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Počasie v Trenčíne a na Slovensku  

 

Synoptický prehľad za mesiac január 2014 

Na začiatku mesiaca január 2014 ovplyvňovala naše územie 

rozsiahla tlaková výš so stredom nad Ruskom, pričom po jej 

zadnej strane k nám prúdil od juhu až juhozápadu teplý vzduch. 

Zároveň sa nad západnou Európou prehĺbila brázda nízkeho 

tlaku vzduchu a po jej prednej strane na územie Slovenska 

naďalej prúdil teplý vzduch od juhozápadu.  

V noci zo 4. na 5. január 2014, ako aj počas dňa 5. január 

2014 ovplyvnila počasie územie Slovenska plytká brázda 

nízkeho tlaku vzduchu so zvlneným studeným frontom. Za 

týmto frontom sa medzi rozsiahlou oblasťou nízkeho tlaku 

vzduchu nad západnou Európou a tlakovou výšou nad Stre-

domorím opäť obnovil prílev teplého vzduchu.  

Dňa 10. januára 2014 prešiel Slovenskom studený front, za 

ktorým na územie Slovenska prenikol chladnejší vzduch od 

severozápadu.  

Ďalší studený front prešiel cez územie Slovenska dňa                

12. januára 2014 a priniesol na stredné a východné Slovensko 

aj snehové zrážky. Pri tomto fronte sa na severe Slovenska 

vyskytli aj búrky.  

Od 13. januára 2014 sa po celý týždeň udržiavala nad se-

verným Atlantikom rozsiahla tlaková níž. Zároveň zo severnej 

Škandinávie až po Čierne more zasahoval pás vysokého tlaku 

vzduchu. Medzi týmito tlakovými útvarmi k nám prúdil teplý a 

vlhký vzduch od juhu až juhozápadu, pričom 15. až 17. januára 

2014 prešiel cez územie Slovenska od juhozápadu na severo-

východ studený front.  

Po prednej strane tlakovej niže nad Talianskom na územie 

Slovenska v ďalších dňoch prúdil teplý vzduch od juhu. Tla-
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ková níž sa 23. januára 2014 presunula nad východnú Ukrajinu 

a po jej zadnej strane prenikol nad Karpatskú oblasť studený 

vzduch od severovýchodu. V ďalších dňoch sa nad na územie 

Slovenska v studenom vzduchu rozšíril výbežok tlakovej výše 

a neskôr sa územie Slovenska nachádzalo medzi tlakovou ní-

žou nad Gréckom a mohutnou tlakovou výšou so stredom nad 

Pobaltím, pričom nad naše územie prúdil studený arktický 

vzduch.  

Vo štvrtok 30. januára 2014 sa nad západným Stredomorím 

prehĺbila tlaková níž a po jej prednej strane k nám od juhu opäť 

začal prenikať vo vyšších vrstvách ovzdušia teplý a vlhký 

vzduch. 

 

Klimatologický prehľad 

Mesiac január 2014 bol na väčšine územia Slovenska tep-

lotné silne až mimoriadne nadnormálny s teplotnými odchýl-

kami od +3,7 °C  v Bratislave na Kolibe do +6,0 °C na Sliači.  

Relatívne teplejší bol mesiac január 2014 vo východnej časti 

Slovenska.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

v mesiaci január 2014, okrem vysokých horských polôh, bola 

zaznamenaná v Telgárte -1,4 °C.  

Absolútne najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu 

v mesiaci január 2014 bola zaznamenaná v Hurbanove               

+3,0 °C.  

Vo vysokých horských polohách priemerná mesačná teplota 

vzduchu v januári 2014 dosiahla hodnoty od -6,8 °C na Lom-

nickom štít do -5,3 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum bolo namerané v Poprade 

-18,7 °C, dňa 27. januára 2014.  

Absolútne teplotné maximum bolo namerané v Dolnom 

Hričove 13,4 °C, dňa 19. januára 2014. 
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Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 

územia Slovenska nadnormálna, resp. sa pohybovala okolo 

normálu: Bratislava +4 %, Piešťany -2 %, Hurbanovo -2%, 

Oravská Lesná 0 %, Sliač +4 %, Telgárt +10 %, Štrbské Pleso 

+10 %, Košice +8 %, Stropkov - Tisinec 0 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci január 2014 

prevažne podnormálna v intervale od 35 % v Telgárte do               

104 % v Bratislave na letisku.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 90 

km/h (v horských polohách aj vyššie) boli pozorované v dňoch 

10. januára, 25. januára, 30. januára a 31. januára. Uvedené 

rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemuseli zodpovedať ma-

ximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách 

územia Slovenska. 

 

Atmosférické zrážky 

Mesiac január 2014 bol na území západného Slovenska 

väčšinou zrážkovo normálny, prípadne niekde aj zrážkovo 

nadnormálny. Mesačné úhrny zrážok sa pohybovali prevažne 

od približne 10 mm, v oblasti na krajnom juhozápade  

Atmosférické zrážky podľa okresov západoslovenského 

kraja: 

Okres Úhrn N" Okres Úhrn N 

 [mm] [H]  [mm] [%} 

Bratislava I až V 10-21 27-18 Nové Zámky 27-46 70-130 

Malackv 19-25 51-67 Šaľa 26-29 66-83 

Pennok 20-37 47-67 Topoľčany 4549 63-121 

Senec 12-13 29-61 ZI.Moravce 33-47 87-100 

Trnava 23-40 59-75 Trenčín 50-54 100-103 

Dunajská Streda 14-19 36-61 Bánovce n/B 56-62 105-134 

Galanta 13-25 55-79 Dáva 34-59 63-114 
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Hlohovec 23-36 69-104 Myjava 26-43 60-100 

Piešťany 26-36 82-90 N.Mesto a/V 30-52 71-107 

Senica 18-30 47-90 Partizánske 23-62 75-134 

Skalica 22-31 72-115 P.Bystrica 30-35 70-75 

Nitra 30-42 86-112 Prievidza 30-67 75-132 

Komárno 19-33 56-96 Puchov 30-51 50-82 

Levice 33-62 75-140    

Podunajskej nížiny, do viac ako 60 mm hlavne na niekto-

rých miestach na severe Bielych Karpát, na juhu Strážovských 

vrchov a na juhu Štiavnických vrchov. Priestorový úhrn zrážok 

pre celé územie západného Slovenska dosiahol 26 mm, čo 

predstavuje 62 % normálu s deficitom 16 mm. V priebehu ce-

lého mesiaca januára prevládal výrazný a celoplošný nedosta-

tok snehovej pokrývky.  

Najviac zrážok sa vyskytlo v štvrtej, najmenej v druhej ja-

nuárovej pentáde. V januári 2014 bolo zaznamenaných 13 až 

26 zrážkových dni, z toho do 4 dni so zrážkami 5 mm a viac. 

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 

Slovenska dosiahol 48 mm, čo predstavuje 104 % normálu a 

prebytok 33 mm. Celý mesiac prevládal výrazný nedostatok 

snehovej pokrývky na celom území Slovenska s výnimkou 

najvyšších vysokohorských polôh. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy   

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci 

január 2014 pohybovala od +1,0 °C v Liptovskom Hrádku do 

+4,3 °C v Mochovciach.  

Minimálna mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola -2,2 °C 

v Kráľovej pri Senci a Liptovskom Hrádku až +1,3 °C v Boľ-

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

bovala od +1,5 °C v Podolínci do +4,8 °C v Mochovciach. 

Maximálna úroveň premrznutia pôdy na západnom Slovensku 

dosiahla hĺbku 0 cm v Kráľovej pri Senci až 17 cm v Žihárci, 

na strednom Slovensku 0 cm v Dolných Plachtinciach až               

18 cm v Telgárte, na východnom Slovensku 3 cm v Orechovej 

až 37 cm v Poprade. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

Pokračujúci teplý charakter počasia v mesiaci január 2014 

sa prejavil na predlžovaní jahniad liesky obyčajnej, vŕby ra-

kytovej i jelše lepkavej. Lieska obyčajná a jelša lepkavá oje-

dinelé na najteplejších lokalitách aj prášili peľ, kvitli. 
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Synoptický prehľad za mesiac február 2014 

Na začiatku mesiaca február 2014 na Slovensko od východu 

zasahovala tlaková výš, ktorá postupne slabla. 

Vo štvrtok 6. februára 2014 od západu územie Slovenska 

ovplyvnil rozpadávajúci sa oklúzny front.  

Dňa 7. februára 2014 sa Slovensko nachádzalo na prednej 

strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu nad západnou Európou.       

S ňou spojené frontálne rozhrania ovplyvňovali počasie na 

Slovensku v sobotu 8. februára a aj v nedeľu 9. februára 2014.  

V pondelok 10. februára 2014 zasahovala do strednej Eu-

rópy prechodne od juhu tlaková výš. 

V dňoch 11. a 12. februára 2014 počasie aj na Slovensku 

ovplyvňovalo zvlnené frontálne rozhranie, spojené s brázdou 

nízkeho tlaku vzduchu nad Balkánom. Na ňom sa vyskytovalo 

sneženie, na krajnom západe aj v nížinách.  

Vo štvrtok 13. februára 2014 postúpil od západu ďalší stu-

dený front a za ním v nasledujúcich dvoch dňoch prevládala 

nad územím Slovenska tlaková výš od juhu.  

V nedeľu 16. februára 2014 od západu postúpil ďalší stu-

dený front. Za ním sa od juhozápadu rozšírila nad Slovensko 

tlaková výš. ktorá sa presúvala ďalej na východ. 

V dňoch 20. až 22. februára 2014 smerovali cez Slovensko 

ďalej na východ ďalšie frontálne systémy. Za posledným z nich 

sa začala presúvať od juhozápadu cez strednú Európu 

v chladnejšom vzduchu tlaková výš. Tá sa spojila s mohutnou 

tlakovou výšou nad európskou časťou Ruska a ovplyvňovala 

počasie v karpatskej oblasti až do 26. februára 2014. Počasie v 

nej bolo charakterizované nízkou oblačnosťou a hmlou. 

Posledné dva dni mesiaca boli pod vplyvom rozsiahlej 

brázdy nízkeho tlaku vzduchu, zasahujúcej do našej oblasti od 

severozápadu. 
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Klimatologický prehľad 

Mesiac február 2014 bol na väčšine územia Slovenska tep-

lotné silne nadnormálny s odchýlkami od +3,1 °C v Bratislave 

na letisku do +5,7 °C v Oravskej Lesnej od normálu.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Tel-

gárte +0,5 °C a najvyššia v Hurbanove 4,7 °C. Vo vysokých 

horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzdu-

chu vo februári od - 6,2 °C na Lomnickom štíte do -5,4 °C na 

Chopku. 

Absolútne teplotné minimum namerali v Milhostove                 

-15,3 °C, dňa 5. februára 2014. 

Absolútne teplotné maximum bolo namerané v Nitre  

+14,0 °C, dňa 23. februára 2014.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 

územia Slovenska pohybovala okolo normálu: Bratislava 0 %, 

Piešťany -2 %, Hurbanovo +2 %, Oravská Lesná -10 %, Sliač 

+1 %, Boľkovce +2 %, Tetgárt +3 %, Štrbské Pleso +3 %, 

Košice 0 %, Stropov - Tisinec -4 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci február 2014 

na väčšine územia podnormálna, pričom sa pohybovala v in-

tervale od 75 % v Telgárte do 103% v Milhostove normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra boli zaznamenané dňa 5. februára a 

15. februára 2014, kedy ojedinelé maximálne nárazy vetra do-

siahli rýchlosť 50 až 70 km/h. Uvedené rýchlosti vetra boli iba 

orientačné a nemuseli zodpovedať maximálnym rýchlostiam 

vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Atmosférické zrážky 

Mesiac február 2014 bol na území Slovenska väčšinou 

zrážkovo normálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa 
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pohybovali prevažne od hodnôt tesne pod 20 mm, na krajnom 

severe Záhoria a na niektorých miestach severnej Oravy do 

viac ako 80 mm, hlavne v Nízkych Tatrách, v Kremnických 

vrchoch a na krajnom severovýchode Slovenska. Priestorový 

úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska do-

siahol 52 mm, čo predstavuje 124% normálu a prebytok 10 

mm. Celý mesiac február 2014 prevládal výrazný nedostatok 

snehovej pokrývky na celom území Slovenska s výnimkou 

najvyšších vysokohorských polôh. 

Na území západného Slovenska bol mesiac február 2014 

väčšinou zrážkovo normálny, prípadne niekde aj zrážkovo 

podnormálny a naopak na niektorých miestach zrážkovo] 

nadnormálny.  

Mesačné úhrny zrážok sa pohybovali prevažne od hodnôt 

tesne pod 20 mm v oblasti na krajnom severe Záhoria, do viac 

ako 70 mm hlavne na niektorých miestach na východe západ-

ného Slovenska. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie zá-

padného Slovenska dosiahol 44 mm. čo predstavuje 116 % 

normálu a prebytok 6 mm. V priebehu celého mesiaca pre-

vládal výrazný nedostatok snehovej pokrývky. 

 Úhrn atmosferických zrážok za mesiac február 2014 
 

Najviac zrážok sa vyskytlo v tretej pentáde, najmenej v 

prvej. V mesiaci február 2014 bolo zaznamenaných 6 v Holíči a 

19 v Nitre - Veľkých Janíkovciach zrážkových dní, z toho je-

den deň v Nitre - Veľkých Janíkovciach, Žihárci a Holíči až 4 

dni v Hurbanove, Mochovciach, Prievidzi, Beluši Bratislave – 

Kolibe, Bratislave – letisku, Kuchyni - Nový Dvor a Modre – 

Piesku so zrážkami 5 mm a viac. 

V mesiaci február 2014 sa na západnom Slovensku vyskytlo 

od jedného dňa v Nitre - Veľké Janíkovce, Hurbanove, Holíči 

a Prievidzi do až 14 dní v Modre - Piesku so súvislou snehovou 

pokrývkou.  
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Maximálna výška snehovej pokrývky bola nameraná v prvej 

pentáde a dosiahla hodnoty od 1 cm v Bratislave na letisku a 

Kráľovej pri Senci do 10 cm v Modre - Piesku.  

V Trenčíne bolo zaznamenaných v mesiaci február 2014 od 

40 do 43 mm zrážok, čo predstavuje 90 až 94 % z normálu. 

Nadnormálne teplá zima 2013/2014 s výrazným nedostat-

kom snehu 

Táto zima patrila medzi najteplejšie zimy v histórii meteo-

rologických meraní u nás. Vo všeobecnosti bola druhá najtep-

lejšia po zime 2006/2007, ale mala aj pár prvenstiev. 

Nedostatok snehovej pokrývky bol počas poslednej zimy 

najvypuklejší v celom období od roku 1921, od kedy sa u nás 

robia systematické merania snehovej pokrývky. Aj počas zím 

1997/1998 a 2006/2007 sa už prvýkrát stalo, že ojedinelé na 

krajnom juhu Podunajskej nížiny a na juhu stredného Sloven-

ska nezaregistrovali vôbec výskyt snehovej pokrývky, ale v 
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takomto rozsahu ako teraz, to ešte nebolo. Teraz sa objavili 

regióny bez snehovej pokrývky aj v severnejších oblastiach, v 

porovnaní s tým, ako to bolo vo vyššie uvádzaných zimách. 

Zima 2013/2014 mala extrémne nízky počet arktických dní. 

Dlhšie a výraznejšie mrazivé obdobia neboli a preto splniť 

podmienku, aby teplota vzduchu zostala celý deň pod úrovňou 

– 10 °C bolo možné málokde a to aj len vo vysokých horských 

polohách. 

Vysokohorské polohy na Slovensku mali aj z tohto dôvodu 

najteplejšiu zimu v celej histórii ich prevádzky. Na Lomnic-

kom štíte bol posun priemernej teploty vzduchu v žime 

2013/2014 v porovnaní s predchádzajúcim kladným rekordom 

v žime 1989/1990 taký výrazný, že priemerná teplota zimy sa 

tam teraz priblížila k hodnote - 6 °C. Nikdy tam nebola v 

úrovni nad - 7 °C, pričom normál pre tri zimné mesiace (de-

cember až február) predstavuje takmer -11 °C. 

Nedostatok silných mrazov počas zimy 2013/2014 sa pre-

javil aj na hodnote najnižšej teploty vzduchu počas tejto zimy 

na Slovensku, ktorá nedosiahla teraz ani - 19 °C, ak neberieme 

do úvahy vysoké horské polohy. Toto je veľmi výnimočné, 

pretože v prírodných podmienkach Slovenska by mali byť 

mrazy - 20 °C a nižšie v najchladnejších regiónoch samo-

zrejmosťou aspoň v určitej časti zimy. Ale ani na Chopku ne-

klesla počas obdobia od 1.decembera 2013 do 28. februára 

2014 teplota vzduchu pod mínus 20 °C a na Lomnickom štíte 

tak bolo iba na začiatku zimy dňa 7. decembra 2013, kedy tam 

namerali - 20,2 °C a 8. decembra 2013, kedy tam bolo name-

raných - 21,8 °C. Najnižšia teplota vzduchu bola v tomto 

trojmesačnom období na Chopku nameraná počas toho istého 

dňa ako na Lomnickom štíte, ale 8. decembra 2013 bolo na 

stanici Chopok nameraných iba - 16,2 °C. 

Maximálna denná teplota vzduchu bola počas zimy  

2013/2014 veľmi často v oblasti kladných hodnôt, ale nedo-
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siahla až tak často rekordnú úroveň, ako to bolo v prípade vy-

sokých hodnôt minimálnej dennej teploty vzduchu. Príkladom 

je posledná fáza tohtoročnej zimy, kedy v období od 9. februára 

2014 do 28. februára 2014 boli zaznamenané kladné rekordy 

minimálnej dennej teploty vzduchu aspoň niekde na Slovensku 

počas 13 dní z tohto 20 dňového obdobia. V Žihárci bol v 

tomto takmer trojtýždňovom období slabý mráz do - 2 °C len v 

piatich dňoch a naopak pokles minimálnej dennej teploty 

vzduchu iba do úrovne + 5 °C, resp. + 6 °C sa tam zaregistroval 

až v troch dňoch tohto obdobia. Toto malo určite významný 

vplyv na skorú aktivitu flóry a fauny. 

Predpokladá sa, že nedostatok snehu môže mať v nasledu-

júcom jarnom období vplyv na procesy otepľovania. Na tieto 

bude vplývať aj charakter cirkulácie vzduchu v širšom prie-

store Európy, ktorý môže otepľovanie v jarných mesiacoch aj 

podporovať, ale aj brzdiť. Málo, alebo žiadny prírodný sneh nie 

sú na jar ideálnym stavom pre vodohospodárov a poľnohos-

podárov. Existujú riziká, že prípadný nedostatok atmosféric-

kých zrážok v jarnom období sa môže v takýchto podmienkach 

rýchlejšie negatívne prejaviť suchom. 

Priemer denných teplôt vzduchu v zime 2013/2014 
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Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pódy  

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

siaci február 2014 pohybovala od +1,2 °C v Liesku do 

+4,5 °C v Mochovciach.  

- Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola     

od -3,6 °C v Prešove do +1,1 °C v Mochovciach.  

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

bovala od +1,3 °C v Liesku do +4,6 °C v Hurbanove.  

- Maximálna úroveň premrznutia pôdy: 

- na západnom Slovensku dosiahla hĺbku 0 cm v Kráľovej 

pri Senci až 16 cm v Žihárci; 

- na strednom Slovensku 0 cm v Dolných Plachtinciach 

až 24 cm v Telgárte, 

- na východnom Slovensku 3 cm v Moldave nad Bodvou, 

Podolínci až 34 cm v Poprade. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  

Ozimné obilniny a repka ozimná prezimovali v dobrom 

kondičnom stave. Lokálne sa vyskytli plochy, na ktorých bol 

zistený ožer porastov ozimín. V druhej polovici februára 2014 

sa miestami začala príprava pod jarné plodiny. V priebehu 

tretej dekády mesiaca februára 2014 sa začal siať jačmeň jarný 

na Podunajskej nížine. 

U viacerých ovocných drevín sa v tretej dekáde mesiaca 

februára 2014 sa začali nalievať listové a zmiešané púčiky, pri 

ríbezli červenej, čerešni vtáčej, čerešni višňovej, hrušiek, sli-

viek a jabloni domácej bolo pozorovanie aj pučanie púčikov. 

Kvitnutie liesky obyčajnej pokračovalo vo všetkých deká-

dach februára, v druhej a tretej dekáde mesiaca pučali púčiky 
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viacerých lesných drevín. V druhej dekáde začala kvitnúť 

snežienka jarná a podbeľ liečivý, do konca mesiaca bolo za-

znamenávané aj všeobecné kvitnutie. Od druhej dekády me-

siaca februára 2014 začínala prášiť peľ (kvitnúť) vŕba rakyto-

vá, výnimočne aj breza previsnutá, pri jelši lepkavej bolo za-

znamenané všeobecné kvitnutie. Ojedinelé začali kvitnúť v 

druhej dekáde mesiaca február drieň obyčajný, v tretej zlatovka 

previsnutá, miestami boli pozorované prvé listy bazy čiernej. 

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

Prvé prílety drozda plavého, škovránka poľného aj škorca 

lesklého boli pozorované už v prvej dekáde februára 2014. Od 

druhej dekády boli pozorované hromadné prílety a prvý spev.  

Na konci februára 2014 bol lokálne pozorovaný prílet bociana 

bieleho. Prvá znáška peľu včely medonosnej bola zazname-

naná v druhej dekáde tohto mesiaca. 
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Synoptický prehľad za mesiac marec 2014 
 

Na začiatku mesiaca marca 2014 počasie na Slovensku 

ovplyvňovala brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá sa presu-

nula zo západnej Európy nad strednú Európu. Nad oblasť 

Slovenska začal prúdiť od juhovýchodu o niečo teplejší 

vzduch.  

V ďalších dňoch sa od severovýchodu začala rozširovať nad 

oblasť Slovenska tlaková výš, ktorá sa prepojila s tlakovou 

výšou rozširujúcou sa od juhozápadu. 

V polovici mesiaca marec 2014 začal tlak vzduchu postupne 

klesať a 15. marca 2014 prešiel cez Slovensko výrazný studený 

front a potom nasledovne 16. marca 2014 v silnom severozá-

padnom prúdení prešiel teplý front. 

Silné výškové severozápadné prúdenie nad Slovenskom 

pokračovalo aj v ďalších dňoch a v ňom smerovali cez Slo-

vensko frontálne vlny. 

Dňa 20. marca 2014 sa od juhozápadu rozšírila nad strednú 

Európu tlaková výš, ktorej stred sa presunul neskôr nad Balkán, 

a na Slovensko začal prúdiť od juhozápadu veľmi teplý 

vzduch. 

Prílev veľmi teplého vzduchu na územie Slovenska ukončil 

zvlnený studený front, ktorý veľmi pomaly postupoval od 23. 

marca 2014 cez Slovensko ďalej na severovýchod. Za ním sa 

od severozápadu až severu rozšírila nad naše územie tlaková 

výš, ktorá v závere mesiaca 

zoslabla. 

 

Klimatologický prehľad 

Mesiac marec 2014 bol na väčšine územia Slovenska tep-

lotné silne až mimoriadne nadnormálny s teplotnými  odchýl- 

kami od +3,5 °C v Čadci do +4,9 °C v Bratislave-Koliba.  
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Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu (mimo vy-

sokých horských polôh) bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej 

+3,6 °C a absolútne priemerná najvyššia mesačná teplota 

vzduchu bola zaznamenaná v Bratislave na letisku a na brati-

slavskej Kolibe +9,6 °C.  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-

sačná teplota vzduchu v tomto mesiaci od -5,2 °C na Lom-

nickom štíte do -2,1 °C na Chopku. Absolútne teplotné mini-

mum bolo namerané na Lomnickom štíte -13,4 °C, dňa             

16. marca 2014 a absolútne teplotné maximum bolo namerané 

v Boľkovciach +22,2 °C, dňa 31. marca 2014. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 

územia Slovenska podnormálna, čo potvrdzujú namerané 

hodnoty v Bratislave na letisku -14 %, v Piešťanoch -12 %, v 

Hurbanove -10 %, v Oravskej Lesnej -12 %, v Sliači -12 

%,Bolkovciach -16 %, na Štrbskom Plese -2 %, v Košiciach  

-14 %, v Stropkove-Tisinci -14 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v marci 2014 nadnor-

málna od 108 % na Lomnickom štíte do 176 % v Bratislave na 

letisku normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra boli zaznamenané v dňoch 15. až 

17. marca 2014, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rých-

losť 80 až 120 km/h a vo vysokých horských polohách aj vyš-

šie. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemusia 

zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych 

lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac marec 2014 bol na území Slovenska zrážkovo prie-

storovo veľmi rozdielny. V niektorých regiónoch, hlavne na 

severe a severozápade Slovenska, bol zrážkovo nadnormálny, 

ale napríklad na krajnom západe Slovenska bol naopak, až 

zrážkovo mimoriadne podnormálny. Mesačné úhrny atmosfé-

rických zrážok sa pohybovali prevažne od hodnôt okolo 5 mm 

na krajnom západe Záhoria, v niektorých oblastiach v západnej 
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polovici Podunajskej nížiny a na juhu stredného Slovenska, do 

viac ako 100 mm hlavne v oblasti Oravských Beskýd, Vtáč-

nika, Malej a Veľkej Fatry a Tatier. Priestorový úhrn atmosfé-

rických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 43 mm, Čo 

predstavuje 91 % normálu a deficit 4 mm. 

Teplota vzduchu za mesiac marec 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úhrn atmosférických zrážok za marec 2014 
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Oblačnosť (mesačný priemer) za marec 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplota, premŕzanie a vlhkosť pôdy 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci 

marec 2014 pohybovala od + 6,8 °C v Moravskom Svätom 

Jáne do + 9,2 °C v Žihárci. čo predstavuje odchýlku + 3,4 °C až 

+ 4,2 °C od dlhodobého priemeru.  

Minimálna termínová teplota sa pohybovala od + 2,1 °C v 

Kráľovej pri Senci do + 5,6 °C v Mochovciach. Bola nameraná 

v prvej a tretej marcovej pentáde.  

Maximálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 

nameraná od + 10,3 °C v Moravskom Svätom Jáne do               

+ 17,7 °C v Kráľovej pri Senci, ktorá sa vyskytla koncom me-

siaca. 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm bola na-

meraná od + 6,3 °C v Holíči do + 8,6 °C v Hurbanove, čo 

predstavuje odchýlku + 3,5 °C až + 4,0 °C od dlhodobého 

priemeru. 

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 20 cm bola na-

meraná od + 3,7 °C v Moravskom Svätom Jáne do + 6,6 °C 

v Mochovciach, ktorá sa vyskytla sa v prvej a tretej pentáde.  
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Maximálna termínová teplota v hĺbke 20 cm sa pohybovala 

medzi + 8,9 °C v Holíči do + 13,0 °C v Žihárci, ktorá sa vy-

skytla koncom mesiaca. 

Pôda premŕzala v druhej, tretej a na začiatku poslednej 

pentády. Najhlbšia úroveň premrznutia pôdy sa v mesiaci ma-

rec na západnom Slovensku pohybovala od 0 cm v Beluši a 

Bratislava - letisko do hĺbky 3 cm v Moravskom Svätom Jáne a 

Topoľčanoch. 

 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných 

a lesných drevín a rastlín 

V druhej dekáde nastalo predlžovanie listových pošiev 

pšenice ozimnej a predlžovanie byle repky ozimnej. V druhej a 

tretej dekáde prebiehala sejba jačmeňa jarného a ovsa siateho. 

V tretej dekáde začal výsev maku siateho. Postupne 

vzchádzala pšenica jarná a hrach siaty. Pšenica ozimná pre-

chádzala do fenologickej fázy prvého kolienka a lokálne začala 

kvitnúť repka ozimná. Ku koncu mesiaca marec sa začala sejba 

ovsa siateho, vzchádzala pšenica jarná, hrach siaty, tiež mak 

siaty a pokračovalo vzchádzame jačmeňa jarného, ktorý u skôr 

siatych zaznamenal už aj tretí list. V teplejších oblastiach sa 

začala výsadba skorých zemiakov a výsev cukrovej repy. 

Pri viniči hroznorodom bol od začiatku marca 2014 pozo-

rovaný začiatok prúdenia štiav (slzenie), na väčšine sledova-

ného územia bol do konca marca 2014 vo fenologickej fáze 

pučania púčikov. Od polovice marca 2014 začala kvitnúť 

marhuľa obyčajná, v poslednej dekáde už kvitla aj broskyňa 

obyčajná, slivka domáca, ríbezľa červená aj čierna, čerešňa 

vtáčia i višňová. Do konca mesiaca marec 2014 boli tieto 

ovocné dreviny v plnom kvete, marhuľa na| viacerých lokali-

tách ukončila kvitnutie. Na konci marca začali na západnom 
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Slovensku ojedinelé kvitnúť letné jablone a hrušky. Prvé listy 

ovocných drevín boli zaznamenané v poslednej dekáde marca. 

Pokračovalo kvitnutie liesky obyčajnej, vŕby rakytovej, 

drieňa obyčajného, zlatovky previsnutej, brezy previsnutej i 

jelše lepkavej. Slivka trnková (trnka) a ojedinelé aj hrab oby-

čajný začali kvitnúť v druhej dekáde, do konca mesiaca plne 

kvitli. Smrekovec opadavý začal kvitnúť a vytvárať prvé listy v 

poslednej dekáde marca. V druhej, ale hlavne v tretej dekáde sa 

tvorili prvé listy väčšiny lesných stromov a krov. Vo všetkých 

dekádach bol zaznamenávaný začiatok aj plné kvitnutie veter-

nice hájnej, záružlia močiarneho, pečeňovníka laločnatého 

i púpavy lekárskej. 

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

Od prvej dekády bol zaznamenaný prvý prílet škorca lesk-

lého a škovránka poľného, postupne aj ich hromadný prílet. 

Prvý spev drozda plavého, škovránka poľného a škorca lesk-

lého bol pozorovaný v prvej a v druhej dekáde. V druhej a tretej 

dekáde boli pozorované prvé znášky peľu včely medonosnej. 

Koncom mesiaca marec prilietal bocian biely a lastovička 

domová. 
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Synoptický prehľad za mesiac apríl 2014 

Na začiatku mesiaca apríl 2014 počasie na Slovensku 

ovplyvňovalo nevýrazné tlakové pole.  

Dňa 3. apríla 2014 sa sformovalo nad oblasťou Slovenska 

zvlnené frontálne rozhranie, oddeľujúce teplý vzduch nad ju-

hozápadnou Európou od chladného nad severovýchodom kon-

tinentu.  

V ďalších dňoch až do 7. apríla 2014 bolo územie Slovenska 

pod vplyvom nízkeho tlaku vzduchu, so stredom nad Talian-

skom.  

V utorok 8. apríla 2014 na Slovensko od západu postúpil 

zvlnený studený front, za ktorým na Slovensko v ďalších 

dňoch prúdil od severozápadu až severu studený a vlhký 

vzduch. 

V závere prvej dekády mesiaca apríl 2014 sa nad Karpaty 

rozšíril výbežok tlakovej výše od západu. 

Začiatkom druhej aprílovej dekády na Slovensko zasahoval 

od severovýchodu okraj tlakovej výše.  

Dňa 13. apríla 2014 na Slovensko od západu postúpil ne-

výrazný oklúzny front. Za ním v pondelok 14. apríla 2014 

prešiel cez územie Slovenska na juhovýchod výrazný studený 

front, za ktorým na Slovensko od severu prenikol studený 

vzduch. V studenom vzduchu sa presúvala z Britských ostro-

vov cez Severné more až nad Pobaltie mohutná tlaková výš.  

Od 17. apríla 2014 na Slovensko po prednej strane tlakovej 

niže nad Balkánom začal od juhovýchodu prúdiť teplý vzduch. 

V ďalších dňoch až do konca mesiaca sa nad strednou, 

južnou a západnou Európou nachádzala rozsiahla oblasť níz-

keho tlaku vzduchu, v ktorej sa v teplom vzduchu vytvárali 

početné prehánky a búrky. 
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Klimatologický prehľad 

Mesiac apríl 2014 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 

nadnormálny, s odchýlkami od +1,8 ◦C v Piešťanoch do +2,5 ◦C 

v Bratislave na Kolibe, Bratislave na letisku, Oravskej Lesnej 

Chopku a v Košiciach na letisku.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Orav-

skej Lesnej +6,7 °C. 

Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola zazna-

menaná v Bratislave na letisku +12,7 °C.  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-

sačná teplota vzduchu v mesiaci apríl 2014 hodnoty od -3,5 °C 

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

Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských 

polôh, bolo zaznamenané v Oravskej Lesnej -4,0 °C, dňa 12. 

apríla 2014 a najvyššie teplotné maximum bolo zaznamenané v 

Dudinciach +25,4 °C, dňa 24. apríla 2014.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 

územia Slovenska pohybovala okolo normálu – Bratislava +3 

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

Sliač -1 %, Boľkovce 0 %, Telgárt +3 %, Štrbské Pleso +6 %, 

Košice +1 %, Stropkov-Tisinec -6 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v apríli 2014 normálna a 

pohybovala sa v intervale od 88 % v Hurbanove do 115 % v 

Milhostove mesačného normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 70 až 90 

km/h (v horských polohách aj vyššie) boli pozorované 14. ap-

ríla 2014. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia 

zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych 

lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac apríl 2014 bol na území Slovenska, vplyvom búrok 

v druhej polovici mesiaca, zrážkovo priestorovo veľmi roz-
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dielny. Zrážkovo bol väčšinou normálny, ale v niektorých re-

giónoch, na severe Záhoria a na krajnom juhu Podunajskej a 

Východoslovenskej nížiny, bol zrážkovo podnormálny, naopak 

napríklad na miestach s častejším výskytom búrkových lejakov 

bol zrážkovo nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických 

zrážok sa pohybovali prevažne od hodnôt okolo 15 mm na 

krajnom severe Záhoria, do viac ako 100 mm v niektorých 

oblastiach Malých Karpát, severozápadného Slovenska a Ta-

tier. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska do-

siahol 60 mm, čo predstavuje 109 % normálu a prebytok 5 mm. 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci apríl 2014 

pohybovala od 9,4 °C v Lieseku do 13,7 °C v Hurbanove. 

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 

0,0 °C vo Vígľaši - Pstruša až +8,5 °C v Mochovciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-

bovala od +8,4 °C v Medzilaborciach do +13,2 °C v Hurba-

nove.  

Pôda premŕzala lokálne na začiatku prvej a v druhej dekáde. 

V Bratislave, Prievidzi a Lieseku bola pôda premrznutá v 

tenkej povrchovej vrstve, maximálna úroveň premrznutia pôdy 

dosiahla hodnotu 3 cm v Plavci nad Popradom a 4 cm v 

Švedlári. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

Vyspelejšie porasty ozimných obilnín sa nachádzali vo fe-

nologickej fáze druhého kolienka v prvých dvoch dekádach 

mesiaca, v stredných a podhorských polohách až v poslednej 
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dekáde. V tretej dekáde mesiaca apríl 2014 bolo pozorované 

zdurenie pošvy posledného listu a ojedinelé aj klasenie.  

V prvej dekáde mesiaca apríl 2014 začala kvitnúť repka 

ozimná na strednom a východnom Slovensku, plne kvitla na 

západnom Slovensku. Jačmeň jarný odnožoval v prvej dekáde, 

ale hlavne od druhej dekády, začiatok predlžovania listových 

pošiev a steblovanie boli pozorované v tretej dekáde, skôr len 

ojedinelé. Do konca mesiaca boli pšenica jarná a ovos siaty na 

väčšine sledovaného územia vo fenologickej fáze odnožova-

nia, alebo predlžovania listových pošiev. V Podunajskej nížine 

vytvárali tieto jariny ojedinelé prvé kolienka, steblovali.  

V prvej dekáde mesiaca apríl 2014 prebiehala výsadba ne-

skorých zemiakov, skoré zemiaky vzchádzali a od druhej de-

kády sa zapájali do riadkov. Slnečnica ročná sa začala vysievať 

na strednom a východnom Slovensku hlavne od druhej dekády, 

na západnom Slovensku na konci prvej dekády už vzchádzala. 

So sejbou kukurice siatej sa začalo v prvej dekáde. Vzchádzala 

miestami v druhej dekáde a len ojedinelé boli v poslednej de-

káde pozorované aj tretie listy. Vo všetkých dekádach bol za-

znamenávaný prvý pár pravých listov repy cukrovej aj kŕmnej, 

v poslednej dekáde sa zapájali do riadkov. Od polovice me-

siaca sa vytvárali prvé listy chmeľu obyčajného, v tretej dekáde 

boli zaznamenané prvé kosby lucerny siatej, v prvej dekáde 

mesiaca vinič hroznorodý a orech kráľovský vytvárali prvé 

listy, začali kvitnúť egreše, pokračovalo kvitnutie ríbezle čer-

venej, skôr kvitnúce kry odkvitali. Orech kráľovský začal 

kvitnúť od druhej dekády, ojedinelé aj skôr. Do konca druhej 

dekády apríla kvitli jablone a hrušky na väčšine sledovaného 

územia. Prevažne od druhej dekády bol zaznamenávaný za-

čiatok opadávania korunných lupienkov a koniec kvitnutia 

čerešní, višní a sliviek. Počas mesiaca apríl pokračovalo za-

listovanie listnatých drevín v stredných a podhorských polo-

hách. Od druhej dekády mesiaca začali kvitnúť buk lesný, dub 
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letný i zimný, javor horský, orgován obyčajný, pagaštan kon-

ský, hloh obyčajný, ostružina malinová, baza čierna, brusnica 

čučoriedková i brusnica obyčajná, niektoré druhy na teplejších 

lokalitách kvitli už v prvej dekáde, ruža šípová na juhu ojedi-

nelé v tretej dekáde. V druhej, ale hlavne v tretej dekáde boli 

zaznamenávané prvé zrelé plody vŕby rakytovej, prvé májové 

výhonky ihličnanov a začali kvitnúť smrek obyčajný, jedľa 

biela aj borovica lesná. Z bylín začala kvitnúť konvalinka vo-

ňavá a len výnimočne na konci mesiaca margaréta biela. 

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

V priebehu celého mesiaca apríl 2014 pokračovali prílety 

lastovičky domovej, belorítky domovej, bociana bieleho len 

ojedinelé a od polovice mesiaca boli zaznamenané prvé prílety 

dáždovníka obyčajného na naše územie. V priebehu tretej de-

kády bol počuť prvý spev prepelice poľnej a pozorovaný bol 

prvý výskyt pásavky zemiakovej i chrústa obyčajného, lokálne 

aj hromadný výskyt. 
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Synoptický prehľad za mesiac máj 2014 

Na začiatku mesiaca máj 2014 prúdil do oblasti Slovenska 

teplý vzduch od juhovýchodu. 

Dňa 3. mája 2014 postúpil nad územie Slovenska zvlnený 

studený front. Za ním na Slovensko prúdil chladnejší vzduch a 

v ňom sa do strednej Európy rozšírila oblasť vyššieho tlaku 

vzduchu. 

V dňoch 7. až 8. mája 2014 cez Slovensko prechádzal ne-

výrazný studený front.  

Dňa 11. mája 2014 postúpil nad Slovensko od západu vý-

razný studený front. Za ním na Slovensko prúdil vlhký a 

chladnejší vzduch.  

Od stredy 14. mája 2014 začala počasie na Slovensku 

ovplyvňovať prehlbujúca sa tlaková níž. Jej stred sa postupne 

presunul nad Maďarsko a priniesla intenzívne atmosférické 

zrážky najmä na severné návetria.  

Od 17. mája 2014 sa nad Slovenskom nachádzalo nevýrazné 

pole nižšieho tlaku vzduchu. Zároveň bola oblasť Slovenska 

pod vplyvom výškovej tlakovej niže nad Českom. Po jej 

prednej strane na Slovensko začal prúdiť teplejší vzduch. 

Dňa 23. mája 2014 na Slovensku vyvrcholil prílev teplého 

vzduchu od juhu a nasledujúci deň postúpila na Slovensko 

brázda nízkeho tlaku vzduchu s rozpadávajúcim sa frontom. V 

nasledujúcich dňoch bolo Slovensko v nevýraznom tlakovom 

poli, pričom nad ním zotrvával vlhký a teplý vzduch.  

Dňa 28. mája 2014 na Slovensko postúpil studený front od 

severu. Za frontom na Slovensko prúdil chladnejší vzduch od 

severu. 
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Klimatologický prehľad 

Mesiac máj 2014 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 

normálny s teplotnými odchýlkami od -0,3 °C v Poprade do 

+0,7 °C  v Oravskej Lesnej a Sliači.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Tel-

gárte +9,9 °C. 

Absolútne najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu 

bola zaznamenaná v Hurbanove +15,7 °C.  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-

sačná teplota vzduchu v mesiaci máj 2014 hodnoty od -0,6 °C 

na Lomnickom štíte do +2,5 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských 

polôh) bolo namerané v Oravskej Lesnej -3,8 °C, dňa 6. mája 

2014.  

Absolútne teplotné maximum  v Sliači bolo namerané 

+29,9 °C, dňa 24. mája 2014. Na Lomnickom štíte poklesla 

minimálna teplota vzduchu dňa 5. mája 2014 na -10,5 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčšine 

územia bola okolo normálu: Bratislava 0 %, Piešťany +1 %, 

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

ce 0 %, Telgárt +6 %, Štrbské Pleso +3 %, Košice +3 %, 

Stropkov-Tisinec +3 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci máj 2014  

prevažne okolo normálu v intervale od 85 % v Hurbanove do 

108 % v Bratislave na letisku, Milhostove.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 80 až 

120 km/h (v horských polohách aj vyššie) boli pozorované dňa 

15. mája 2014. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné 
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a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v kon-

krétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac máj 2014 bol na území Slovenska zrážkovo pre-

važne nadnormálny až silne nadnormálny, v niektorých re-

giónoch, predovšetkým na severnej strane Tatier, v Zamagurí a 

v povodí Hnilca, bol až mimoriadne zrážkovo nadnormálny. V 

malej oblasti na juhovýchode Podunajskej nížiny, v oblasti 

Štúrova, však bolo v máji 2014 málo zrážok. Mesačné úhrny 

atmosférických zrážok sa pohybovali prevažne od hodnôt 

okolo 30 mm, v oblasti na sútoku Hrona a Dunaja, do takmer 

400 mm. na severnej strane Tatier. Priestorový úhrn zrážok pre 

celé územie Slovenska dosiahol 142 mm, čo predstavuje 187 % 

normálu a prebytok 66 mm. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci 

máj 2014 pohybovala od 13,4 °C v Lieseku do 17,8 °C v 

Hurbanove, Orechová.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola v in-

tervale od +6,0 °C v Podolínci do +12,7 °C v Boľkovciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-

bovala od +12,5 °C v Lieseku do +17,2 °C v Hurbanove. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín pokračovalo klasenie vyspelejších po-

rastov ozimných obilnín, ktoré začali v prvej dekáde kvitnúť. 

Menej vyspelé porasty boli na konci mesiaca máj 2014 vo fe-

nologickej fáze zdurenia pošvy posledného listu.  

Jačmeň ozimný prešiel na juhu do mliečnej zrelosti v po-

slednej dekáde.  

Jačmeň jarný vytváral od prvej dekády druhé kolienka. na 

západnom Slovensku miestami klasil a kvitol. Na ostatnom 
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území začal klasiť v druhej dekáde, na juhu Banskobystrického 

kraja na konci mája. Ovos siaty vytváral od polovice mesiaca 

máj druhé kolienka, na konci mesiaca máj hlásil len výni-

močne. V prvej dekáde pšenica jarná vytvárala prvé kolienka. 

druhé kolienka na začiatku druhej dekády, a v poslednej pen-

táde mája klasila na viacerých lokalitách východného Slo-

venska.  

V prvej dekáde začal kvitnúť hrach siaty a pozorovaná bola 

dekortizácia koreňa (buľvy) repy cukrovej. Koncom druhej 

dekády bol zaznamenaný začiatok rastu zálistkov chmeľu 

obyčajného. Od polovice mesiaca bol pozorovaný začiatok 

predlžovania stoniek maku siateho a začiatok kvitnutia skorých 

zemiakov. Pokračovali prvé kosby viacročných krmovín a lúk.  

Do polovice mesiaca bolo ešte zaznamenávané vzchádzanie 

slnečnice ročnej a pokračovala sejba kukurice siatej.  

Vinič hroznorodý začal kvitnúť v tretej dekáde, na západ-

nom Slovensku aj skôr. V druhej dekáde dosiahli skoré čerešne 

zberovú zrelosť, na juhu stredného Slovenska až v tretej de-

káde mája. Vo vyšších polohách na začiatku mája ešte kvitli 

jablone a hrušky. V prvej dekáde začal kvitnúť vtáčí zob, v 

druhej borovica horská, lokálne lipa veľkolistá a na konci mája 

aj lipa malolistá. Od prvej dekády kvitol agát biely aj na 

strednom a východnom Slovensku. Pokračovalo kvitnutie 

viacerých lesných drevín hlavne v stredných a podhorských 

polohách. Z bylín kvitla počas mesiaca máj konvalinka voňavá 

a margaréta biela. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

Vo všetkých dekádach pokračoval prvý aj hromadný výskyt 

pásavky zemiakovej. V priebehu mesiaca máj boli zazname-

návané prílety lastovičky domovej, betorítky domovej, škorca 

lesklého aj dážďovníka obyčajného, z viacerých lokalít aj prvý 

spev kukučky jarabej a prepelice poľnej. 
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Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku                   

za mesiac máj 2014 
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Synoptický prehľad za mesiac jún 2014 

Od začiatku mesiaca júna do 3. júna 2014 ovplyvňovala 

územie Slovenska vypĺňajúca sa tlaková níž, ktorá sa presunula 

nad územie Slovenska z južného Bieloruska. 

V stredu 4. júna 2014 sa nad strednou Európou udržiavalo 

nevýrazné tlakové pole, pričom v nasledujúci deň 5. júna 2014 

postúpil od západu na Slovensko teplotné nevýrazný studený 

front. Za ním sa rozšíril nad územie Slovenska vyšší tlak 

vzduchu a od juhozápadu na Slovensko prúdil teplý 

vzduch.  

Prílev tohto veľmi 

teplého, pôvodom 

tropického vzduchu 

vyvrcholil v stredu 

11. júna 2014. Počas 

tohto obdobia sa na 

niektorých meteoro-

logických staniciach 

dosiahli rekordné 

hodnoty maximálnej 

dennej teploty 

vzduchu. 

Vo štvrtok 12. júna 2014 postúpil cez Slovensko smerom na 

juhovýchod rozpadávajúci sa zvlnený studený front, za ktorým 

na Slovensko prúdil od severozápadu chladnejší vzduch. 

Od 16. júna 2014 zasahoval nad Slovensko výbežok vyš-

šieho tlaku vzduchu, ktorý ovplyvňoval počasie až do štvrtku 

19. júna 2014, kedy začal slabnúť. 

V piatok 20. júna 2014 od severozápadu prešiel ponad 

Slovensko studený front a za ním pokračoval prílev polárneho 

morského vzduchu. 
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V stredu 25. júna 2014 prešiel cez Slovensko ďalší studený 

front. Za ním sa tu od západu rozšíril nevýrazný výbežok vyš-

šieho tlaku vzduchu. 

V sobotu 28. júna 2014 sa stred tlakovej výše presunul zo 

strednej Európy nad Rumunsko a do strednej Európy zasaho-

vala brázda nízkeho tlaku vzduchu, pričom v nedeľu 29. júna 

2014 na Slovensko vyvrcholil prílev veľmi teplého vzduchu od 

juhozápadu. 

 

Klimatologický prehľad 

Mesiac jún 2014 bol v južnej časti Slovenska a miestami na 

východe teplotné nadnormálny s kladnými teplotnými od-

chýlkami od +1,0 ° C  v Kamenici n/Cirochou do +2,0 ° C 

v Bratislave na Kolibe. Na severe prevažne normálny s tep-

lotnými odchýlkami od -0,1 °C  na Lomnickom štíte                        

do +0,8 ° C  v Poprade a Telgárte.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 

(okrem vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Orav-

skej Lesnej a v Telgárte +13,5 °C.  

Absolútne najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu 

bola zaznamenaná v Bratislave na letisku +20,3 °C.  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-

sačná teplota vzduchu v mesiaci jún hodnoty od +1,7 °C na 

Lomnickom štíte do+5,7 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských 

polôh) bolo namerané v Oravskej Lesnej +1,3 °C, dňa 16. júna 

2014. 

Absolútne teplotné maximum bolo namerané v Sliači  

+35,8 °C, dňa 10. júna 2014.  
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Na Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu 

dňa 2. júna 2014 na -5,9 °C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa pohybovala 

pod normálom: Bratislava -20 %, Piešťany -14 %, Hurbanovo 

-9 %, Oravská Lesná -11 %, Boľkovce -12 %, Telgárt -13 %. 

Štrbské Pleso -8 %, Košice -13 %, Strcpkov-Tisinec -12 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola nameraná v mesiaci jún 

2014 prevažne okolo normálu v intervale od 113% na Lom-

nickom štíte do 143 % v Bratislave na letisku.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 80 

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

boli iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rých-

lostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac jún 2014 bol na území Slovenska zrážkovo prevažne 

normálny, ale v niektorých regiónoch bol zrážkovo podnor-

málny a naopak, v izolovaných lokalitách, kde sa vyskytli 

výdatnejšie búrkové lejaky mohol byt' aj zrážkovo nadnormá-

iny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali 

prevažne od hodnôt okolo 10 mm, v oblasti na juhu východo-

slovenskej nížiny, do takmer 150 mm v niektorých Častiach 

Slovenského raja. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie 

Slovenska dosiahol 60 mm, čo predstavuje 70 % normálu a 

deficit 26 mm. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júni 2014 

pohybovala od +16,4 °C v Turčianskych Tepliciach do                 

+22,5 °C v Hurbanove.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola name- 
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raná +11,0 °C v Liptovskom Hrádku až +16,4 °C v Boľkov-

ciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-

bovala od +15,3 °C v Turčianskych Tepliciach do +21,1 °C          

v Hurbanove.  

 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

V prvej dekáde mesiaca jún 2014 bolo ešte pozorované 

klasenie pšenice ozimnej vo vyšších polohách. Mliečna zrelosť 

tejto oziminy bola zaznamenávaná od prvej dekády, žltú zre-

losť dosiahla najskôr v druhej dekáde, na juhu Banskobys-

trického kraja až na konci tretej dekády mesiaca. V stredných a 

podhorských polohách bola v poslednej dekáde prevažne len 

vo fenologickej fáze mliečnej zrelosti.  

Od druhej dekády mesiaca jún 2014 sa nachádzal jačmeň 

ozimný v plnej zrelosti, pšenica ozimná až v poslednej dekáde 

a začali sa v najteplejších oblastiach Slovenska zberať. Repka 

ozimná prešla v prvej dekáde do žltej zrelosti, v poslednej bola 

zaznamenaná zberová zrelosť aj zber. Jačmeň jarný na začiatku 

mesiaca jún 2014 na juhu Banskobystrického kraja kvitol. 

Mliečna zrelosť bola pozorovaná v druhej dekáde, žltá v tretej 

dekáde a len na západnom Slovensku skôr. Tam dosiahol v 

poslednej dekáde plnú zrelosť a začal sa zberať. Počas mesiaca 

pokračovalo klasenie ovsa siateho i pšenice jarnej, v tretej 

dekáde bola miestami pozorovaná mliečna zrelosť. V druhej 

dekáde začala odumierať vňať skorých zemiakov a lokálne sa 

začali zberať, hrach siaty dosiahol zelenú zrelosť, na viacerých 

lokalitách sa začal zberať v poslednej dekáde. Ľan siaty začal 

kvitnúť na juhu Košickej kotliny v prvej dekáde júna, v polo-

vici mesiaca bola pozorovaná butonizácia chmeľu obyčajného. 

Mak siaty v druhej dekáde plne kvitol, v poslednej miestami 
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ukončoval kvitnutie a slnečnica ročná začínala kvitnúť. Kuku-

rica siata v tretej dekáde klasila, ojedinelé začala kvitnúť. 

Prebiehali druhé kosby viacročných krmovín a lúk. 

Od prvej dekády mesiaca jún 2014 bola pozorovaná zberová 

zrelosť neskorých čerešní, hlavne od druhej dekády čerešne 

višňovej, egrešov, ríbezle červenej i čiernej, v poslednej de-

káde skorých odrôd marhule obyčajnej. Do polovice mesiaca 

jún 2014 bol ešte zaznamenávaný začiatok kvitnutia niektorých 

odrôd viniča hroznorodého, v druhej zavesovanie strapcov. 

Plne kvitla lipa veľkolistá aj malolistá. Do polovice mesiaca 

júna 2014 kvitol v podhorských polohách ešte agát biely, ruža 

šípová a aj baza čierna. V druhej dekáde mesiaca jún 2014 boli 

pozorované prvé zrelé plody brezy previsnutej na západnom 

Slovensku. V priebehu mesiaca boli zaznamenané jánske vý-

honky viacerých lesných drevín. Hlavne v poslednej dekáde 

boli pozorované prvé zrelé plody ostružiny malinovej a brus-

nice čučoriedkovej, len miestami skôr. Od polovice mesiac jún 

začal na východnom Slovensku kvitnúť vres obyčajný a na 

konci druhej dekády krvavec lekársky. 

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

Vo všetkých dekádach mesiaca bol ešte pozorovaný hro-

madný výskyt pásavky zemiakovej. 
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Synoptícký prehľad za mesiac júl 2014 
 

Na začiatku mesiaca júl 2014 od západu smeroval cez Slo-

vensko výrazný studený front, za ktorým sa na Slovensko od 

severozápadu dostal chladný vzduch. V ňom sa presúvala cez 

strednú Európu na východ tlaková výš. Po jej zadnej strane k 

nám začal prúdiť od juhu až juhozápadu teplý vzduch.  

Prílev teplého vzduchu od juhu vyvrcholil 8. a 9. júla 2014, 

kedy cez Slovensko postupoval od západu zvlnený studený 

front. 

V ďalších dňoch sa vo vlhkom vzduchu nad strednou Eu-

rópou nachádzala rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu, 

ktorá sa len pomaly vypĺňala. 

Na začiatku druhej polovice mesiaca tlak vzduchu nad 

územím Slovenska slabo stúpal a nad strednú Európu zosilnel 

prílev teplého vzduchu od juhozápadu. 

V posledných dňoch mesiaca sa nad územím Slovenska 

udržiavalo v teplom vzduchu nevýrazné tlakové pole. A tak 

počas celého obdobia bol výrazný denný chod oblačnosti 

a konvektívne atmosférické zrážky.  

 

Klimatologický prehľad 

Mesiac júl 2014 bol na väčšine územia Slovenska prevažne 

teplotné silne nadnormálny, s teplotnými odchýlkami od +1,7 

°C Boľkovciach do +2,8 °C v Piešťanoch.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte 

+16,2 °C, najvyššia v Hurbanove +22,2 °C. Vo vysokých 

horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzdu-

chu v júli od +5,8 °C na Lomnickom štíte do +9,1 °C na 

Chopku. 

Absolútne  teplotné  minimum namerali, okrem vysokých 
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horských polôh, v Oravskej Lesnej +3,0 °C, dňa 4. júla 2014 a 

najvyššie maximum namerali v Hurbanove +34,2 °C, dňa 7. 

júla 2014, keď na Lomnickom štíte poklesla dňa 1. júla 2014 

minimálna teplota vzduchu na -2,0 °C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 

územia Slovenska pohybovala okolo normálu: Bratislava, le-

tisko -1 %, Piešťany +3 %, Hurbanovo +5 %, Oravská Lesná 

+2 %, Sliač 0 %, Boľkovce +3 %, Telgárt +2 %, Košice +5 %, 

Stropkov-Tisinec +2 %.  

Suma trvania slnečného svitu v mesiaci júl 2014 na väčšine 

územia Slovenska bola normálna v intervale od 79 % na 

Lomnický štít do 112 % v Bratislave normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 80 

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

sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlo-

stiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac júl 2014 bol na území Slovenska zrážkovo väčšinou 

nadnormálny, miestami až silne nadnormálny, iba v menších 

regiónoch, kde sa nevyskytli výdatnejšie búrkové lejaky bol 

zrážkovo normálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa 

pohybovali prevažne od hodnôt okolo 50 mm, v oblasti medzi 

Trnavou a Galantou a aj na severe Záhoria, do hodnôt okolo 

300 mm v niektorých častiach Tatier. Priestorový úhrn atmo-

sférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 153 mm, 

čo predstavuje 168 % normálu a prebytok zrážok 62 mm. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci 

júl 2014 pohybovala od +18,8 °C v Turčianskych Teplicich do 

+24,2 °C v Hurbanove.  
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Minimálna termínová teplota pôdy v 5 cm hĺbke bola od 

+13,0 °C  v Liptovskom Hrádku až do +18,4 °C v Boľkov-

ciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-

bovala od +17,7 °C v Turčianskych Tepliciach do +23,1 °C v 

Hurbanove. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

V mesiaci júl 2014 pokračoval zber ozimných obilnín v 

najteplejších oblastiach Slovenska. Na juhu Banskobystrického 

kraja. Bola zaznamenaná plná zrelosť pšenice ozimnej v druhej 

dekáde júla, kedy sa začala aj zberať. Na Východoslovenskej 

nížine sa zberala od prvej pentády mesiaca. Na strednom Slo-

vensku dosiahli ozimná raž a ozimný jačmeň plnú zrelosť na 

začiatku druhej dekády a zároveň sa začal aj ich zber. Repka 

ozimná sa zberala počas celého mesiaca, ale v posledných 

dvoch dekádach prebiehal zber prevažne v stredných polohách. 

Zber bol prerušovaný častými dažďovými prehánkami a búr-

kami.  

Pokračovalo dozrievanie a zber hrachu siateho. Na konci 

prvej júlovej dekády sa jačmeň jarný zberal už aj na juhu 

stredného a východného Slovenska, kedy sa menej vyspelé 

porasty nachádzali vo fenologickej fáze mliečnej, alebo i žltej 

zrelosti. Od prvej dekády dosahovala pšenica jarná plnú zrelosť 

a od druhej sa začala zberať. V polovici júla bola pozorovaná 

plná zrelosť ovsa siateho a koncom druhej dekády sa usku-

točňovali aj prvé zbery. Plná zrelosť maku siateho aj zber, bola 

zaznamenaná v tretej dekáde júla, lokálne aj skôr. Skoré hyb-

ridy kukurice siatej prechádzali na konci druhej dekády me-

siaca z mliečnej do mliečno-voskovej zrelosti v tretej dekáde, 

neskoré hybridy kvitli. V prvej dekáde plne kvitla slnečnica 
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ročná, začal kvitnúť chmeľ obyčajný, u ktorého bol v tretej 

dekáde pozorovaný začiatok hlávkovania. Zberali sa skoré a 

stredne skoré odrody broskyne obyčajnej. V prvej dekáde do-

sahovali na juhu zberovú zrelosť letné odrody jabloní i hrušiek, 

a od druhej dekády slivky domácej. Pri skorých odrodách vi-

niča hroznorodého bolo začiatkom druhej dekády pozorované 

mäknutie bobúľ. Pokračovalo dozrievanie i zber ostružiny 

malinovej a brusnice čučoriedkovej. Do polovice júla ešte 

kvitla vo vyšších polohách lipa malolistá. Od druhej dekády 

dozrievali miestami plody bazy čiernej, jarabiny vtáčej a v 

tretej sa zberali prvé zrelé plody brusnice obyčajnej. V čase 

posledných dvoch dekád boli pozorované prvé zrelé plody 

brezy previsnutej na viacerých lokalitách. Na niektorých les-

ných drevinách sa počas júla vyskytlo letné žltnutie listov.  

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

V závere mesiaca júl 2014 bolo pozorované prvé zoskupo-

vanie belorŕtky domovej a lastovičky domovej, lokálne aj skôr. 
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Synopticky prehľad za mesiac august 2014 
 

Na začiatku mesiaca august sa nad územím Slovenska udr-

žiavalo nevýrazné tlakové pole relatívne nižšieho tlaku vzdu-

chu. 

V utorok 5. augusta 2014 územie Slovenska ovplyvňovalo 

rozpadávajúce sa frontálne rozhranie, za ktorým sa od západu 

rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Tento vyšší tlak 

vzduchu sa udržal až do 8. augusta 2014, potom sa Slovensko 

nachádzalo v nevýraznom tlakovom poli.  

V pondelok 11. augusta 2014 postúpil nad Slovensko od 

západu studený front, za ktorým začal prúdiť prechodne 

chladnejší vzduch.  

Ďalšie frontálne rozhranie prešlo cez Slovensko v noci z 13. 

na 14. augusta 2014. Za ním sa rozšíril od západu výbežok 

tlakovej vyše.  

V nedeľu 17. augusta 2014 sa nad Slovenskom rozprestie-

ralo nevýrazné tlakové pole.  

V dňoch 20. a 21. augusta 2014 Slovensko ovplyvňovalo 

zvlnené frontálne rozhranie, ktoré postupovalo smerom na 

východ.  

V nedeľu 24. augusta 2014 postúpil nad Slovensko ďalší 

studený front. V nasledujúci deň sa presúvala cez strednú Eu-

rópu smerom na východ tlaková výš. 

V utorok 26. augusta 2014 ovplyvňovalo počasie na Slo-

vensku okludujúci frontálny systém, v stredu 27. augusta 2014 

sa presúvalo na východ zvlnené frontálne rozhranie. 

Na konci mesiaca 30. a 31. augusta 2014 prúdil do strednej 

Európy vo vyšších vrstvách ovzdušia po južnej strane brázdy 

teplejší a vlhkejší vzduch od juhozápadu až západu. 
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Klimatologický prehľad 

Mesiac august 2014 bol na väčšine územia Slovenska tep-

lotné normálny s teplotnými odchýlkami od -0,6 °C  

v Bratislave - Koliba do +0,9 °C v Medzilaborciach, Kamenici 

nad Cirochou.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzdu-

chu, mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v 

Telgárte +13,7 °C, najvyššia v Hurbanove a v Telgárte              

+19,4 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 

mesačná teplota vzduchu v auguste od +4,1 °C na Lomnickom 

štíte do +7,1 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských 

polôh, namerali v Telgárte +1,1 °C, dňa 25. augusta 2014. 

Absolútne teplotné maximum namerali v Milhostove 

+34,1 °C, dňa 2.augusta 2014.  

Minimálnu teplotu vzduchu namerali -6,7 °C na Lom-

nickom štíte dňa 25. augusta 2014. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na-

meraná na väčšine územia Slovenska ako nadnormálna: Brati-

slava +7 %, Piešťany +8 %, Hurbanovo +8 %, Oravská Lesná 

+8 %, Sliač +6 %, Boľkovce +6 %, Telgárt +7 %, Štrbské Pleso 

+10 %, Košice +5 %, Stropkov - Tisinec +4 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci august na 

väčšine územia Slovenska podnormálna v intervale od 76 % na 

Lomnickom štíte do 103 % 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 zodpo-

vedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách 

územia Slovenska. 
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Zrážky  

Mesiac august 2014 bol na území Slovenska zrážkovo väč-

šinou nadnormálny, miestami až silne nadnormálny. Mesačné 

úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali prevažne od 

hodnôt okolo 50 mm v oblasti Vŕbového, Dobrej Vody a po-

dobne aj v niektorých oblastiach na juhu Východoslovenskej 

nížiny, do hodnôt viac ako 200 mm, V niektorých oblastiach 

Nízkych Tatier, Gemera, Vysokých Tatier a v Breznianskej 

kotline. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé 

územie Slovenska dosiahol 130 mm, čo predstavuje 160 % 

normálu a prebytok zrážok 49 mm. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci 

august pohybovala od 17,.2 °C v Turčianskych Tepliciach do 

22,4 °C v Orechovej.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola na-

meraná od +11,1 °C v Liptovskom Hrádku do 16,7 °C v Bra-

tislave - Kolibe.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa po-

hybovala od 17,0 °C v Turčianskych Tepliciach do 22,0 °C v 

Orechovej. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 

Zber ozimných a jarných obilnín pokračoval z dôvodu ne-

priaznivého počasia počas celého mesiaca august 2014, ale 

hlavne v severných okresoch stredného a východného Slo-

venska. Zber bol ťažký z dôvodu poľahnutia porastov. Do 

polovice mesiaca sa ešte zberala repka ozimná vo vyšších po-



893 

 

lohách. Úrody ozimín boli na viacerých lokalitách nadprie-

merné.  

Sejba nových porastov repky ozimnej sa začala vo Výcho-

doslovenskej nížine na konci druhej dekády mesiaca, ale na 

väčšine lokalít Slovenska až v tretej dekáde mesiaca. V závere 

mesiaca august táto olejnina na východnom Slovensku ojedi-

nelé vzchádzala a slnečnica ročná miestami vstupovala do pl-

nej zrelosti. V druhej dekáde sa začal zber chmeľu obyčajného 

v lokalite Trenčín. Skoré hybridy kukurice siatej (na zrno) do-

siahli v poslednej dekáde plnú zrelosť, ojedinelé sa začal zber 

kukurice na siláž. Začali sa zberať aj neskoré zemiaky, po-

kračoval zber skorých a stredne skorých zemiakov i maku 

siateho. 

Začiatkom mesiaca august sa zberali v severných okresoch 

krajiny letné odrody jabĺk a hrušiek, ku koncu mesiaca august 

sa začali zberať jesenné odrody.  

Od polovice augusta dozrievali skoré odrody viniča hroz-

norodého a pokračoval zber slivky domácej.  

Výdatné atmosférické zrážky spôsobili rozšírenie hubových 

chorôb na ovocných drevinách vo zvýšenej miere. Pokračovalo 

dozrievanie plodov bazy čiernej, jarabiny vtáčej, brezy pre-

visnutej i brusnice obyčajnej už aj v stredných a podhorských 

polohách. V poslednej dekáde mesiaca boli na viacerých loka-

litách pozorované prvé zrelé plody hlohu obyčajného, slivky 

trnkovej, ruže šípovej, drieňa obyčajného a liesky obyčajnej, 

lokálne aj skôr. Pozorovaný bol tiež začiatok aj všeobecné 

kvitnutie jesienky obyčajnej v tretej dekáde mesiaca. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

V poslednej dekáde augusta bolo pozorované prvé zosku-

povanie belorŕtky domovej a lastovičky domovej, lokálne aj 

skôr. V druhej dekáde boli zaznamenané prvé odlety bociana 

bieleho, a v tretej dekáde aj belorítky a lastovičky domovej. 
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Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za me-

siac august 2014 
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Synoptický prehľad za mesiac september 2014 

Začiatkom mesiaca september 2014 postúpilo od západu 

nad územie Slovenska zvlnené frontálne rozhranie, ktoré na 

západe zotrvávalo ešte 2. septembra 2014. Tlaková níž vo 

vyšších vrstvách ovzdušia ovplyvňovala počasie u nás ešte aj       

3. septembra 2014.  

Postupne sa však presadila tlaková výš, ktorá k nám zasa-

hovala od severovýchodu až severu. od 6. septembra 2014 až         

8. septembra 2014 prevažovalo v strednej Európe nevýrazné 

tlakové pole.  

Popoludní 9. septembra 2014 od západu postúpil nad Slo-

vensko studený front, ktorý sa v ďalších dňoch nad územím 

Slovenska vlnil.  

Dňa 11. septembra 2014 sa vo vyšších vrstvách ovzdušia 

presunula od severozápadu nad Rakúsko, západné Slovensko a 

Maďarsko tlaková níž. ktorá spôsobila výdatné zrážky najmä 

v západnej polovici Slovenska a to najmä v noci z 11. na             

12. septembra 2014.  

V dňoch 13. septembra a 14. septembra 2014 sa výšková 

tlaková níž presunula nad stredný Jadran, ale aj tak ešte 

ovplyvňovala počasie na Slovensku. najmä v jeho západnej 

polovici územia.  

Od 15. do 18. septembra 2014 do zasahoval od severový-

chodu až východu do strednej Európy okraj tlakovej výše. 

Dňa 19. septembra 2014 tlaková výš zoslabla a od západu sa 

nad Slovensko presunula plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu. 

Tá sa pomaly presúvala na sever a 21. septembra 2014 splynula 

s brázdou nízkeho tlaku vzduchu, zasahujúcou do strednej 

Európy od severu.  

Dňa 22. septembra 2014 postupoval cez Slovensko na ju-

hovýchod studený front. Za ním. po zadnej strane tlakovej niže 

nad Bieloruskom a Ukrajinou, sa k nám dostával od severu 
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studený vzduch. V ňom sa nad strednou Európou vytvorila 

tlaková výš. ktorá sa rýchlo presunula ďalej na východ.  

Dňa 25. septembra 2014 sa od západu cez Slovensko pre-

súvala na východ plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu.  

Dňa 27. septembra 2014 prešiel od severozápadu na východ 

cez územie Slovenska studený front. Za ním zmohutnela nad 

vnútrozemím Európy tlaková výš, ktorá ovplyvňovala počasie 

nad územím Slovenska do konca septembra 2014. 

Mesačný úhrn slnečného svitu sa v regióne západného 

Slovenska v septembri pohyboval od 128 hodín v Podhájskej 

do 168 hodín v Bratislave - Kolibe, čo predstavuje 78 až 90 % 

dlhodobého priemeru.  

Na západnom Slovensku sa vyskytlo 11 hodín v Podhájskej 

až 17 hodín v Bratislave - Kolibe slnečných dní s denným tr-

vaním slnečného svitu viac ako 5 hodín.  

Najviac slnečných dní bolo v štvrtej pentáde, najmenej 

v tretej. Maximálne denné trvanie slnečného svitu 11,6 hodín 

bolo namerané 8. septembra 2014 v Holíči. 

Teplota vzduchu v porovnaní s normálom bol tohtoročný 

mesiac september 2014 v západoslovenskom regióne teplotné 

normálny až nadnormálny. Lokálne silne teplotne bol nad-

normálny v Žihárci.  

Odchýlka od normálu sa pohybovala v intervale od             

+0,6 °C v Bratislave - Kolibe do +2,2 °C v Žihárci.  

Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla hodnoty od 

+14,4 °C v Modre - Piesku do +17,5 °C v Žihárci.  

Absolútne maximá teploty vzduchu vystúpili od +25,0 °C 

v Modre - Piesku do +29,0 °C v Beluši, Prievidzi, Topoľča-

noch, ktoré sa vyskytli v dňoch 3. až 5. septembra 2014.  

Absolútne minimá teploty vzduchu sa vyskytli dňa                

24. septembra 2014, keď teploty sa pohybovali od +1,1 °C v 

Nitre - Veľké Janíkovce do +6,1 °C v Bratislave - Kolibe, za-
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tiaľ čo prízemné teplotné minimá klesli od +2,6 °C v Holíči do 

-2,3 °C v Hurbanove.  

Najteplejšia bola druhá a najchladnejšia piata pentáda. V 

septembri 2014 sa vyskytlo od jedného dňa v Modre - Piesku 

do 8 dní letných dní v Hurbanove, Podhájskej, Prievidzi a Ži-

hárci. 

Atmosférické zrážky 

Mesiac september 2014 bol na území západného Slovenska 

zrážkovo nadnormálny až silne nadnormálny a na niektorých 

miestach až extrémne nadnormálny.  

Mesačné úhrny zrážok sa pohybovali prevažne od hodnôt 

okolo 90 mm, predovšetkým v oblasti stredného a horného 

Ponitria, do hodnôt takmer viac ako 200 mm v niektorých 

častiach Záhoria a v Malých Karpatoch.  

Priestorový úhrn zrážok pre celé územie západného Slo-

venska dosiahol  150 mm. čo predstavovalo 283 % normálu 

a prebytok zrážok 97 mm. 

Najviac zrážok sa vyskytlo v tretej pentáde, najmenej 

v šiestej pentáde. V mesiaci september 2014 bolo na západnom 

Slovensku 13 zrážkových dní, dokonca v Holíči až 29 zráž-

kových dní v Nitre - Veľkých Janíkovciach, z toho 3 až 7 dní s 

denným úhrnom zrážok 5 mm a viac. 

    Atmosférické zrážky podľa okresov 
Okres Úhrn Okres Úhrn Okres Úhrn 

 [min]  [min]  [min] 

Bratislava I až V* 150-154 Nové Zámky 101 -172 Komárno 108 -176 

Malacky 137-283 Š.íľa 98 -107 Levice 94 - 143 

Pezinok 148 -193 Topoľčany 94-116 Puchov 78-94 

Senec 146-155 Zlaté Moravce 94-104 Nina 99-122 

Trnava 114-150 Trenčín 82-85 Prievidza 70 -129 

Dunajská Streda 122-136 Bánovce 91 -115 

Galanta 104-159 Dáva 90-137 
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Hlohovec 104-134 Myjava 108 -189 

Piešťany 115-138 N. Mesto n/ Vá-

hom 
113-160 

Senica 169-219 Partizánske 78 -109 

Skalica 105-152 Považská Bys-

trica 
62-66 

 

Teplota a vlhkosť pôdy 

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

tembri 2014 pohybovala od 16.3 °C v Holíči do 18.6 °C v 

Hurbanove, čo predstavovalo odchýlku od +1,4 °C do +2.2 °C 

od dlhodobého priemeru.  

Minimálna termínová teplota sa pohybovala medzí 9,2 °C v 

Žihárci až 14,1 °C v Bratislave – Kolibe. 

Maximálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola    

+19,8 °C v Holíči až +27,3 °C v Kráľovej pri Senci.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm bola od 

+16,3 °C v Holíči do +18,7 °C v Hurbanove, čo predstavuje 

odchýlku od 1,6 °C až 2.2 °C od dlhodobého priemeru. 

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa po-

hybovala medzi od +13,5 °C v Žihárci do 15,9 °C v Bratislave 

– Kolibe.  

Maximálna termínová teplota pôdy v hĺbke 20 cm bola 

nameraná od  +17,7 °C v Holiči do 21,9 °C v Hurbanove. 

Hodnoty využiteľnej vodnej kapacity v povrchovej vrstve (v 

profile do hĺbky 10 cm) pôd vo východnej časti Podunajskej 

nížiny v Hurbanove v septembri kolísali od 71 do 140 %. V 

povrchovej vrstve pôdy v Beluši sa hodnoty fyziologicky vy-

užiteľnej vody pohybovali od 109 do 115 %. V profile pôd 

západného Slovenska sa hodnoty využiteľnej vodnej kapacity 

pohybovali v hĺbke 30 cm od 90 do 139 % a v hĺbke 60 cm od 

97 do 136 %. 
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Fenologické charakteristiky 

Stav a vývin poľných plodín 

V prvej septembrovej dekáde zaznamenala kukurica na zrno 

plnú zrelosť a od druhej dekády začal jej zber. Výsev repky 

ozimnej pokračoval od začiatku mesiaca septembra 2014 a v 

druhej dekáde u skôr vysiatych vzchádzala, lokálne bolo v 

tretej dekáde pozorované vytváranie prvých pravých listov.  

V druhej septembrovej dekáde bola slnečnica ročná v plnej 

zrelosti, začal sa jej zber a pokračoval aj v tretej dekáde. V 

druhej dekáde začal zber kŕmnej repy. V poslednej dekáde 

prebiehala sejba pšenice ozimnej a raže.  

V priebehu celého mesiaca prebiehal zber neskorých odrôd 

zemiakov. 

Stav a vývin ovocných drevín a viniča hroznorodého 

V prvej dekáde mesiaca september 2014 prebiehal zber je-

senných druhov jabĺk, hrušiek a viniča hroznorodého, v druhej 

a v tretej dekáde sa začali zberať aj zimné odrody.  

V druhej dekáde dozrieval orech kráľovský a začal sa aj 

jeho zber. Všeobecné žltnutie listov u viacerých ovocných 

druhov začalo prevažne v druhej dekáde a postupne nastal aj 

začiatok opadávania listov. 

Stav a vývin lesných rastlín 

V mesiaci september 2014 pokračovalo dozrievanie plodov 

bazy čiernej, jarabiny vtáčej, hlohu, liesky a drieňa obyčajné-

ho, slivky trnkovej a ruže šípovej.  

V prvej dekáde mesiaca september 2014 dozrievali plody 

lipy malolistej a javora horského.  

Plody buka lesného dozrievali od konca prvej dekády me-

siaca september 2014 a od druhej dekády mesiaca september 

dozrievali plody duba letného, zimného, jaseňa štíhleho, pa-

gaštanu konského a hrabú obyčajného.  
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V mesiaci september 2014 sa zaznamenal začiatok kvitnutia 

jesienky obyčajnej. Od tretej dekády mesiaca september 2014 

začalo lístie na lesných drevinách žltnúť a opadávať. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

Začiatkom mesiaca september 2014 pokračoval odlet bo-

ciana bieleho, belorítky domovej a lastovičky domovej. Od 

druhej dekády bol zaznamenaný odlet škovránka poľného. V 

tretej dekáde začal odlietať škorec lesklý a dážďovník oby-

čajný. 

 

Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku                 

za mesiac september 2014 
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Synopticky prehľad za mesiac október 2014 

Po prechode studeného frontu na začiatku mesiaca sa do 

nasej oblasti rozšírila tlaková výš od severovýchodu. 

Dňa 6. októbra 2014 sa nad Britskými ostrovmi prehĺbila 

tlaková níž a po jej prednej strane prúdil do strednej Európy od 

juhozápadu veľmi teplý vzduch. 

Prílev teplého vzduchu do nasej oblasti vyvrcholil v dňoch 

11. a 12. októbra 2014.  

Dňa 14. októbra 2014 prešiel naším územím studený front 

za ktorým k nám prúdil vlhký vzduch od západu.  

Dňa 17. októbra 2014 prešiel cez Slovensko ďalší studený 

front za ktorým sa v strednej Európe sformovala samostatná 

tlaková výš, ktorá sa do 19. októbra 2014 presunula nad Balkán 

a zmohutnela. Po jej zadnej strane na Slovensko opäť prúdil 

veľmi teplý vzduch od juhu a juhozápadu.  

Dňa 20. októbra 2014 prešiel cez územie Slovenska ďalší 

studený front od severozápadu. Súčasne sa v oblasti Britských 

ostrovov prehĺbila tlaková níž (pozostatok hurikánu Gonzalo), 

ktorá sa rýchlo presunula do strednej Európy. S ňou spojený 

výrazný studený front prešiel Slovenskom v noci.  

Dňa 22. októbra 2014, pričom sa vyskytli aj búrky. Po jeho 

prechode na Slovensko prenikol chladný vzduch od severo-

západu.  

Tlaková níž na Slovensku ovplyvňovala počasie aj v dňoch 

22. a 23. októbra 2014. V chladnejšom vzduchu sa dňa 

24.10.2014 od severovýchodu do strednej Európy rozšírila 

tlaková výš.  

Dňa 30. októbra 2014 sa nad strednou Európou sformovala 

samostatná tlaková výš, ktorá sa pomaly presúvala na východ a 

dňa 31. októbra 2014 začal  po jej zadnej strane na Slovensko 

prúdiť od juhozápadu teplý vzduch. 
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Klimatologický prehľad 

Mesiac október 2014 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotné nadnormálny, miestami až silne nadnormálny s klad-

nými teplotnými odchýlkami od +1,4 °C v Čadci do +2,5 °C v 

Medzilaborciach. 

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzdu-

chu, okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v 

Oravskej Lesnej +7,3 °C , najvyššia v Hurbanove +12,3 °C. Vo 

vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 

teplota vzduchu v októbri hodnoty od 0,0 °C na Lomnickom 

štíte  do +2,6 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum bolo namerané, okrem vy-

sokých horských polôh, v Čadci -6,0 °C, dňa 29. októbra 2014. 

Najvyššie teplotné maximum bolo namerané v Hurbanove 

+25,9 °C, dňa 11. októbra 2014. Na Lomnickom štíte poklesla 

dňa 26. októbra 2014 minimálna teplota vzduchu na -6,7 °C.  

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

šine územia Slovenska pohybovala nad normálom: Bratislava - 

letisko +6 %, Piešťany +6 %, Hurbanovo +11 % Oravská 

Lesná +6 %, Sliač +6 %, Boľkovce +10 %, Telgárt +7 %, 

Štrbské Pleso +9 %, Košice - letisko +9 %, Stropkov - Tisinec 

+3 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola zaznamenaná v mesiaci 

október 2014 prevažne pod normálna v intervale od 71 % 

v Telgárte do 98 % v Stropkove -Tisinci.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 

až 90 km/h boli pozorované v dňoch 22. októbra 2014 až 24. 

októbra 2014. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a 

nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v kon-

krétnych lokalitách územia Slovenska. 
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Mesiac október 2014 bol na území Slovenska zrážkovo 

väčšinou normálny až nadnormálny. Mesačné úhrny atmo-

sférických zrážok sa pohybovali prevažne od hodnôt okolo 20 

až 25 mm, predovšetkým v oblasti medzi Trnavou, Sencom a 

Galantou do hodnôt viac ako 125 mm v niektorých oblastiach 

Nízkych Tatier a ojedinelé v strednej časti povodia Toryse. 

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slo-

venska dosiahol hodnotu 71 mm, čo predstavuje 116 % nor-

málu a prebytok zrážok 10 mm. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v októbri 

pohybovala od +9,8 °C v Liptovskom Hrádku do +14,5 °C 

v Bratislave - Koliba.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola                

+1,1 °C v Rožňave až +8,9 °C v Mochovciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-

bovala od +10,0 °C v Liptovskom Hrádku do +14,8 °C 

v Bratislave - Koliba. Premŕzanie pôdy v mesiaci október 2014 

sa na meteorologických staniciach Slovenska vyskytovalo lo-

kálne v tenkej povrchovej vrstve koncom mesiaca október 

2014 v Prievidzi, Dolnom Hričove, Poprade, Bardejove, Ti-

sinci, Medzilaborciach, Milhostove, Michalovciach a Kame-

nici nad Cirochou. Maximálna úroveň premrznutia pôdy do-

siahla hĺbku od 2 cm v Telgárte, Sliači do 8 cm vo Svedlári a 

Plavci nad Popradom). 

 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných 

a lesných drevín 

Do konca októbra 2014 boli ešte zaznamenávané prvé páry 

pravých listov repky ozimnej. 
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Tretie listy jačmeňa ozimného boli pozorované najskôr na 

konci prvej dekády, od druhej dekády aj ph raži ozimnej. Od-

nožovanie pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného bolo zazna-

menané prevažne v poslednej dekáde, v druhej dekáde len 

ojedinelé. Celý mesiac prebiehal zber kukurice siatej (na zrno), 

slnečnice ročnej, repy kŕmnej aj cukrovej. 

Na väčšine sledovaných lokalít sa v mesiaci október zberali 

zimné odrody jabĺk a hrušiek. Prvé dve dekády októbra pre-

biehal zber neskorých odrôd viniča hroznorodého a zazname-

návaná bola ešte zberová zrelosť orecha kráľovského. Hlavne 

vo vyšších polohách pokračovalo aj v tomto mesiaci dozrie-

vanie plodov buka lesného, duba letného i zimného, hraba 

obyčajného, lipy malolistej, pagaštana konského, vtáčieho 

zobu, slivky trnkovej (trnky), jelše lepkavej, hlohu obyčajného, 

drieňa obyčajného, ruže šípovej, liesky obyčajnej, smrekovca 

opadavého, jedle bielej a smreka obyčajného.  

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

Do konca mesiaca októbra 2014 ešte odlietali škovránok 

poľný, Škorec lesklý a ojedinelé z Východoslovenskej nížiny 

aj dážďovník obyčajný. 
 

Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku                 

za mesiac október 2014 
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Synopticky prehľad za mesiac november 2014 

Začiatkom mesiaca november 2014 počasie v strednej Eu-

rópe ovplyvňovala oblasť vyššieho tlaku vzduchu nad strednou 

a neskôr nad východnou Európou.  

Dňa 3. novembra 2014 sa nad západnou Európou prehĺbila 

brázda nízkeho tlaku vzduchu a po jej prednej strane prúdil do 

strednej Európy od juhu až juhozápadu teplý vzduch.  

Zvlnené frontálne rozhranie spojené s brázdou nízkeho tlaku 

vzduchu začalo 5. novembra 2014 ovplyvňovať počasie v 

povodí Dunaja, dňa 6. novembra 2014 aj na našom území a to 

až do 9. novembra 2014. V ďalších dňoch ovplyvňovala po-

časie u nás od východu tlaková výš. 

Dňa 12. novembra 2014 sa nad západnou Európou a cen-

trálnym Stredomorím prehĺbila brázda nízkeho tlaku vzduchu a 

po jej prednej strane k nám prúdil od juhovýchodu teplejší 

vzduch. Dňa 13. novembra 2014 sa brázda nízkeho tlaku vy-

plnila a počasie u nás začal ovplyvňovať od severovýchodu 

okraj mohutnej tlakovej výše. 

Dňa 16. novembra 2014 postúpil od juhozápadu do alpskej a 

karpatskej oblasti frontálny systém spojený s tlakovou nížou, 

ktorý ovplyvňoval počasie u nás do 19. novembra 2014. 

V ďalších dňoch počasie v strednej Európe ovplyvňovala 

rozsiahla oblasť vyššieho tlaku vzduchu zasahujúca od severu a 

východu. 

V dňoch 24. a 25. novembra 2014 postúpil do strednej Eu-

rópy od západu oklúzny front, ktorý sa v strednej  Európe 

rozpadával. Súčasne od východu, a neskôr až severu, začal 

zasahovať do alpskej a karpatskej oblasti okraj mohutnej tla-

kovej výše, ktorý ovplyvňoval počasie v strednej Európe až do 

konca mesiaca november 2014. 
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Klimatologický prehľad 

Mesiac november 2014 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotné silne nadnormálny. ojedinelé až mimoriadne nad-

normálny s teplotnými odchýlkami od +2,3 °C v Milhostove do 

+4,2 °C na Lomnickom štíte.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzdu-

chu, mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v 

Telgárte +3,4 °C, najvyššia v Hurbanove a v Piešťanoch   

+8,3 °C. 

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 

mesačná teplota vzduchu v mesiaci november 2014 hodnoty 

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

Absolútne teplotné minimum bolo namerané, mimo vy-

sokých horských polôh, v Liesku -10,0 °C, dňa 30. novembra 

2014.  

Najvyššie teplotné maximum bolo namerané Medzilabor-

ciach +20,5 °C, dňa 8. novembra 2014.  

Minimálna teplota vzduchu poklesla na -12,0 °C na 

Lomnickom štíte dňa 25. novembra 2014. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na 

väčšine územia Slovenska nameraná okolo normálu s odchýl-

kami: Bratislava - letisko +4 %, Piešťany -1 %, Hurbanovo +3 

%, Oravská Lesná -5 %, Sliač +4 %, Boľkovce +5 %, Telgárt 

+3 %, Štrbské Pleso 0 %, Košice - letisko 0 %, Tisinec -7 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola na území Slovenska 

nameraná veľmi rozdielna v závislosti od nízkej oblačnosti v 

intervale od 64 % v Poprade do 133 % v Stropkove - Tisinci 

normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 

až 80 km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššie) boli 
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pozorované dňa 4. novembra 2014. Uvedené rýchlosti vetra 

boli iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rých-

lostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac november 2014 bol na Slovensku zrážkovo pre-

važne podnormálny až normálny a iba ojedinelé, predovšet-

kým v západných regiónoch Slovenska, mohol byť aj zrážkovo 

nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa po-

hybovali väčšinou od menej ako 10 mm na niektorých miestach 

východného Slovenska, do približne 80 až 90 mm na juhový-

chodných svahoch Malých Karpát a ďalej na niektorých 

miestach v západnej časti Nízkych Tatier. Priestorový úhrn 

atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 

32 mm, čo predstavuje 52 % normálu a deficit zrážok 30 mm. 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa 

v mesiaci november 2014 pohybovala od +5,7 °C v  Liptov-

skom Hrádku do +10,1 °C v Mochovciach.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola 

nameraná od 0,0 °C v Michalovciach do +6,6 °C Mochovciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa po-

hybovala od +5,9 °C v Liptovskom Hrádku do +10,5 °C v 

Mochovciach. 

Premŕzanie pôdy v novembri 2014 sa na meteorologických 

staniciach Slovenska vyskytovalo lokálne v tenkej povrchovej 

vrstve na začiatku mesiaca a v poslednej dekáde v Prievidzi, 

Banskej Bystrici, Boľkovciach, Rimavskej Sobote, Bardejove, 

Tisinci, Medzilaborciach, Mílhostove, Somotore a Michalov-

ciach).  

Maximálna úroveň premrznutia pôdy dosiahla hĺbku od                 

1 cm v Podolínci, Prešove, Lieseku, Kamenici  nad Cirochou, 
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Dolnom Hričove do 11 cm v Červenom Kláštore. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín  

V prvej dekáde novembra 2014 vzchádzali ozimné obilniny, 

ktoré sa vysievali v poslednej dekáde októbra. Pšenica ozimná 

sa lokálne siala ešte aj v tretej dekáde novembra, raž ozimná 

ojedinelé v prvej dekáde. Odnožovanie ozimných obilnín po-

kračovalo do konca mesiaca.  

V prvej dekáde mesiaca prebiehali miestami posledné zbery 

kukurice na zrno na sledovaných lokalitách. Repka ozimná sa 

nachádzala v prízemnej ružici listov v dobrom zdravotnom 

stave. Vplyvom teplého charakteru počasia bolo pozorované 

druhotné kvitnutie púpavy lekárskej, zlatovky previsnutej, ako 

aj nalievanie a začiatok pučania púčikov orgovánu obyčajného 

i vŕby rakytovej. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

Miestami bol ešte v polovici mesiaca pozorovaný neskorý 

odlet škorca lesklého na západnom Slovensku.  

Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku                       

za mesiac november 2014 
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Synopticky prehľad za mesiac december 2014 

Počas prvých troch dní mesiaca od 1. do 3. decembra 2014 

sa oblasť Slovenska  nachádzala medzi oblasťou vyššieho 

tlaku vzduchu nad Ukrajinou a tlakovou nížou nad centrálnym 

Stredomorím. 

V dňoch 4. a 5. decembra 2014 na Slovensko zasahovala od 

východu tlaková výš.  

Počas ďalších dvoch dní 6. až 7. decembra 2014 sa nad 

strednou Európou nachádzalo nevýrazné tlakové pole. 

Dňa 8. decembra 2014 postúpil cez oblasť Slovenska sme-

rom na východ nevýrazný studený front. 

Od 9. do 16. decembra 2014 sa nad Nórskym morom a 

Škandináviou nachádzala rozsiahla a hlboká tlaková níž. 

Uvedená tlaková níž ovplyvňovala počasie na Slovensku až do 

24. decembra 2014, pričom neskôr sa nad Pobaltím prehĺbila 

nová tlaková níž, ktorá postúpila ďalej na juhovýchod a po jej 

zadnej strane na Slovensko od 25. decembra 2014 začal prúdiť 

od severozápadu chladný vzduch. 

Dňa 27. decembra 2014 sa nad Britskými ostrovmi prehĺbila 

ďalšia tlaková níž, 

ktorá postúpila nad 

centrálne Stredomo-

rie a neskôr až nad 

Čierne more a po jej 

zadnej strane na Slo-

vensko prenikol od 

severovýchodu veľmi 

chladný, pôvodom 

arktický vzduch. 

V posledných 

dňoch mesiaca de-
situácia v počasí dňa 31. decembra 2014 
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cember 2014 sa na Slovensko od západu rozšírila tlaková výš. 

 

Klimatologický prehľad 

Mesiac december 2014 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotné nadnormálny, miestami až silne nadnormálny, s tep-

lotnými odchýlkami od +1,2 °C na Lomnickom štíte do +3,7 

°C na Sliači 

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 

okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte 

-1,5 °C, najvyššia v Bratislave na letisku 3,4 °C. Vo vysokých 

horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzdu-

chu v mesiaci december 2014 hodnoty od - 8,6 °C  na Lom-

nickom štíte do -6,0 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum sa nameralo na Lomnickom 

štíte -26,7 °C, dňa 30. decembra 2014; 

Najvyššie teplotné maximum sa nameralo v Bratislave na 

letisku 15,9 °C, dňa 19. decembra 2014. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 

územia Slovenska podnormálna, resp. sa pohybovala okolo 

normálu: Bratislava -7 %, Piešťany -7 %, Hurbanovo -4 %, 

Oravská Lesná -5 %, Sliač -6 %, Telgárt +2 %, Štrbské Pleso -3 

%, Košice -9 %, Stropkov-Tisinec -8 %.  

Celkové trvanie slnečného svitu  

Mesačný úhrn slnečného svitu sa v mesiaci december 2014 

v oblasti západného Slovenska pohyboval od 44 hodín v Modre 

- Piesku do 81 hodín v Jaslovských Bohuniciach, čo predsta-

vuje 126 až 189 % dlhodobého priemeru. Na západnom Slo-

vensku sa vyskytli tri slnečné dni v Bratislave - Mlynskej do-

line v. Kuchyni - Nový Dvor. Prievidzi až osem slnečných dní 

v Nitre - Veľké Janíkovciach. Zihárci s denným trvaním sl-

nečného svitu viac ako 5 päť slnečných hodín. V Modre - 
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Piesku sa slnečný deň nevyskytol. Najviac hodín slnečného 

svitu bolo v štvrtej pentáde. najmenej v pnej. Maximálne denné 

trvanie slnečného svitu 7,7 slnečných hodín bolo namerané 24. 

decembra v Holíči. Dĺžka slnečného svitu bola v mesiaci de-

cember 2014 prevažne nadnormálna, lokálne podnormálna, v 

intervale od 77 % na Lomnickom štíte do 176 % v Košiciach na 

letisku. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 70 až 

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

dňoch 20. až 24. decembra 2014. Uvedené rýchlosti vetra sú 

iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlo-

stiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac december 2014 bol na Slovensku zrážkovo prevažne 

normálny. Na západnom a strednom Slovensku bol v niekto-

rých regiónoch aj zrážkovo nadnormálny, na východnom 

Slovensku bol v rozsiahlejších oblastiach zrážkovo podnor-

málny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali 

väčšinou od približne 10 mm. Na niektorých miestach vý-

chodoslovenskej nížiny a podobne aj v niektorých oblastiach 

povodia Popradu, Bodvy a Hornádu, napadlo viac ako 100 mm 

zrážok na krajnom severozápade Oravy. Priestorový úhrn 

atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 48 

mm, čo predstavuje 91 % normálu a deficit zrážok 5 mm. 
 

Úhrn atmosférických zrážok za mesiac december 2014 na 

území západoslovenského kraja podľa okresov 
 

okres úhrn v mm % okres úhrn v mm % 

Bratislava 49 – 66  110 – 129 Nové Zámky 49 – 68  113 – 158  

Malacky 43 – 50  92 - 116 Šaľa 63 – 74  158 – 190  

Pezinok 62 – 70  101 – 132  Topolčany 29 – 31  57 – 110  

Senec 49 – 60  99 - 170 Zlaté Moravce 37 – 45  65 – 74  

Trnava 60 – 63   80 – 118  Trenčín 52 – 54  75 – 80  

Dunajská 

Streda 
51 – 58  126 – 161  

Bánovce 

n/Bebr. 
50 – 69  78 – 89  
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Galanta 44 – 66 112 – 175 Ilava 47 – 70  76 – 91  

Hlohovec 41 – 60  110 – 159  Myjava 44 – 59  71 – 103  

Piešťany 35 – 47  77 – 91  
Nové Mesto 

n/V 
32 – 65  67 – 101  

Senica 39 - 51 95 – 120  Partizánske 37 – 50  72 – 78  

Skalica 35 - 50 91 – 136 
Považská Bys-

trica 
54 – 56  91 – 93  

Nitra 41 – 59  84 – 136  Prievidza 39 – 67  76 – 87 

Komárno 59 – 68  149 – 170  Púchov 56 – 75  82 – 93  

Levice 38 – 75  63 – 159     

 
 

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  

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

2014 pohybovala od +1,0 °C v Liptovskom Hrádku do       

+6,0 °C v Mochovciach.  

- Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola na-

meraná od -4,0 °C v Somotole do +3,0 °C v Mochovciach.  

- Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm bola na-

meraná od +1,3 °C v Liptovskom Hrádku do +6,5 °C v 

Mochovciach. 
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Na monitorovacích staniciach Slovenského hydrometeoro-

logického ústavu bolo pozorované premŕzanie pôdy: 

od tenkej povrchovej vrstvy v Kráľovej pri Senci,  

do 1 cm v Bratislave na Kolibe,  

do 2 cm v Holiči a Podolínci,  

do 3 cm v Prešove, 

do 4 cm v Beluši, v Dudinciach, na Lieseku a v Moldave nad 

Bodvou,  

do 5 cm v Bardejove, v Medzilaborciach a v Tisinci, 

do 6 cm v Moravskom Svätom Jane, v Prievidzi, v Revúcej a v 

Rimavskej Sobote,  

do 7 cm v Orechovej a v Topoľčanoch,  

do 8 cm v Bratislave na letisku, v Dolnom Hričove, v Hur- 

banove, na Sliači, v Spišských Vlachoch a vo Veľkých Rip-

ňanoch,  

do 9 cm v Boľkovciach, v Jakubovanoch a v Žiari nad Hronom, 

do 10 cm v Bzovíku, v Caklove, v Kamenici nad Cirochou, v 

Košiciach, v Somotore a v Žihári, d 

do 11 cm v Plavci pri Poprade, do 12 cm v Milhostove a vo 

Vígľaši, 

do 13 cm vo Svedlári,  

do 14 cm v Michalovciach,  

do 15 cm v Banskej Bystrici, v Poprade, v Rožňave a v Tur-

čianskych Tepliciach,  

do 16 cm v Telgárte,  
 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  

V rastlinnej ríši neboli v mesiaci december zaznamenané 

žiadne aktivity. 
 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

Neboli u vybraných živočíchov pozorované. 
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Poloha klimatických meteorologických staníc na Slovensku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerná mesačná teplota na Slovensku                                

za mesiac december 2014 

 

 

 


