 

štandardnom režime. 

www.sme.sk 29.07.2013  

pomocná evidencia 533/1/2013 
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Synoptický prehľad za mesiac august 2013  

 

V prvých dňoch augusta 2013 sa nad oblasťou Slovenska 

nachádzalo nevýrazné pole relatívne vyššieho tlaku vzduchu. 

Uvedená oblasť vyššieho tlaku vzduchu postúpila nad Ukrajinu. 

ďalších dňoch až do 9. augusta 2013 sa územie Slovenska 

nachádzalo na zadnej strane oblasti vyššieho tlaku vzduchu a od 

juhozápadu až juhu na Slovensko prúdil veľmi teplý vzduch  

priebehu 9. a 10. augusta 2013 prešiel cez územie Slovenska 

smerom na východ výrazný studený front. Za ním sa k nám od 

západu rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Až do 19. 

augusta 2013 sa naše územie nachádzalo v oblasti relatívne 

vyššieho tlaku vzduchu, ktorá k nám zasahovala väčšinou od 

východu.  

Dňa 20. augusta 2013 prešiel cez oblasť Slovenska na východ 

studený front. V ďalších dňoch až do 31. augusta 2013 sa nad 

územím Slovenska a okolitými krajinami nachádzalo po väčšinu 

obdobia nevýrazné pole relatívne vyššieho tlaku vzduchu, pričom 

v období od 26. do 29. augusta 2013 počasie na Slovensku 

ovplyvňovala tlaková níž vo vyšších vrstvách ovzdušia nad 

strednou Európou.  

Klimatologický prehľad  

Mesiac august 2013 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 

mimoriadne nadnormálny s kladnými odchýlkami od +1,5 °C v 

Čadci do +3,6 °C v Košiciach na letisku.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Oravskej 

Lesnej  +15,5 °C.  najvyššia v Nitre +22,2 °C. Vo vysokých  hor-

ských  polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v 

auguste hodnoty od +6,1 °C na Lomnickom štíte do +9,9 °C na 

Chopku.  

Absolútne teplotné minimum mimo vysokých horských polôh, 

namerali v Oravskej Lesnej +2,7 °C dňa 15. augusta 2013. 
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Najvyššie teplotné maximum bolo namerané v Skalici               

+39,6 °C dňa 8. augusta 2013. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 

27. augusta 2013 minimálna teplota vzduchu na -2,6 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 

územia Slovenska podnormálna: Bratislava -9 %, Piešťany -8 %, 

Hurbanovo -9 %, Oravská Lesná -8 %, Sliač -13 %. Lučenec – 

Boľkovce -14%,Telgárt -8%, Štrbské Pleso+5 %, Košice -17%, 

Stropkov – Tisinec -18 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci august 2013 na 

väčšine územia Slovenska nadnormálna v intervale od 114 % v 

Hurbanove do 144% v Milhostove normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 80 

km/h (lokálne aj vyššie) sa vyskytli lokálne pri búrkach. Uvedené   

rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať 

maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia 

Slovenska.  

Mesiac august 2013 bol na území Slovenska zrážkovo veľmi 

rozdielny. Na niektorých miestach západného Slovenska bol až 

mimoriadne zrážkovo nadnormálny a na východe Slovenska 

prevládal nedostatok atmosférických zrážok, takže tam bol niekde 

až extrémne zrážkovo podnormálny.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali prevažne 

od pár milimetrov na niektorých miestach východného Slovenska 

do viac ako 150 mm na niektorých miestach západného 

Slovenska, ale aj Oravy a Slovenského raja. Priestorový úhrn 

atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 51 

mm, čo predstavuje 63 % normálu a deficit zrážok 30 mm.  

Zaujímavosti mesiaca   

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 silno normálna až extrémne nadnormálna.  

- Silno nadnormálne teplotné hodnoty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Bratislava-letisko, 
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Piešťany. Čadca. Ružomberok, Lomnický štít. Rimavská 

Sobota, Somotor. 

- Extrémne nadnormálne teplotné hodnoty vzduchu v porovnaní 

s obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa, kde odchýlka 

od normálu  teploty 1961-1990, bola +2,4 °C, Bratislava – 

Koliba +3,1 °C,  Žihárec +3,5 °C, Dolný Hričov +3,0 °C, 

Topoľčany +4,0 °C, Podhájska +3,1 °C, Nitra-Veľké Janí-

kovce +3,2 °C, Mochovce +3,7 °C, Hurbanovo +2,6 °C, 

Beluša +2,5 °C, Prievidza +3,1 °C, Oravská Lesná +2,1 °C, 

Liptovský Hrádok +3,6 °C, Dudince +2,8 °C, Banská 

Štiavnica +3,0 °C, Bzovík +3,8 °C, Sliač +3,3 °C, Dolné 

Plachtince +2,9 °C, Liptovská Osada +2,2 °C, Lom nad 

Rimavicou +3,2 °C, Chopok +3,0 °C, Brezno +3,5 °C, 

Lučenec – Boľkovce +3,0 °C, Štrbské Pleso +2,4 °C, Poprad 

+2,5 °C, Telgárt +2.6 °C, Švedlár +2,8 °C, Spišské Vlachy +2,7 

°C, Podolinec +2,3 °C, Košice – mesto +3,3 °C, Plaveč nad 

Popradom +2,3 °C, Bardejov +2,4 °C, Čaklov   +2,8 °C, Košice 

– letisko +3,6 °C, Tisinec +2,7 °C, Medzilaborce +2,7 °C, 

Milhostov +3,1 °C, Michalovce +2,8 °C, Orechová                

+2,3 °C a Kamenica nad Cirochou +3,0 °C .  

- Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola zazna-

menaná na Lomnickom štíte +6,1 °C. 

Priemer   denných   maximálnych   teplôt   vzduchu   
bol v porovnaní s obdobím 1961-1990 nadnormálny, silno 

nadnormálny až extrémne nadnormálny.  

- Nadnormálna hodnota teploty vzduchu v porovnaní s obdobím 

1961-1990 bola na Štrbskom Plese.  

- Silno  nadnormálne  hodnoty  teploty vzduchu v porovnaní  s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa, Bratislava-

Koliba. Bratislava-letisko. Kráľova pri Senci, Piešťany, Hur-

banovo, Prievidza, Liptovská Osada. Poprad, Telgárt, 

Rimavská Sobota, Švedlár, Moldava nad Bodvou, Podolínec, 
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Plaveč nad Popradom, Bardejov, Čaklov, Košice-letisko, 

Milhostov.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní 

s obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Žihárec +3,5 °C, 

Topoľčany +3,6 °C, Nitra-Veľké Janíkovce +4,0 °C, Čadca 

+3,7 °C, Oravská Lesná +3,3 °C, Ružomberok +3,3 °C, 

Liptovský Hrádok +4,7 °C, Banská Štiavnica +4,1 °C, Bzovík 

+4,5 °C, Sliač +4,4 °C, Lom nad Rimavicou +3,9 °C, Chopok 

+3,9 °C, Brezno +4,3 °C, Lučenec-Boľkovce +4,11 °C, 

Lomnický štít +3,3 °C, Medzilaborce +4,2 °C, Somotor             

+4,1 °C, Michalovce +5,8 °C a Kamenica nad Cirochou               

+5,0 °C.  

- Najnižší priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 

zaznamenaný na Lomnickom štíte +10,0 °C.  

- Najvyšší priemer denných maximálnych teplôt vzduchu v 

Michalovciach +30,5 °C.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 extrémne nadnormálne.  

- Extrémne nadnormálne teplotné hodnoty vzduchu v porovnaní 

s obdobím 1961-1990 boli v lokalitách vo všetkých meteo-

rologických staníc Slovenska. Takmer na všetkých staniciach 

boli prekonané rekordy s výnimkou Čadce, Ružomberka, 

Lomnického štítu, Štrbského Plesa, Rimavskej Soboty, 

Švedláru, Moldavy nad Bodvou, Bardejova, Čaklova, Košíc–

letiska, Milhostova, a Somotora.  

Najvyššie absolútne maximum teploty vzduchu bolo 

zaznamenané v Bratislave na letisku +39,4 °C.  

Najnižšie absolútne maximum teploty vzduchu bolo 

zaznamenané na Lomnickom štíte +18,0 °C.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol v porovnaní 

s obdobím 1961-1990 normálny, nadnormálny, silno nadnormálny 

a ojedinelé až extrémne nadnormálny.  
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- Nadnormálne hodnoty teplôt vzduchu v porovnaní s obdobím 

1961-1990 boli namerané v lokalitách Ružomberok, Poprad, 

Švedlár, Bardejov, Čaklov a Medzilaborce.  

- Silno nadnormálne hodnoty teplôt vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli namerané v lokalitách Zihárec, Veľké 

Janíkovce, Hurbanovo, Prievidza, Oravská Lesná, Lomnický 

štít, Milhostov a Michalovce.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty teplôt vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa +1,9 °C, 

Bratislava-Koliba +2,1 °C, Bratislava-letisko + 2,3 °C,  

Kráľova pri Senci +2,9 °C, Piešťany +2,0 °C, Topoľčany  

+2,2 °C, Podhájska +2,6 °C, Banská Štiavnica +2,2 °C, Bzovík 

+3,5 °C, Sliač +2,8 °C, Liptovská Osada +2,9 °C, Lom nad 

Rimavicou +4,8 °C, Chopok +2,5 °C, Brezno +2,9 °C, 

Lučenec-Boľkovce +2,1 °C, Štrbské Pleso +2,6 °C, Telgárt 

+2,3 °C, Rimavská Sobota +1,8 °C, Moldava nad Bodvou  

+2,5 °C, a Košice-letisko +2,2 °C.  

Najnižší denný priemer minimálnych teplôt vzduchu bol 

nameraný na Lomnickom štíte +3,2 °C.  

Najvyšší denný priemer minimálnych teplôt vzduchu bol 

nameraný v Bratislave v Mlynskej doline +16,9 °C.  

Absolútne minimum teploty vzduchu v porovnaní s obdobím 

1961-1990 sa pohybovalo v rozsahu normálnych, nad normálnych,  

silno  nadnormálnych  až extrémne  nadnormálnych hodnôt, len v 

jednej lokalite sa vyskytla podnormálna hodnota.  

- Nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s obdobím 

1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa, Žihárec, Hurbanovo, 

Oravská Lesná, Ružomberok, Banská Štiavnica, Lučenec – 

Boľkovce. Telgárt, Rimavská Sobota, Moldava nad Bodvou, 

Bardejov, Čaklov, Košice – letisko, Michalovce a Kamenica 

nad Cirochou.  
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- Silno nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Bratislava – Koliba, 

Nitra – Veľké Janíkovce, Sliač, Liptovská Osada, Lomnický 

štít a Medzilaborce.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli namerané v Bratislave – letisku                          

+3,3 °C, Kráľovej pri Senci +3,8 °C, Piešťanoch +2,9 °C, 

Topoľčanoch +3,3 °C, Podhájskej +2,8 °C, v lokalitách 

Prievidza +3,1 °C, Bzovík +4,1 °C, Lom nad Rimavicou             

+4,7 °C, Chopok +3,5 °C, Štrbské Pleso +4,0 °C.  

Najnižšia hodnota absolútneho minima teploty vzduchu bola 

zaznamenaná na Lomnickom štíte -2,6 °C.  

Najnižšia hodnota absolútneho minima teploty vzduchu v 

Kráľovej pri Senci +11,6 °C.  

Charakteristické dni  

Počet dní s minimálnou teplotou vzduchu +20 °C („tropická 

noc“) v histórii pozorovania boli zaznamenané v Bratislave – 

Petržalka v dĺžke 17 dní v roku 1992. Druhý najvyšší počet týchto 

dní bol zaznamenaný v Bratislave – Mlynská dolina v dĺžke 14 

dní v roku 1992. V roku 2013 najvyšší počet tropických dní bolo 

zaznamenaných v Bratislave Mlynskej doline a na Kolibe v dĺžke 

šesť dní.   

Počet dní s maximálnou teplotou vzduchu +30 °C („tropický 

deň“) v histórii pozorovania bol zaznamenaný v Rimavskej 

Sobote v dĺžke 28 dní v roku 1992. V roku 2013 najvyšší počet 

tropických dní bol zaznamenaný v Michalovciach v dĺžke 18 dní, 

čo predstavuje druhý najvyšší počet aspoň od roku 1961 na tejto 

meteorologickej stanici. 

Atmosférické zrážky  

Úhrn atmosférických zrážok bol v porovnaní s obdobím 1961-

1990 normálny, miestami vplyvom búrok nad normálny, ojedinelé 

až silno nad normálny, skôr však podnormálny, silno podnor-

málny, výnimočne extrémne podnormálny. Mesiac august 2013 
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charakterizujeme tiež ako normálny, miestami vplyvom búrok 

vlhký, ojedinelé až mimoriadne vlhký, skôr však suchý, veľmi 

suchý.  

- Podnormálne   hodnoty   úhrnu   atmosférických   zrážok   boli   

pozorované v lokalitách Beluša, Ružomberok,  Liptovský 

Hrádok,  Bzovík, Dolné  Plachtince. Chopok, Lučenec – 

Boľkovce, Lomnický štít, Poprad, Telgárt, Rimavská Sobota a 

Somotor.  

- Silno podnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok sme 

pozorovali v lokalitách Lom nad Rimavicou, Moldava nad 

Bodvou, Košice – letisko, Medzilaborce, Milhostov a Kame-

nica nad Cirochou.  

- Extrémne podnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok 

boli pozorovné v lokalitách Bardejov (podiel úhrnu atmo-

sférických zrážok k normálu 4,2 %, predovšetkým však Čaklov 

10,9 %, čo predstavuje vôbec najnižší úhrn aspoň od roku 1961 

pre túto meteorologickú stanicu a Tisinec 8,2 %, čo 

predstavuje vôbec najnižší úhrn aspoň od roku 1961 pre túto 

meteorologickú stanicu.  

- Nadnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok boli  

pozorované v lokalitách  Kuchyňa, Piešťany, Oravská Lesná a 

Sliač.  

- Silno nadnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok boli 

pozorované v lokalite Bratislava a jej okolí.  

- Ako  suché   lokality sa   ukázali   Čadca.   Ružomberok,   

Martin.   Banská  Štiavnica. Chopok, Lomnický štít, Poprad 

a Telgárt.   

- Ako veľmi suché lokality sa ukázali Beluša. Liptovský 

Hrádok. Bzovík, Dolné Plachtince, Lom nad Rimavicou. 

Lučenec - Boľkovce. Rimavská Sobota. Čaklov. Košice – 

letisko, Medzilaborce, Milhostov, Somotor a Kamenica nad 

Cirochou.  
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- Ako mimoriadne suché lokality sa ukázali Moldava nad 

Bodvou, Bardejov a Tisinec.  

- Ako vlhké lokality sa ukázali Kuchyňa, Piešťany, Oravská 

Lesná a Sliač.  

- Ako mimoriadne vlhké lokality sa ukázala Bratislava a jej 

okolie.  

Slnečný svit  

Trvanie  slnečného   svitu  v porovnaní   s obdobím   1961-

1990   dosiahlo   nadnormálne,   silno nadnormálne a na väčšine 

územia Slovenska až extrémne vysoké hodnoty.  

- Nadnormálne hodnoty trvania slnečného svitu sme pozorovali 

v lokalitách Bratislava – Koliba, Žihárec, Pieštany, Hurbanovo 

a Skalnaté Pleso.  

- Silno nadnormálne hodnoty trvania slnečného svitu sme 

pozorovali v lokalitách Bratislava – letisko, Sliač a Chopok.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty trvania slnečného svitu boli 

pozorované v lokalitách Lomnického štítu (podiel  aktuálneho 

mesačného trvania slnečného svitu  k priemernému trvaniu 

slnečného svitu 130,6 %, Poprad = 123,2 %, Telgárt  123,0 %, 

Košice – letisko 137,2%, ako aj Milhostov 144,1 % a 

Kamenica nad Cirochou 135,4.  

Oblačnosť  

Oblačnosť (celkové pokrytie oblohy oblakmi) bola v 

porovnaní s obdobím 1961-1990 v západnej časti Slovenska 

normálna, na ostatnom území podnormálna, silno podnormálna až 

extrémne podnormálna.  

- Podnormálne hodnoty oblačnosti v porovnaní s obdobím 1961-

1990 boli pozorované v lokalitách Sliač, Chopok, Telgárt, 

Švedlár, Medzilaborce, Milhostova a Kamenica nad Cirochou.  

- Silno  podnormálne  hodnoty oblačnosti v porovnaní  s obdo-

bím   1961-1990  boli pozorované v lokalitách Oravská Lesná. 

Bardejov, Košice - letisko a Michalovce.  
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- Extrémne podnormálne hodnoty oblačnosti v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli pozorované v lokalitách Čadca podiel 

aktuálnej mesačnej oblačnosti k priemernej oblačnosti 75,2 %, 

Podbanské 76,5 %, Lomnický štít 85,6 %, Moldava nad 

Bodvou 57,4 %, a v lokalite Čaklov 50,9 %.  

Relatívna vlhkosť vzduchu   

Relatívna vlhkosť vzduchu pravdepodobne dosiahla výni-

močne len podnormálne hodnoty, skôr však silno podnormálne až 

extrémne podnormálne hodnoty.  

- Podnormálne hodnoty vlhkosti v porovnaní s obdobím 1961-

1990 boli namerané v lokalitách Bratislava - Koliba, Kuchyňa. 

Lomnický štít a Skalnaté Pleso.  

- Silno podnormálne hodnoty vlhkosti v porovnaní s obdobím 

1961-1990 boli namerané najmä v lokalitách Bratislava – 

letisko, Žihárec, Piešťany, Podhájska, Hurbanovo, Bzovik a 

Štrbské Pleso.  

- Extrémne podnormálne hodnoty vlhkosti v porovnaní s ob-

dobím 1961-1990 boli pozorované v lokalitách Čadca (podiel 

aktuálnej  mesačnej  relatívnej vlhkosti vzduchu k priemernej  

relatívnej vlhkosti vzduchu) 94 %,  Oravská Lesná  89,4 %, 

Podbanské 85,8 %, Sliač 84,4 %, Chopok 89,3 %,  Lučenec –

Boľkovce 82,2 %, Poprad  90,1 %, Telgárt  88,3 %, Ratková 

90,6 %, Rimavská Sobota 74,1 %, Švedlár 92,7%, Moldava nad 

Bodvou 81,6 %, Plavec nad Popradom 90,7 %, (najnižšia 

hodnota aspoň od roku 1961), Košice – letisko 73,8 %, 

(najnižšia hodnota aspoň od roku 1961), Milhostov 76,7 %, 

(najnižšia hodnota aspoň od roku 1961) a. Michalovce 83,1 %.  

Agrometeorologický   a  fenologický   prehľad    

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

2013 pohybovala od +18,4 °C v Oravskom Podzámku do 

+24,0 °C v Orechovej.  
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- Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola od +11,4 

°C v Plavči nad Popradom) až +17,3 °C v Bratislave – Koliba 

a: Dudinciach.  

- Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala 

od +18,3 °C v Moravskom Svätom Jáne do +23,0 °C v 

Dolných Plachtinciach, a Orechovej.     

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných 

drevín a rastlín   

Zber husto siatych ozimín a repky ozimnej pokračoval hlavne 

v prvých dvoch augustových dekádach. Jarné husto siate obilniny 

sa zberali v prvých dvoch dekádach mesiaca august na väčšine 

územia a v poslednej dekáde už len od stredných polôh vyššie. V 

druhej dekáde mesiaca august sa začali zberať neskoré zemiaky a 

pokračoval zber skorých zemiakov a maku siateho. Chmeľ 

obyčajný sa začal v Trenčíne zberať na konci druhej augustovej 

dekády. V úvode tretej dekády začala slnečnica ročná lokálne 

vstupovať do plnej zrelosti. Od polovice augusta sa rozbehla sejba 

nových porastov repky ozimnej a miestami do konca mesiaca 

vzchádzala. Kukurica siata (na zrno) v priebehu mesiaca 

dosahovala mliečno-voskovú zrelosť, v poslednej dekáde začali 

skoré hybridy vstupovať do plnej zrelosti. Koncom mesiaca 

august sa zberala kukurica na s južnejších oblastiach začal zber už 

prvý augustový týždeň. V prvej dekáde mesiaca august sa zberali 

neskoré odrody broskýň. Od druhej, ale hlavne v tretej dekáde 

začali dozrievať skoré odrody viniča hroznorodého. V tom istom 

období pokračoval zber letných odrôd jabĺk a hrušiek, jesenné 

odrody dosiahli zberovú zrelosť v tretej dekáde, len lokálne už v 

druhej dekáde. Počas celého mesiaca boli zaznamenávané prvé 

zrelé plody brusnice obyčajnej, ale najskôr v prvý augustový 

týždeň. V prvej polovici mesiaca august bolo pozorované plné 

kvitnutie krvavca lekárskeho a koncom druhej dekády mesiaca 

august rozkvitala jesienka obyčajná. Prevažne v tretej dekáde 

dozrievali prvé zrelé plody buka lesného, duba letného i 
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zimného, liesky obyčajnej, drieňa obyčajného, hloha obyčajného, 

slivky trnkovej a ruže šípovej. Na niektorých druhoch lesných 

drevín bolo v priebehu mesiaca august bolo zaznamenané letné 

žltnutie a opad lístia z titulu nedostatku pôdnej vlahy.  

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov   

Od druhej augustovej dekády, ale hlavne v tretej odlietali prvé 

kŕdle bociana bieleho, lastovičky domovej, belorítky domovej a 

dážďovníka obyčajného: ktorý ojedinelé odlietal už v prvej 

dekáde.  

 

Ohlásené búrkové pásmo spojené s prudkým vetrom 

Slovenským meteorologickým pásmom vo večerných hodinách 

dňa 4. augusta 2013 prinieslo vlahu 12 mm. Husto pršať začalo 

po 21:30 h. Vietor však narobil najviac problémov v 

Trenčianskom, Bánovskom a Novomestskom okrese. Celé toto 

divadlo trvalo jeden a pol hodiny. Plné ruky práce mali počas 

noci policajti, hasiči 

a elektrikári, lebo 

vo viacerých okre-

soch Trenčianske-

ho kraja, ktorými sa 

počas búrky prehnal 

silný vietor a strhá-

val konáre, niekde 

vyvrátil aj celé stro-

my a v niektorých 

domácnostiach búrka prerušila dodávku elektrického prúdu. 

Policajti museli na viacerých miestach usmerňovať dopravu, 

kým hasiči konáre odpratali. Na šťastie popadané konáre 

nepoškodili majetok, ani nedošlo k ublíženiu na zdraví. 

Elektrikári obnovili pred polnocou dodávku elektrického prúdu 

do domácností. Policajti riadili dopravu na ceste 1. triedy v 

Mníchovej Lehote, kde boli napadané konáre. Za Trenčínom 
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dokonca vietor vyvalil telekomunikačný stĺp. Pri Kostolnej visel 

strom nad cestou. Policajti pomáhali aj v Novom Meste nad 

Váhom za kruhovým objazdom v smere na Starú Turú, kde boli 

tiež napadané konáre. V Svinnej spadol stĺp obecného rozhlasu. 

Pod diaľničným mostom v smere Trenčín – Nové Mesto nad 

Váhom bolo napadané množstvo konárov. Adamovských 

Kochanovciach v smere na Nové Mesto nad Váhom a na starej 

ceste za Melčicami. 

Hasiči Trenčianskeho kraja vykonali pre veternú smršť 43 

zásahov. Hasiči z Trenčína a Dubnice mali 13 výjazdov, z Bá-

noviec nad Bebravou päť zásahov, z Partizánskeho šesť zása-

hov, z Púchova šesť zásahov a prievidzskí a handlovskí hasiči 

boli na štyroch takýchto výjazdoch. Počas týchto zásahov od-

straňovali napadané konáre a stromy z komunikácií a elek-

trických vedení. 

www.sme.sk 05.08.2013 

pomocná evidencia 540/1/2013 

 

Horúčavy po krátkom ochladení začiatkom mesiaca august 

2013 pokračovali ďalej. Podľa slov klimatológa Milana Lapina 

teploty, ale naďalej ostali až do piatka 9. augusta 2013 nad 

dlhodobým priemerom. V závere týždňa meteorológovia pred-

povedali obnovenie horúceho počasia, hoci by už nemala teplota 

vzduchu stúpať nad 35 °C. 

V rámci horúceho leta bolo doporučené, aby mali najmä deti, 

ale i starší ľudia dodržiavať určité odporúčania. Napríklad, že je 

potrebné piť veľa tekutín, aj keď nepociťujeme smäd, ale nie 

alkohol, kávu a príliš studené alebo sladené nápoje. Vyhýbať sa 

pobytu na slnku predovšetkým okolo obeda. Klimatizácia môže 

takisto narobiť šarapatu, a preto by sa rozdiel teplôt mal 

pohybovať v rozmedzí maximálne ôsmich stupňov. Takisto sa 

odporúčalo nosiť vzdušné oblečenie, ktoré saje pot a zakrýva 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12067755&ids=6
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telo, nosiť priedušnú pokrývku hlavy a jesť ľahko stráviteľné a 

nekorenené jedlá. 

www.sme.sk 01.08.2013    

pomocná evidencia 553/1/2013 
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Synoptický prehľad za september 2013 

Dňa 1. septembra 2013 postupoval cez územie Slovenska na 

východ studený front. Za ním sa od západu do strednej Európy 

rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu.  

Po jeho okraji v silnom severozápadnom prúdení postupoval 

dňa 3. septembra 2013 cez územie Slovenska na juhovýchod 

frontálny systém, za ktorým sa dňa 4. septembra 2013 v chladnom 

vzduchu rozšírila od severu do strednej Európy výrazná oblasť 

relatívne vyššieho tlaku vzduchu.  

Od 5. do 8. septembra 2013 zasahoval do strednej Európy okraj 

tlakovej vyše so stredom nad Pobaltím.  

Po jej okraji na Slovensko dňa 8. septembra 2013 prúdil od 

juhovýchodu až juhu teplý vzduch.  

Dňa 9. septembra 2013 postúpil cez Slovensko na východ 

nevýrazný studený front a 11. septembra 2013 ďalší studený front, 

spojený s tlakovou nížou nad severným Nemeckom, ktorá 

ovplyvňovala počasie u nás od 12. do 14. septembra 2013.  

Dňa 15. septembra 2013 sa územie Slovenska nachádzalo v 

nevýraznom tlakovom poli. V ďalších dvoch dňoch v rozsiahlej 

brázde nízkeho tlaku vzduchu postupovali cez naše územie na 

východ dva zvlnené studené fronty.  

Dňa 18. septembra 2013 sa nad severným Nemeckom vytvorila 

podružná tlaková níž, ktorá sa rýchlo presúvala cez Poľsko a 

Slovensko na východ až juhovýchod.  

Od 20. septembra 2013 na Slovensko prúdil chladný, ale vlhký 

vzduch od severozápadu až severu.  

Dňa 23. septembra 2013 postupoval od severozápadu cez 

územie Slovenska studený front, ktorý zasiahol najmä sever a 

východ nášho územia a čiastočne ovplyvňoval počasie na území 

Slovenska aj 24., 25. a aj 26. septembra 2013.  

Dňa 27. septembra 2013 sa do oblasti Slovenska rozšíril od 

severozápadu výbežok tlakovej vyše, ktorý do konca mesiaca 

august v chladnom vzduchu zasahoval do oblasti Slovenska.  
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Klimatologický prehľad  

Mesiac september 2013 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotné normálny, so zápornými odchýlkami od -0,2 °C do              

-1,1 °C. Na strednom Slovensku bol miestami podnormálny so 

zápornými teplotnými odchýlkami od -1,2 °C v Oravskej Lesnej 

do -1,8 °C na Chopku a Lomnickom štíte.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, okrem 

vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej 

+8,7 °C, najvyššia v Bratislave na letisku +15,2 °C.  

- Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 

mesačná teplota vzduchu v mesiaci september 2013 hodnoty 

od -0,5 °C na Lomnickom štíte do 2,3 °C na Chopku.  

- Absolútne teplotné minimum namerali okrem vysokých 

horských polôh v Oravskej Lesnej -2,3 °C, dňa 29. sep-

tembra 2013. 

- Absolútne najvyššie teplotné maximum namerali v Prie-

vidzi +29,0 °C dňa 8. septembra 2013. Na Lomnickom štíte 

poklesla dňa 25. septembra 2013 minimálna teplota vzdu-

chu na -9,1 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 

územia Slovenska pohybovala okolo normálu: Bratislava -2 %, 

Piešťany +3 %, Hurbanovo +2 %, Oravská Lesná 0 %, Sliač -2 %, 

Boľkovce -2 %, Telgárt -3 %, Štrbské Pleso +1 %, Košice – 

letisko -10 %, Stropkov – Tisinec -8 %.  

Suma trvania slnečného svitu dosiahla v mesiaci september 

približne ukazovatele normálu v intervale od 90 % v Bratislave – 

letisko do 117% normálu v Stropkove – Tisinci.  

V mesiaci september 2013 sa veľké nárazy vetra na území 

Slovenska nepozorovali.  

Mesiac september 2013 bol na území Slovenska väčšinou 

zrážkovo normálny až nadnormálny. Mesačné úhrny atmosfé-

rických zrážok sa pohybovali prevažne od menej ako 30 mm na 
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niektorých miestach na juhu Východoslovenskej nížiny a do viac 

ako 200 mm na Skalnatom Plese. Priestorový úhrn 

atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol  82 

mm. čo predstavuje  130 % normálu a prebytok zrážok 19 mm.  

Zaujímavosti mesiaca  

V mesiaci september 2013 boli prekonané denné rekordy v 

nasledujúcich charakteristikách. 

Atmosférické zrážky boli prekonané denné rekordy od roku 

1951v Piešťanoch dňa 16. septembra 2013, keď tam spadlo               

20,3 mm zrážok a v Oravskej Lesnej dňa 16. septembra 2013, 

keď tam spadlo 30,3 mm zrážok. Denné rekordy boli prekonané 

od roku 1961 v Kráľovej pri Senci dňa 16. septembra 2013, keď 

tam spadlo 30,9 mm zrážok a Plavči nad Popradom dňa 16. sep-

tembra 2013, keď tam spadlo 30,9 mm zrážok. 

Agrometeorologický  a  fenologický   prehľad     

Teplota a premŕzanie pôdy   

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

2013 pohybovala od +13,1 °C v Podolínci do +17,1 °C 

v Bratislava – Kolibe.  

- Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola 

nameraná od +6,8 °C v Podolínci do +12,4 °C v Bratislave-

Kolibe.  

- Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-

bovala od +13,3 °C v Lieseku do+17,4 °C v Dudinciach.  

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných 

drevín a rastlín  

V priebehu septembra pokračovala sejba repky ozimnej, skôr 

zasiata repka vytvárala od prvej dekády prvý pár pravých listov. 

Sejba ozimných obilnín začala v druhej dekáde, vzchádzali v 

poslednej dekáde. Pri raži ozimnej bola v závere mesiaca 

výnimočne zaznamenaná aj fenologická fáza tretieho listu. 

Pokračoval zber kukurice na siláž aj neskorých zemiakov. 
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Kukurica siata (na zrno) sa začala zberať prevažne v tretej 

dekáde. Zber slnečnice ročnej sa začal v prvom septembrovom 

týždni len ojedinelé, rozbehol sa hlavne až od polovice mesiaca. 

Koncom druhej dekády repa cukrová i kŕmna dosiahli technickú 

zrelosť a začali sa zberať. Ojedinelé sa vykonávala tretia kosba 

viacročných krmovín. Pokračoval zber jesenných odrôd jabĺk a 

hrušiek s priemernou úrodou plodov. Zberali sa tiež slivky a 

neskoršie odrody viniča hroznorodého. Od polovice mesiaca 

vstupovali zimné odrody jabĺk a hrušiek do zberovej zrelosti. Vo 

všetkých dekádach septembra bola zaznamenávaná zberová 

zrelosť orecha kráľovského, ale najskôr v prvej pentáde mesiaca. 

Všeobecné žltnutie a opad listov ovocných drevín bolo 

pozorované od prvej dekády mesiaca. V prvej dekáde dozrievali 

plody hraba obyčajného, lipy malolistej, agáta bieleho, vtáčieho 

zobu, pagaštana konského a od druhej dekády ojedinelé lipy 

veľkolistej. V druhej dekáde boli zaznamenané prvé zrelé plody 

jedle bielej a v tretej aj smreka obyčajného. Prvý týždeň v tomto 

mesiaci plne kvitla jesienka obyčajná. Od prvej dekády začalo 

lístie lesných drevín žltnút a opadávať.  

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

Do konca septembra pokračovali odlety bociana bieleho, 

lastovičky domovej, belorítky domovej i dážďovníka obyčajného. 

Vo všetkých dekádach mesiaca boli pozorované odlety škovránka 

poľného aj škorca lesklého. 
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Synoptický prehľad za október 2013 

 

     Začiatkom mesiaca októbra 2013 do oblastí Slovenska  zasa-

hovala tlaková výš od severu a po jej prednej strane na naše 

územie prúdil veľmi studený vzduch od severovýchodu, vo 

viacerých dňoch bolí prekonávané rekordy minimálnej teploty 

vzduchu.  

Už v priebehu 6. októbra 2013 sa tlaková výš presunula ďalej 

na juhovýchod a začal na Slovensko od juhu prúdiť teplejší 

vzduch.  

Dňa 11. októbra 2013 postúpil na územie Slovenska oklúzny 

front a po jeho prechode sa obnovil prílev teplého vzduchu od 

juhozápadu po prednej strane rozsiahlej tlakovej niže nad 

západnou Európou. 

Dňa 16. októbra 2013 sa cez územie Slovenska na juho-

východ presunula tlaková níž.  

Dňa 18. októbra 2013 bolo územie Slovenska pod vplyvom 

putujúcej tlakovej výše smerom na východ. Na jej prednej strane 

sa na Slovensko 19. októbra 2013 prechodne prenikol chladnejší 

vzduch od severu, no dňa 20. októbra 2013 sa opäť obnovil 

prílev teplého vzduchu od juhozápadu. 

V záverečnej dekáde mesiaca október 2013 na Slovensko ešte 

zosilnel prílev teplého vzduchu po prednej strane rozsiahlej 

brázdy nízkeho tlaku vzduchu nad Atlantikom a na mnohých 

miestach Slovenska boli prekonané rekordy maximálnej dennej 

teploty vzduchu.  

Prílev teplého vzduchu bol prerušovaný len nevýraznými 

studenými frontami v dňoch 24. a aj 27. októbra 2013.  

Napokon 30. októbra 2013 cez územie Slovenska prešiel od 

západu výraznejší studený front. 

Klimatologický prehľad  
Mesiac október 2013 bol na väčšine územia Slovenska teplot-

né nadnormálny s kladnými teplotnými odchýlkami od +1,2 °C 
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v Čadci do +2,2 °C v Sliači, na východnom Slovensku až silne 

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

Poprade do +2,6 °C v Košiciach na letisku.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Oravskej 

Lesnej +7,4 °C a najvyššia v Hurbanove +11,9 °C.  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 

mesačná teplota vzduchu v mesiaci október 2013 hodnoty od 

+0,3 °C na Lomnickom štíte do +2,7 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum bolo namerané, okrem vyso-

kých horských polôh, v Oravskej Lesnej a v Poprade -7,6 °C, 

dňa 4. októbra 2013.  

Absolútne najvyššie maximum bolo namerané v Kamenici 

nad Cirochou +25,3 °C, dňa 12. októbra 2013. Na Lomnickom 

štíte poklesla dňa 2. októbra 2013 teplotu na -13,3 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 

územia Slovenska pohybovala pod normálom, resp. okolo 

normálu: Bratislava 0 %, Piešťany +2 %T Hurbanovo -2 %, 

Oravská Lesná -6 %, Sliač -3 %, Boľkovce -4 %, Telgárt -3 %, 

Štrbské Pleso 0 %, Košice – letisko -7 %, Stropkov – Tisinec -

10 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci október 

nadnormálna v intervale od 100 % v Kamenici nad Cirochou do 

130 % v Stropkove – Tisinci.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 

80 km/h boli pozorované v dňoch 16. a 17. októbra 2013. 

Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemusia 

zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych 

lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac október 2013 bol na území Slovenska väčšinou 

zrážkovo normálny. Ale predovšetkým v regiónoch západného 

a východného Slovenska boli oblasti, v ktorých bol zrážkovo 
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podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohy-

bovali prevažne od menej ako 10 mm v niektorých oblastiach 

krajného východu Slovenska, do približne 60 mm v niektorých 

regiónoch Nízkych Tatier a Kremnických vrchov. Priestorový 

úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 

33 mm, čo predstavuje 54 % normálu a deficit zrážok 28 mm. 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci 

október pohybovala od +9,4 °C v Podolínci do +12,9 °C v 

Mochovciach.  

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

v Podolínci až +8,6 °C v Bratislave – Kolibe.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-

bovala od +9,7 °C v Podolínci do +13,1 °C v Mochovciach. 

Maximálna úroveň premrznutia pôdy: 

- na západnom Slovensku dosiahla hĺbku 0 cm v Bratislave – 

letisko, v Hurbanove, Topolčanoch až 1 cm (Prievidza);  

- na strednom Slovensku 1 cm v Dolnom Hričove až 3 cm 

v Telgárte;  

- na východnom Slovensku 0 cm v Bardejove, Kamenici nad 

Cirochou, Košiciach – letisku. Medzilaborciach, Milhostove, 

Somotore, Tisinci až 7 cm Svedlári. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

Hlavne v prvých dvoch dekádach mesiaca október 2013 

pokračovali sejby ozimných obilnín. Od druhej dekády mesiaca 

bola pozorovaná fenologická fáza tretieho listu pri pšenici 

ozimnej a jačmeni ozimnom. Ozimné obilniny začali odnožovať 

v tretej dekáde, pšenica ozimná miestami v druhej dekáde. 

Repka ozimná sa nachádzala vo fáze prvých pravých listov, skôr 

zasiata v prízemnej ružici listov.  
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Pokračoval zber slnečnice ročnej, repy cukrovej i kŕmnej, 

hlavne v prvých dvoch dekádach mesiaca október. V priebehu 

mesiaca október sa zberala tiež kukurica siata (na zrno).  

Pokračoval zber zimných odrôd jabĺk a hrušiek, lokálne aj 

orecha kráľovského. Do polovice októbra 2013 sa zberali 

neskoré odrody viniča hroznorodého. Pokračovalo všeobecné 

žltnutíe a opad lístia ovocných drevín. 

V mesiaci október 2013 bolo zaznamenávané dozrievanie 

plodov buka lesného, duba zimného, hraba obyčajného, lipy 

malolistej, agáta bieleho, vtáčieho zobu, pagaštana konského, 

jedle bielej, jaseňa štíhleho, javora horského, slivky trnkovej, 

ruže šípovej a ojedinelé a liesky obyčajnej.  

Z bylín bolo pozorované druhotné kvitnutie púpavy lekárskej. 

V mesiaci október 2013 pokračovalo žltnutíe a opad lístia na 

lesných drevinách. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov . 

 Ojedinelé bol v októbri ešte pozorovaný odlet škovránka 

potného a škorca lesklého z nášho územia. 
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Synoptický prehľad za mesiac november 2013  

Začiatkom mesiaca zasahoval od východu nad územie 

Slovenska okraj tlakovej výše.  

Dňa 3. novembra 2013 postúpil od západu cez územie 

Slovenska frontálny systém, za ktorým sa prechodne od západu 

rozšíril nevýrazný výbežok vyššieho tlaku vzduchu.  

Dňa 5. novembra 2013 prechádzala cez územie Slovenska 

brázda nízkeho tlaku vzduchu, za ktorou sa od juhozápadu 

rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu.  

V dňoch 8. a 9. novembra 2013 sa v oblasti západnej Európy 

prehĺbila brázda nízkeho tlaku vzduchu a po jej prednej strane 

prúdil na Slovensko od juhu teplý a vlhký vzduch.  

Dňa 10. novembra 2013 sa brázda nízkeho tlaku vzduchu 

presunula cez územie Slovenska na východ.  

Dňa 11. novembra 2013 sa nad centrálnym Stredomorím 

prehĺbila tlaková níž a po jej prednej strane sa obnovil od juhu 

prílev teplého vzduchu.  

Dňa 12. novembra 2013 sa od západu cez strednú Európu 

smerom na severovýchod začala presúvať tlaková výš.  

Dňa 13. novembra 2013 sa presúval cez strednú Európu 

rozpadávajúci sa frontálny systém, za ktorým sa od západu 

rozšírila tlaková výš, ktorej stred sa presúval cez strednú Európu 

na východ. Vytvoril sa rozsiahly pás vysokého tlaku vzduchu, 

ktorý siahal od Atlantického oceánu až po čiernomorskú oblasť. 

Dňa 17. novembra 2013 tlaková výš nad Atlantikom zoslabla 

a územie Slovenska naďalej ovplyvňovala tlaková výš nad 

východnou Európou. 

Dňa 20. novembra 2013 od západu postúpila do oblasti 

Slovenska brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá v ďalších dňoch 

ovplyvňovala počasie v strednej Európe. 

Dňa 24. novembra 2013 sa nad centrálnym Stredomorím 

opäť prehĺbila tlaková níž, ktorá sa začala presúvať smerom na 

severovýchod. 
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Dňa 25. novembra 2013 sa stred tlakovej niže premiestnil nad 

východnú Európu a po jej zadnej strane prenikol do strednej 

Európy od severu studený vzduch. V studenom vzduchu sa od 

západu rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý 

ovplyvňoval počasie v strednej Európe až do konca mesiaca 

novembra 2013. 

Klimatologický prehľad  

Mesiac november 2013 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotné nadnormálny až silne nadnormálny s teplotnými 

odchýlkami od +1,2 °C v Čadci do +3,2 °C v Košiciach na 

letisku.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Oravskej 

Lesnej +2,4 °C, najvyššia v Hurbanove a v Nitre +6,9 °C.  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 

teplota vzduchu v mesiaci november hodnotu od -2,7 °C na 

Chopku do -4,8 °C na Lomnickom štíte.  

Absolútne teplotné minimum namerali, mimo vysokých 

horských polôh v Lieseku -15,6 °C dňa 28. novembra 2013.  

Najvyššie teplotné maximum v Bratislave na Kolibe 18,5 °C 

dňa 7. novembra 2013. Na Lomnickom štíte poklesla dňa                  

26. novembra 2013 minimálna teplota vzduchu na -18,4 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 

územia Slovenska okolo normálu s odchýlkami: Bratislava, 

letisko -1 %, Piešťany +4 %, Hurbanovo +2 %, Oravská Lesná -

3 %, Sliač +2 %, Boľkovce -3 %, Telgárt +2 %, Štrbské Pleso 

+4 %, Košice, letisko -3 %, Stropkov-Tisinec +1 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola na väčšine územia 

Slovenska normálna s hodnotou od 7 % v Telgárte do 108 %  

v Bratislave na letisku normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 80 

km/h vo vysokých horských polohách aj vyššie boli pozorované 

25. novembra 2013. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a 
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nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v 

konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac november 2013 bol na území Slovenska zrážkovo 

normálny až nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických 

zrážok sa pohybovali prevažne od menej ako 40 mm na 

severozápade Záhoria do viac ako 150 mm. V niektorých 

regiónoch vo východnej časti Slovenského Rudohoria, v 

Tatrách, v Nízkych Beskydách a vo Vihorlate.  

Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 

92 mm. Čo predstavuje 148 % normálu a prebytok zrážok                   

30 mm. 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v novembri 

2013 pohybovala od +5,0 °C v Liptovskom Hrádku a Podolínci 

do +8,9 °C v Mochovciach.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke 5 cm 

bola -1,2 °C v Kráľovej pri Senci až +2,9 °C v Mochovciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-

bovala od +5,8 °C v Podolínci do +9,5 °C v Mochovciach. 

Maximálna úroveň premrznutia pôdy: 

- na západnom Slovensku dosiahla hĺbku 0 cm v Bratislave 

na Kolibe, Bratislave na letisku, Kuchyni - Nový Dvor. 

Kráľova pri Senci až 6 cm v Žihárci; 

- na strednom Slovensku 0 cm v Dudinciach až 10 cm 

v Telgárte; 

- na východnom Slovensku 0 cm v Kamenici nad Cirochou, 

Somotore až 10 cm v Plavči nad Popradom  a Poprade. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  

V priebehu novembra 2013 sa lokálne ešte zberala kukurica 

na zrno, repa cukrová a kŕmna, v prvej dekáde pšenica ozimná 
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ešte vzchádzala na plochách, ktoré boli vysiate v tretej dekáde 

októbra. Ostatné už vzídené plochy vytvárali tretí list a začali 

odnožovať. 

V priebehu mesiaca november na ovocných a lesných dre-

vinách pokračoval opad lístia a na väčšine staníc sa v tomto 

mesiaci aj ukončil. 

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

V druhej dekáde novembra sme ojedinelé pozorovali ešte 

odlet škorca lesklého. 

Dňa 25. novembra 2013, keď sme si pripomenuli ženské meno 

Katarína, sa na Slovensku zaznamenala zmena počasia, keď na 

jeho územie sa presunul studený, pôvodom arktický vzduch 

spojený so snežením a nepríjemným vetrom, ktorý na východnom 

Slovensku dosahoval okolo 80 km/h a spôsoboval problémy na 

komunikáciách, keď prevracal nákladné autá a strhal plech z 

niekoľkých rovných striech. 

V Trenčíne sa táto zmena počasia prejavila poletovaním 

snehových vločiek a citeľným chladným vetrom. Snehu bolo 

v meste poriedko 

a hneď sa topil. Na 

okolitých kopcoch 

Bielych Karpát 

a Strážovských vr-

chov sa sneh držal, čo 

potvrdzovali ich po-

cukrované vrcholce. 

Až na druhý deň 

26. novembra 2013 sa 

situácia zmenila, keď mesto Trenčín sa prebudilo do prvej 

tohoročnej snehovej periny a občanov idúcich do práce 

sprevádzali poletujúce snehové vločky. Ranná teplota o 7,00 h 

mala hodnotu +1,2  °C. 
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vlastné poznámky 

pomocná evidencia 976/1/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



738 
 

Synoptický prehľad v mesiaci december 2014 

 

Dňa 1. decembra 2013 prešiel Slovenskom na juhovýchod 

okraj oklúzneho frontu spojeného s tlakovou nížou nad Fín-

skom. Za ním rýchlo postupovala z Britských ostrovov cez 

strednú Európu nad Čierne more tlaková výš, ktorá postupne 

zoslabla. 

Dňa 5. decembra 2013 prichádzal k nám od severozápadu 

nevýrazný studený front a ďalší výrazný spojený s tlakovou 

nížou nad Pobaltím nasledoval v noci na 6. decembra 2013.  

Studené severozápadné prúdenie za ním zoslablo 8. decembra 

2013 v oblasti vysokého tlaku nad vnútrozemím. Stred tejto 

tlakovej výše sa neskôr udržiaval nad južnou a juhovýchodnou 

Európou a pomaly slabol.  

Dňa 14. decembra 2013 prešiel Slovenskom na východ okraj 

studeného frontu, ktorý nakrátko narušil inverzný ráz počasia na 

Slovensku.  

Od 16. decembra 2013 sa obnovila nad južnou Európou tla-

ková výš. Na jej zadnej strane prúdil vo vyšších hladinách 

ovzdušia nad pevninu teplý vzduch až do 23. decembra 2013 a 

opäť podmieňoval inverziu na území Slovenska.  

Dňa 24. decembra 2013 sa prehĺbila nad Britskými ostrovmi 

mimoriadne hlboká tlaková níž, na jej okraji zosilnelo na 

Slovesnku prúdenie, ktoré narušilo inverziu a mimoriadne teplo 

na Slovensku trvalo až do 29. decembra 2013. Vtedy prešiel od 

západu našim územím nevýrazný studený front. Za ním sa 

opäť rozšírila od západu do vnútrozemia tlaková výš. 

 

Klimatologický prehľad  

Mesiac december 2013 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotné nadnormálny, na východe miestami normálny, s te-

plotnými odchýlkami od +1,2 °C v Milhostove do +2,5 °C v 
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Piešťanoch, Oravskej Lesnej. Vo vysokých horských polohách 

od +3,9 °C na Lomnickom štíte do +4,2 °C na Chopku. 

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte -

2,2 °C, najvyššia v Bratislave na letisku +2,8 °C. Vo vysokých 

horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu 

v decembri hodnoty od -5,9 °C na Lomnickom štíte do -3,4 °C 

na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských 

polôh, namerali v Telgárte -13,0 °C dňa 19. decembra 2013, 

najvyššie maximum v Dolnom Hričove +13,9 °C dňa 28. de-

cembra 2013. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota 

vzduchu dňa 8. decembra 2013 na -21,8 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 

územia Slovenska podnormálna, resp. sa pohybovala okolo 

normálu: Bratislava 0 %, Piešťany -4 %, Hurbanovo -3 %, 

Oravská Lesná -3 %, Sliač -1 %, Telgárt -8 %, Štrbské Pleso                 

-12 %, Košice -2 %, Stropkov-Tisinec -9 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci december 2013 

prevažne nadnormálna, lokálne podnormálna, v intervale od                 

71 % Košice do 172 % Telgárt.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 70 až 100 

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

5. až 7. decembra. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a 

nemuseli zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v kon-

krétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac december 2013 bol na území Slovenska väčšinou 

zrážkovo podnormálny iba na niektorých miestach, predo-

všetkým na severozápadnom, severnom a severovýchodnom 

Slovensku mohol byt' aj zrážkovo normálny, pripadne nadnor-

málny.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali pre-

važne od približne 2 mm na niektorých miestach 
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juhovýchodného Slovenska do viac ako 60 mm, hlavne na 

krajnom severozápade Slovenska a v Tatrách. Priestorový úhrn 

atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 

20 mm, čo predstavuje 38 % normálu a deficit 33 mm. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad   

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

december 2013 pohybovala od -0,4 °C v Spišských Vlachoch 

do +4,3 °C v Moravskom Svätom Jáne.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola                 

od -2,4 °C v Liptovskom Hrádku do +2,3 °C v Mochovciach. 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 

pohybovala od +0,5 °C v Podolinci do +4,9 °C v Moravskom 

Svätom Jáne. 

Maximálna úroveň premrznutia pôdy  

- na západnom Slovensku dosiahla hĺbku 0 cm v Bratislave 

na Kolibe, Kráľovej pri Senci a Holíči a až 8 cm vo Veľ-

kých Ripňanoch,  

- na strednom Slovensku 0 cm v Dudinciach a až 10 cm v 

Liptovskom Hrádku,  

- na východnom Slovensku 1 cm v Moldave nad Bodvou a 

až 40 cm v Poprade. 

 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín a rastlín .  

V dôsledku teplého počasia v decembri 2013 bolo lokálne 

zaznamenané druhotné kvitnutie niektorých drevín a bylín. 
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