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Počasie v Trenčíne a na Slovensku 

 

Synoptický prehľad za mesiac január 2015 
 

     1.1. tlaková výš nad západnou Európou zoslabla a 2.1. pre-
šiel cez strednú Európu ďalej na východ frontálny systém, za 
ktorým k nám začal od severozápadu prúdiť o niečo teplejší 
vzduch. V ňom sa do strednej Európy od západu rozšírila tla-
ková výš, ktorá sa postupne presunula nad západné Rusko a 
ovplyvňovala počasie u nás do 6.1. 7.1. postúpil od západu 
oklúzny front.  

V ďalších dňoch postupovali cez strednú Európu jednotlivé 
frontálne systémy, ktoré postupne priniesli nad Slovensko 
11.1. veľmi teplý vzduch aj s prekonaním dlhodobých rekor-
dov maximálnej dennej teploty.  

V pondelok 12.1. a utorok 13.1. zasahoval do strednej Eu-
rópy od juhozápadu výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Po jeho 
okraji prúdil do našej oblasti teplý vzduch. V stredu postúpilo 
od západu do našej oblasti zvlnené frontálne rozhranie, za kto-
rým sa od juhu rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu.  

15.1. až 17.1. zasahovala do strednej Európy od východu 
oblasť vyššieho tlaku vzduchu. V nedeľu 18.1. postúpil od zá-
padu do strednej Európy zvlnený studený front. 19.-21.1. sa 
Slovensko nachádzalo v nevýraznom tlakovom poli. Súčasne 
sa nad centrálnym Stredomorím začala prehlbovať tlaková níž 
a po jej severnej strane prúdil 23.1. do našej oblasti od juho-
východu vlhký vzduch.  

24. a 25.1. prúdil medzi tlakovou výšou nad západnou Eu-
rópou a tlakovou nížou nad južným Balkánom prúdil do stred-
nej Európy od severu chladný a vlhký vzduch. 26.1. prechod-
ne ovplyvňoval počasie u nás výbežok vyššieho tlaku vzdu-
chu.  
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V ďalších dňoch ovplyvňovala počasie u nás prehlbujúca sa 
rozsiahla tlaková níž, ktorej stred sa nachádzal nad Severným 
morom a ďalší stred sa sformoval 30.1. nad Jadranskou oblas-
ťou. Po jej prednej strane prúdil do našej oblasti vlhký vzduch, 
spojený s oklúznym frontom, ktorý priniesol na územie Slo-
venska miestami výdatné sneženie 30. až 31.1., spojené s ná-
slednými komplikáciami v cestnej a železničnej doprave. 

 

Klimatologický prehľad 
 

Január 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne silne 
nadnormálny s teplotnými odchýlkami od +3,1 °C (Telgárt) do 
+4,5 °C (Sliač - Boľkovce). Relatívne chladnejší bol január vo 
vysokých horských polohách Slovenska s hodnotami od 
+1,4°C (Lomnický štít) do +1,6 °C (Chopok).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgár-
te (-2,3 °C), najvyššia v Hurbanove a v Bratislave na letisku 
(2,3 °C). Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 
mesačná teplota vzduchu v januári hodnoty od -9,8 °C (Lom-
nický štít) do -7,4°C (Chopok).  

Absolútne teplotné minimum namerali v Spišských Vla-
choch (-23,3 °C, dňa 7. 1.), najvyššie maximum v Bratislave 
na letisku (17,1 °C, dňa 10. 1.). Priemerná relatívna vlhkosť 
vzduchu o 14. h sa na väčšine územia Slovenska pohybovala 
okolo normálu: Bratislava -4 %, Piešťany -1 %, Hurbanovo1 
%, Oravská Lesná +1 %, Sliač +2 %, Telgárt + 3%, Štrbské 
Pleso + 3%, Košice + 1 %, Stropkov - Tisinec -2 %. Suma tr-
vania slnečného svitu bola v januári prevažne podnormálna v 
intervale od 52 % (Chopok) do127 % (Bratislava - letisko).  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 
90 km/h (v horských polohách aj vyššie) sme pozorovali v 
dňoch 9. 1. až 11. 1. a tiež od 24. do 26. januára. Uvedené 
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rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maxi-
málnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia 
Slovenska.  

Január 2015 bol na Slovensku zrážkovo prevažne silne až 
mimoriadne nadnormálny. Iba na krajnom západe, pozdĺž rie-
ky Morava a na najkrajnejšom juhu stredného Slovenska bol 
na niektorých miestach zrážkovo normálny. Mesačné úhrny 
atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od približne 40 
mm vo vyššie uvádzaných regiónoch, do takmer 200 mm na 
južných a juhovýchodných svahoch Vtáčnika, Kremnických 
vrchov a západnej časti Nízkych Tatier.  

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 98 mm, čo predstavuje 213 % normálu a 
prebytok zrážok 52 mm. Po snežení, pri ktorom sa vytvorila 
na konci roka 2014 a na začiatku roka 2015 snehová pokrýv-
ka, ktorá však nemala dlhotrvajúci ráz na väčšine územia, sa v 
poslednej dekáde januára vrátila zima so svojimi typickými 
prejavmi a v posledných dvoch januárových víkendoch ne-
chýbali ani snehové kalamity.  
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Sneženie so silným vetrom sa prehnalo cez víkend 24. – 25. 
januára 2015 najmä západným Slovenskom. Vodiči sa  v ne-
deľu ráno poriadne zapotili, než vyhrabali auto spod niekoľ-
kocentimetrovej vrstvy snehu. 

Najhoršia situácia bola v okrese Galanta, kde vetrisko fúkal 
sneh späť na cesty. Poriadnu nádielku bielej periny obloha 
uštedrila aj hlavnému mestu. Najviac si to odniesla miestami 
kolabujúca hromadná doprava a niektoré neupravené cesty. 
Jediné, ktoré mali z návratu zimy najväčšiu radosť, boli ako 
vždy deti. 

Hasiči mali v Trnavskom kraji od soboty popoludnia 
do nedeľného rána 20 
výjazdov. V okrese 
Dunajská Stred a Ga-
lanta silný vietor fú-
kal sneh späť 
na cesty. „Miestami 
strácam prehľad, kde 
je cesta a kde pole. Je 
to hrozné,“ posťažo-

val sa jeden z vodičov. „Máme v teréne všetku techniku,“ po-
vedal Peter Škorvaga zo Správy a údržby ciest Trnavského 
samosprávneho kraja. 

Aj na rýchlostnej ceste na trase Trnava - Nitra v obidvoch 
smeroch sa na úsekoch ciest Nitra – Zlaté Moravce vytvárali 
snehové jazyky. V Bratislave hlásili problémy najmä vodiči 
mestskej hromadnej dopravy. V nedeľu doobeda nepremávala 
linka na Kolibu a problémy mali aj trolejbusy, ktoré jazdia 
na Kramáre či Dlhé diely. 

Zamestnanci dopravného podniku čistili zastávky, trate 
a vozovne. „V teréne bolo počas víkendu 54 sypačov a 89 pra-
covníkov,“ povedala hovorkyňa bratislavského magistrátu 
Ivana Skokanová. 
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V Bratislave zastavili policajti vodičku, ktorá nemala auto 
očistené od snehu. Podľa platného zákona sú šoféri povinní 
očistiť celé auto vrátane evidenčného čísla, inak im hrozí po-
kuta do výšky 50 eur a v správnom konaní až do výšky 100 
eur. V pondelok by sa zrážky mali vyskytnúť iba ojedinele. 

www.pluska.sk 26.01.2015 
pomocná evidencia 077/1/2015 
 
 
Problémy, ktoré spôsobilo silné sneženie, zasiahlo viaceré 

oblasti Slovenska. Mimoriadna situácia v rámci celého územia 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK), 
ktorú v piatok 30. janu-
ára 2015  o 15.30 h 
z dôvodu snehovej ka-
lamity vyhlásil prednos-
ta Okresného úradu 
(OÚ) v Trenčíne Ing. 
Štefan Bohúň, by mala 
predbežne trvať do 03,00 h 31. januára. 

Informovala o tom vedúca Oddelenia komunikácie a me-
dzinárodných vzťahov TSK Jana Paulínyová. Ako uviedla k 
aktuálnej situácii na cestách v kraji, diaľnica D1 smerom na 
Žilinu je prejazdná, premávka na nej je však pomalá, rovnako 
prejazdné sú aj cesty v okolí Myjavy, Nového Mesta nad Vá-
hom a Starej Turej. „Problémy sú na ceste I/50 pri Bánovciach 
nad Bebravou, kde je prevrátený kamión, tiež na úseku Prievi-
dza- Fačkovské sedlo. Naďalej uzavretá je cesta II/516 medzi 
Trenčianskymi Teplicami a obcou Motešice v kopci Machnáč, 
tiež horský priechod Skýcov pri Partizánskom," ozrejmila.   

Na základe požiadavky krízového štábu TSK vyčlenili vo-
jaci na pomoc pri Bánovciach nad Bebravou vojenskú techni-
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ku z Práporu podpory velenia v Trenčíne. „V tejto časti pos-
tihnutej snehovou kalamitou bude pomáhať žeriav na vyslo-

bodzovanie a Tatra 815, 
ktorá bude k dispozícii 
na prevoz osôb," infor-
movala hovorkyňa rezor-
tu obrany Martina Bal-
leková s tým, že rezort 
obrany je pripravený 
pomôcť aj v iných čas-
tiach Slovenska, ak si to 
situácia vyžiada. 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej 
internetovej stránke informuje, že sneženie by malo 
v Bratislavskom kraji ustať po 17,00 h. Situácia by sa začiat-
kom 19.00 h mala upokojiť aj v Nitrianskom a Trnavskom 
kraji, v ktorých by už nemala platiť výstraha prvého stupňa 
pred snežením a tvorbou snehových jazykov. 

Meteorológovia však stále upozorňujú na výstrahu druhého 
stupňa pred vetrom a snežením v Banskobystrickom, Žilin-
skom a Prešovskom kra-
ji až do neskorej noci. 
V spomenutých krajoch 
platí aj výstraha prvého 
stupňa pred tvorbou 
snehových jazykov. 

Hasiči mali  v dô-
sledku hustého sneženia 
viac ako 100 výjazdov. 
Najviac zasahovali v Trenčianskom a Bratislavskom kraji, in-
formovala Zuzana Farkasová z hasičského prezídia. 

V Trenčianskom kraji zasahovali od 13.00 do 16.00 h 31-
krát. Spadnuté stromy odstraňujú na viacerých miestach v 
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Handlovej, v Partizánskom, v Trenčíne, v Považskej Bystrici, 
na Myjave a v Dubnici nad Váhom. Veľký spadnutý strom 
blokuje premávku medzi Trenčianskou Teplou a Machnáčom, 
hasiči asistovali aj pri dopravnej nehode v Trenčianskom Jas-
trabí, kde sa skrížil kamión, ktorý blokoval premávku. 

www.hnonline.sk 31.01.2014 
pomocná evidencia 106/1/2015 
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Synoptický prehľad za mesiac február 2015 
 
Na začiatku obdobia počasie u nás ovplyvňovala rozsiahla 

tlaková níž nad značnou časťou Európy, so stredom nad Balti-
kom, pričom po jej okraji sa k nám dostával od západu chlad-
ný vzduch. V nasledujúcich dňoch stred tlakovej níže nad Bal-
tikom sa pomaly vypĺňal a presúval ďalej na severovýchod a z 
Atlantiku prechodne sa rozšíril z Nemecka nad strednú Európu 
výbežok tlakovej výše.  

V nedeľu 8. 2. spomínaný výbežok zoslabol a od severozá-
padu postúpil cez Slovensko ďalej na juhovýchod výrazný 
studený front. V pondelok 9. 2. od severozápadu smeroval cez 
Slovensko teplý front, za ktorým začal prúdiť od západu do 
našej oblasti teplý vzduch.  

Na začiatku druhej februárovej dekády sa z Atlantiku zača-
la presúvať cez vnútrozemie Európy ďalej na východ mohutná 
tlaková výš, ktorá postupne zoslabla. V pondelok 16.2. nad 
Škandináviou zmohutnela ďalšia tlaková výš. Po jej okraji sa 
od severovýchodu dostával k nám prechodne studený vzduch. 

V ďalších dňoch mesiaca sa spomínaná tlaková výš presu-
nula z Bieloruska nad Ukrajinu a tu zoslabla, súčasne sa nad 
Alpami osamostatnila nová tlaková výš, ktorá ovplyvňovala 
počasie u nás do 21.2.  

Po okraji tlakovej výše nad Alpami začal v závere druhej 
dekády mesiaca prúdiť do našej oblasti od západu teplejší 
vzduch. Prílev teplého vzduchu nad naše územie ukončil zvl-
nený studený front, ktorý postúpil nad Slovensko 22. 2. a tu sa 
vlnil.  

Súčasne nad Talianskom sa na uvedenom zvlnenom fronte 
vytvorila tlaková níž, ktorá spomalila postup na východ. A až 
v závere mesiaca sa frontálne rozhranie presunulo zo Sloven-
ska ďalej na východ, kde sa rozpadlo. 
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Klimatologický prehľad 
 

Február 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 
normálny, na východe miestami nadnormálny, s kladnými tep-
lotnými odchýlkami od -0,1 °C (Sliač) do +2,4 °C (Stropkov, 
Tisinec) od normálu. Absolútne najnižšia priemerná mesačná 
teplota vzduchu, mimo vysokých horských polôh, bola za-
znamenaná v Telgárte (-2,8 °C), najvyššia v Hurbanove (2,3 
°C). Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-
sačná teplota vzduchu hodnoty od -9,0 °C (Lomnický štít) do -
6,9 °C (Chopok). 

Absolútne teplotné minimum namerali na Lomnickom štíte 
(-23,2 °C, dňa 9. 2.), najvyššie maximum v Kamenici nad Ci-
rochou (14,0 °C, 24. 2.). Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu 
o 14. h sa na väčšine územia Slovenska pohybovala okolo 
normálu: Bratislava +6 %, Piešťany -1 %, Hurbanovo +3 %, 
Oravská Lesná -8 %, Sliač 0 %, Boľkovce -4 %, Telgárt -2 %, 
Štrbské Pleso -5 %, Košice -4 %, Stropkov - Tisinec -8 %. 
Suma trvania slnečného svitu bola vo februári na väčšine 
územia 
nadnormálna, pričom sa pohybovala v intervale od 93 % (Po-
prad) do 154 % (Milhostov) normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra sme zaznamenali v dňoch 6. až 8. 
februára, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť 50 až 
90 km/h, vo vysokých polohách aj vyššie. Uvedené rýchlosti 
vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 
rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Február 2015 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo normál-
ny. Výnimkou boli iba niektoré regióny, kde boli atmosférické 
zrážky vo februári nadnormálne, napr. v oblasti Malých Kar-
pát. A naopak, boli aj regióny s podnormálnymi atmosféric-
kými zrážkami, napr. v niektorých častiach juhovýchodného 
Slovenska.  
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Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väč-
šinou od približne 6 mm v oblasti dolného Spiša, do viac ako 
60 mm na niektorých miestach Malých Karpát, severozápad-
ného Slovenska a Tatier. Priestorový úhrn zrážok pre celé 
územie Slovenska dosiahol 31 mm, čo predstavuje 74 % nor-
málu a deficit zrážok 11 mm. 

Vo februári bolo zaznamenané relatívne najrozsiahlejšie 
rozšírenie snehovej pokrývky na území Slovenska v priebehu 
zimy 2014/2015.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 

Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa vo febru-

ári pohybovala od -1,2 °C (Liptovský Hrádok) do 2,7 °C (Mo-
chovce).  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -
6,8 °C (Liptovský Hrádok) až 1,2 °C (Mochovce). Priemerná 
mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od -1,0 °C 
(Liptovský Hrádok) do 3,0 °C (Mochovce). Na monitorova-
cích staniciach Slovenského hydrometeorologického ústavu 
bolo pozorované premŕzanie pôdy od tenkej povrchovej vrstvy 
v Kráľovej pri Senci, do 1 cm v Moldave nad Bodvou, do 2 
cm v Beluši a v Medzilaborciach, do 4 cm v Moravskom Svä-
tom Jáne a v Tisinci, do 5 cm v Holíči, v Hurbanove, v Liese-
ku, v Orechovej, v Prešove, v Prievidzi a v Spišských Vla-
choch, do 6 cm v Čaklove, v Michalovciach, v Oravskom 
Podzámku a v Revúcej, do 7 cm v Dudinciach a v Somotore, 
do 8 cm v Bardejove, v Košiciach, v Kuchyni, v Milhostove, v 
Rimavskej Sobote a v Topoľčanoch, do 9 cm v Kamenici nad 
Cirochou, do 11 cm v Bzovíku, v Podolínci a vo Veľkých 
Ripňanoch, do 12 cm v Boľkovciach a v Bratislave, do 13 cm 
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na Sliači, v Žiari nad Hronom a v Žihárci, do 14 cm v Dolnom 
Hričove, do 16 cm v Turčianskych Tepliciach, do 17 cm vo 
Švedlári, do 20 cm v Banskej Bystrici, v Plavči nad Popradom 
a vo Vígľaši, do 25 cm v Telgárte, do 34 cm v Poprade a do 
45 cm v Liptovskom Hrádku.  
 
 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín a rastlín 

 
Ozimné obilniny a repka ozimná sa na konci zimného ob-

dobia nachádzajú v dobrom kondičnom stave.  
V druhej, ale hlavne v poslednej dekáde, začala kvitnúť lie-

ska obyčajná a snežienka jarná, len výnimočne aj jelša lepka-
vá, do konca mesiaca plne kvitli. Skoršie kvitnutie bolo za-
znamenané len ojedinele. Teplé počasie poslednej dekády me-
siaca spôsobilo nalievanie púčikov ovocných a lesných stro-
mov a krov.  

 
 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
 
V prvej dekáde mesiaca prilietali na naše územie prvé kŕdle 

škorca lesklého i škovránka poľného, od druhej dekády bol 
pozorovaný ich hromadný prílet a spolu s drozdom plavým sa 
ozývali prvým spevom.  

www.shmu.sk 09.04.2015 
pomocná evidencia 582/1/2015 
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Sneženie v Trenčianskom kraji komplikuje dopravu na 

diaľnici D1. Zjazdné sú aj všetky horské priechody, Fačkov 
a Šútovce sú však uzatvorené pre nákladné automobily s dĺž-

kou nad 10 metrov. 
Husté sneženie 

spôsobuje dopravné 
komplikácie na ces-
tách Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 
(TSK). Podľa Ope-
račného strediska 
Krajského riaditeľ-
stva (KR) Policajné-

ho zboru (PZ) v Trenčíne na diaľnici D1 v úseku od Hornej 
Stredy po Ilavu znížili obojsmerne rýchlosť na 80 kilometrov 
za hodinu. 
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Podľa informácií z dispečingu Správy ciest TSK sú všetky 
cesty na území kraja zjazdné, údržbu v súčasnosti zabezpečuje 
30 odhŕňačov a posýpacích vozidiel.  

Zjazdné sú aj všetky horské priechody, Fačkov a Šútovce 
sú však uzatvorené pre nákladné automobily s dĺžkou nad 10 
metrov. Na horskom priechode Machnáč musia mať vozidlá s 
hmotnosťou nad 3,5 tony snehové reťaze. Na cestách so sne-
hovou pokrývkou sú vodiči povinní používať zimné pneuma-
tiky.  

www.teraz.sk 04.02.2015 
pomocná evidencia 138/1/2015 
 
Za desať minút stúpla nočná teplota až o 7 °C! Čo to spô-

sobilo? 
V Turzovke, v Liptovskom Mikuláši, v Dolnom Hričove, 

ale aj v Trenčíne  sa v noci na 
sobotu 21. februára náhle otep-
lilo. Počas iba desiatich minút 
stúpla teplota vzduchu o šesť až 
sedem stupňov Celzia. Infor-
muje o tom Slovenský hydro-
meteorologický ústav (SHMÚ). 
Poukazuje na to, že rýchle 
oteplenie spôsobili nárazy vet-
ra.  

„Vzduch bol pomerne su-
chý, bolo takmer jasno a väčši-
nou bezvetrie. Teplota tak pri 
západe slnka začala rýchlo kle-
sať,“ priblížili piatkovú situáciu 

meteorológovia. Postupne však miestami začal fúkať vietor a 
teplota následne stúpla. „Neskôr pribudla aj oblačnosť, no 
oproti vetru mala len nepatrný vplyv na teplotu,“ dodáva 
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SHMÚ. Náhly vzostup teploty tak podľa meteorológov zreteľ-
ne korešpondoval s nárazmi vetra. „Vietor podporuje turbu-
lenciu, v dôsledku ktorej dochádza k premiešavaniu vzduchu s 
teplejším vzduchom vo vyšších polohách, vrstvách atmosfé-
ry,“ vysvetľuje SHMÚ. Teplota však neklesá ani pri oblačnos-
ti, pretože tá zase zabraňuje unikaniu dlhovlnného žiarenia zo 
zemského povrchu do atmosféry. 

Vlhkosť vzduchu zase limituje najnižšiu možnú teplotu. 
„Keď teplota vzduchu poklesne až na hodnotu teploty ros-

ného bodu, vzduch je nasýtený vodnou parou, ktorá kondenzu-
je, vzniká napríklad rosa alebo hmla, a teplota už klesá len ne-
patrne, prípadne vôbec,“ vysvetľujú meteorológovia. Čím väč-
ší je preto deficit rosného bodu (rozdiel teploty vzduchu a tep-
loty rosného bodu), tým môže teplota výraznejšie klesať. Po-
dobné, aj keď o niečo menej výrazné oteplenie vplyvom vetra, 
SHMÚ zaznamenal napríklad aj v Trenčíne, v Prievidzi či v 
Piešťanoch. 

www.cas.sk 22.02.2015 
pomocná evidencia 234/1/2015 
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Synoptický prehľad za mesiac marec 2015 
 
Na začiatku mesiaca počasie u nás ovplyvňovala brázda 

nízkeho tlaku vzduchu, ktorá sa presúvala cez Čechy ďalej na 
východ. S ňou spojený studený front prešiel cez Slovensko od 
západu v pondelok 2. 3.  

Za ním cez naše územie postúpil nasledujúci deň podružný 
studený front. Ďalší studený front postupoval na východ 4. 3. 
Za ním sa v chladnom vzduchu od západu začala nad naše 
územie rozširovať tlaková výš.  

Dňa 8. 3. sa stred tlakovej výše presunul nad Ukrajinu a po 
jej zadnej strane k nám od juhozápadu prúdil teplý vzduch 
Tento vysoký tlak vzduchu sa nad Slovenskom udržal až do 
11. 3., kedy opäť cez naše územie prešiel studený front, za 
ktorým prúdil do karpatskej oblasti od severovýchodu studený 
vzduch.  

V ďalších dňoch mesiaca k nám studený vzduch prúdil 
okolo tlakovej níže nad Čiernomorskou oblasťou. V nedeľu 
15. 3. sa k nám rozšírila tlaková výš od severovýchodu, ktorej 
stred bol nad Fínskom. Po jej okraji k nám od juhovýchodu 
prúdil opäť teplý vzduch.  

Od 18. 3. k nám od severovýchodu začal prechodne prúdiť 
chladnejší vzduch. V nedeľu 22. 3. prešiel ponad našu krajinu 
studený front, za ktorým sa tu rozšíril výbežok vyššieho tlaku 
vzduchu.  

Od utorka 24. 3. k nám po prednej strane brázdy nízkeho 
tlaku vzduchu nad západnou Európou prúdil od juhozápadu 
teplý vzduch. Tento prílev ukončil zvlnený studený front, kto-
rý postúpil nad Slovensko v piatok 27. 3.  

Na konci mesiaca prechádzali cez naše územie ešte dva tep-
lé fronty, prvý v nedeľu 29. 3. a druhý v utorok 31. 3. 
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Klimatologický prehľad 

 
Marec 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nad-

normálny, na západnom a strednom Slovensku miestami nor-
málny s teplotnými odchýlkami od +1,0 °C (Hurbanovo) do 
+2,2°C (Košice, letisko).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná 
v Oravskej Lesnej (0,5 °C), najvyššia v Bratislave na letisku 
(6,5 °C). Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 
mesačná teplota vzduchu v marci hodnoty od -7,9 °C (Lom-
nický štít) do -5,3 °C (Chopok).  

Absolútne teplotné minimum namerali na Lomnickom štíte 
(-17,3 °C, dňa 6. 3.), najvyššie teplotné maximum v Stropkove 
Tisinci (23,8 °C, dňa 27. 3.). Priemerná relatívna vlhkosť 
vzduchu o 14. h bola na väčšine územia Slovenska podnor-
málna: Bratislava - letisko -9 %, Piešťany -6 %, Hurbanovo -7 
%, Oravská Lesná -8 %, Sliač-10 %, Boľkovce -10 %, Štrbské 
Pleso -6 %, Košice -10 %, Stropkov - Tisinec -10 %. Suma tr-
vania slnečného svitu bola v marci nadnormálna od 100 % 
(Lomnický štít) do 141 % (Milhostov) normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra sme zaznamenali v dňoch 11. a 
12. marca, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť 60 
až 80 km/h, vo vysokých horských polohách aj vyššie. Uvede-
né rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať 
maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách úze-
mia Slovenska.  

Marec 2015 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo normálny. 
Výnimkou boli iba niektoré regióny, predovšetkým na severo-
západnom Slovensku, na strednom Slovensku a k nemu pri-
ľahlé oblasti západného Slovenska a čiastočne aj na krajnom 
severovýchode Slovenska, kde boli atmosférické zrážky nad-
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normálne. A naopak, na východnom Slovensku mohli byť aj 
regióny s podnormálnymi zrážkami. Mesačné úhrny atmosfé-
rických zrážok sa pohybovali väčšinou od necelých 10 mm v 
oblasti Vranova nad Topľou, do viac ako 120 mm na niekto-
rých miestach Vtáčnika, Kremnických vrchov a Tatier. Prie-
storový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 55 
mm, čo predstavuje 117 % normálu a prebytok zrážok 8 mm.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 
Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v marci 

pohybovala od 2,9 °C(Liesek, Plaveč nad Popradom) do 6,8 
°C (Hurbanovo).  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -
0,6 °C (Liptovský Hrádok) až2,7 °C (Mochovce).  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od 2,6 °C (Liesek, Plaveč nad Popradom) do 6,9 °C 
(Hurbanovo).  

Na monitorovacích staniciach Slovenského hydrometeoro-
logického ústavu bolo pozorované premŕzanie pôdy od tenkej 
povrchovej vrstvy v Beluši, v Bratislave, v Holíči, v Micha-
lovciach, v Milhostove, v Rimavskej Sobote a v Somotore, do 
1 cm v Dudinciach a vTurčianskych Tepliciach, do 2 cm v 
Dolnom Hričove, v Hurbanove, v Lieseku, v Medzilaborciach, 
v Oravskom Podzámku, v Prievidzi, na Sliači, v Spišských-
Vlachoch, v Tisinci a v Topoľčanoch, do 3 cm v Bardejove, v 
Čaklove, v Moravskom Svätom Jáne, v Orechovej, v Prešove, 
v Žiari nad Hronom a v Osadnom, do 5 cm v Boľkovciach, v 
Bzovíku a v Košiciach, do 6 cm v Banskej Bystrici a v Kame-
nici nad Cirochou, do 8 cm v Jakubovanoch a v Žihárci, do 10 
cm vo Vígľaši a v Červenom Kláštore, do 15 cm v Plavči nad 
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Popradom a vo Švedlári, do 24 cm v Telgárte, do 32 cm v Po-
prade a do 42 cm v Liptovskom Hrádku. 

 
 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín  

a rastlín 
 
S výsevom jačmeňa jarného sa začalo najskôr na Podunaj-

skej a Východoslovenskej nížine v prvej dekáde mesiaca.  
Na juhu Banskobystrického kraja začiatkom druhej dekády. 

V priebehu druhej dekády sa začali vysievať ovos siaty, pšeni-
ca jarná, hrach siaty i mak siaty. Začalo sa s výsadbou skorých 
zemiakov. Prvé sejby jarných obilnín v tretej dekáde mesiaca 
vzchádzali, kedy sa začala sejba repy cukrovej aj slnečnice 
ročnej na západnom Slovensku.  

Ojedinele vzchádzal hrach siaty a mak siaty. Repka ozimná 
v poslednej marcovej dekáde len ojedinele prechádzala z prí-
zemnej ružice listov do fenologickej fázy predlžovania byle.  

V tretej dekáde mesiaca bolo zaznamenané predlžovanie 
listových pošiev pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného.  

Hlavne v tretej dekáde mesiaca pučali púčiky ovocných 
drevín. Pri ríbezliach bolo pučanie púčikov pozorované už v 
prvej dekáde, pričom v tretej vytvárali prvé listy. Ojedinele rí-
bezľa červená začala aj kvitnúť.  

Koncom marca na najteplejších lokalitách zakvitli skoré 
odrody marhule obyčajnej a broskyne. U viniča hroznorodého 
bolo pozorované prúdenie štiav.  

V prvej dekáde mesiaca začala kvitnúť vŕba rakytová, z by-
lín pečeňovník trojlaločný a podbeľ liečivý, od druhej dekády 
drieň obyčajný.  
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Prevažne v tretej dekáde, na juhu aj skôr, začala kvitnúť 
breza previsnutá, zlatovka previsnutá, slivka trnková, záružlie 
močiarne, veternica hájna a ojedinele aj púpava lekárska.  

Prvé listy boli pozorované a zaznamenané v tretej dekáde 
marca pri viacerých lesných drevinách.  

 
 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
 
Pokračoval prílet drozda plavého, škorca lesklého a škov-

ránka poľného. Prvá znáška peľu včely medonosnej bola po-
zorovaná v prvej dekáde marca. Hlavne v tretej dekáde mesia-
ca bol zaznamenaný prvý prílet bociana bieleho.  
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Konečne prichádza jar! Tento týždeň (16. – 22. marca) sa 
máme v skutku na čo tešiť. Najprv očakávame prevažne ob-
lačné počasie, ale už od utorka má byť nad naším územím jas-

ná až polooblačná obloha. 
Zrána miestami hmla alebo 
nízka oblačnosť. 

Štart nového týždňa pri-
nesie prevažne polooblačnú 
oblohu. Zrána miestami hmla 
alebo nízka oblačnosť. Najvy-
ššia denná teplota 12 až 16, na 

Orave, Liptove, Spiši okolo 10 st. Teplota na horách vo výške 
1500 m okolo 2 st. Slabý až mierny, na západe juhovýchodný 
vietor 5 až 10 m/s (15 až 35 km/h), miestami v nárazoch okolo 
16 m/s (60 km/h). 

V utorok  bude jasno až polooblačno. Ráno miestami 
hmlisto. Nočná teplota +3 až -3 st. Denná teplota 11 až 17 
st. Slabý premenlivý, na západe juhovýchodný vietor 2 až 6 
m/s (5 až 20 km/h). 

Stred týždňa sa ponesie v znamení jasna až polooblačna a 
ojedinele na niektorých miestach sa môžu vyskytnúť prehán-
ky, na horách snehové. Nočná teplota +2 až -4 st. Denná teplo-
ta 7 až 13 st. Prevažne východný vietor do 6 m/s (20 km/h). 

Vo štvrtok jasno až polooblačno a ojedinele prehánky, od 
stredných polôh snehové. Nočná teplota +1 až -5 st. Denná 
teplota 8 až 14 st. 

Finále týždňa prevažne polojasný, zrána aj hmlistý. Nočná 
teplota +2 až -4 st. Denná teplota 9 až 15 st. 

www.aktuality.sk 16.03.2015 
pomocná evidencia 379/1/2015 
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Konečne je tu jar! Nepríjemná a dlhá zima sa skončila už aj 
podľa astronómov. Dnes, 20. marca presne o 6. 14 hod., sa za-
čala jarná rovnodennosť.  

V astronómii to znamená, že Slnko má voči svetovému 
rovníku nulovú deklináciu - slnečné lúče dopadajú v mieste 

rovníka kolmo na zemský povrch. 
Tento jav, ku ktorému dochádza vždy 
na jeseň a na jar, je spôsobený sklo-
nom zemskej osi a obehom Zeme 
okolo Slnka. V čase jarnej rovnoden-
nosti sa začína na severnej pologuli 
jar a na tej južnej zas jeseň. Okamih 
jarnej rovnodennosti nenastáva každý 
rok v rovnakom čase. Príčinou toho je 
rozdielna dĺžka astronomického a ob-
čianskeho roka a vkladanie prestup-
ného dňa - 29. februára - každý štvrtý 
rok.  

Dátum 21. marec, ktorý sa uvádza v učebniciach a ktorý 
mnohí ľudia dodnes považujú za prvý jarný deň, platil iba v 
prvých dvoch desaťročiach 20. storočia. V posledných rokoch 
bol tento dátum aktuálny už len každý tretí rok po roku prie-
stupnom, t. j. v roku 2003 a 2007. Počnúc rokom 2012 bude 
jarná rovnodennosť podľa stredoeurópskeho času vždy 20. 
marca a od roku 2048 sa bude objavovať aj 19. marca. Návrat 
k pôvodnému 21. marcu ako k prvému jarnému dňu nastane až 
po vynechaní prestupujúceho dňa v rokoch 2100, 2200 a 2300. 

www.cas.sk 20.03.2015 
pomocná evidencia 403/1/2015 
 
Husté sneženie počas posledného marcového dňa  spôsobu-

je dopravné komplikácie na niektorých cestách Trenčianskeho 
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samosprávneho kraja. Informovalo o tom Operačné stredisko 
Krajského riaditeľstva polície v Trenčíne. 

Na celom úseku 
diaľnice D1 Horná 
Streda - Ilava je ma-
ximálna rýchlosť zní-
žená na 100 kilomet-
rov za hodinu. Dôvo-
dom je tvorba súvislej 
snehovej prikrývky. 
Podľa operačného 
strediska je z oboch 
strán neprejazdný horský priechod Machnáč nad Trenčian-
skymi Teplicami. 

Ako informovala Slovenská správa ciest, v Trenčianskom 
kraji je vrstva čerstvého snehu od jedného do troch centimet-
rov na cestách medzi Belušou a Sverepcom, medzi Lysou pod 
Makytou a hranicou s Českou republikou v Púchovskom ok-
rese. Rovnako vrstva snehu je na ceste medzi obcou Dulov v 
Ilavskom okrese a Púchovom. Zasnežené sú prakticky všetky 
cesty III. triedy v Púchovskom okrese. 

www.topspravy.sk 31.03.2015 
pomocná evidencia 515/1/2015 
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Synoptický prehľad za mesiac apríl 2015 
 
Na začiatku mesiaca k nám medzi tlakovou nížou nad Po-

baltím a tlakovou výšou nad západnou Európou od severozá-
padu až severu prúdil studený morský, pôvodom arktický 
vzduch. Súčasne vo vyšších vrstvách ovzdušia dňa 6. 4. kar-
patskou oblasťou smerom na juh postupovala tlaková níž.  

Nasledujúci deň sa nad Slovensko v chladnom vzduchu od 
západu rozšírila tlaková výš. Po jej prednom okraji naším 
územím dňa 8. 4. prešiel oklúzny front, za ktorým k nám od 
severozápadu začal prúdiť o niečo teplejší vzduch.  

V ďalších troch dňoch strednou Európou na východ až ju-
hovýchod postupovala tlaková výš. Po jej zadnej strane k nám 
na prelome dekád od juhozápadu prúdil teplý vzduch. Dňa 12. 
4. cez Slovensko v plytkej brázde nízkeho tlaku vzduchu sme-
rom na juhovýchod postúpilo nevýrazné frontálne rozhranie, 
za ktorým 13. 4. v ďalšej brázde nasledoval studený front. Za 
ním sa k nám v chladnom vzduchu od západu rozšíril okraj 
tlakovej výše.  

V noci na 15. 4. cez Slovensko postúpil teplý front systé-
mu, spojeného s tlakovou nížou nad Pobaltím, za ktorým k 
nám od západu prúdil teplý vzduch. Jeho prílev vyvrcholil na-
sledujúci deň. Dňa 17. 4. už územím Slovenska od severu po-
stupoval studený front, spojený s tlakovou nížou so stredom 
nad severozápadným Ruskom.  

Po zadnej strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu k nám po-
tom do 21. 4. od severu opäť prúdil studený, spočiatku arktic-
ký vzduch. V dňoch 21. a 22. 4. nad Slovensko svojou pred-
nou stranou zasahovala tlaková výš so stredom nad Britskými 
ostrovmi, ktorá sa dňa 23. 4. rozšírila až nad Balkán a ako ob-
lasť vysokého tlaku vzduchu zotrvávala do 25. 4. nad južnou 
až juhovýchodnou Európou. Súčasne sa od severu nad Alpy až 
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Balkán vo vyšších vrstvách ovzdušia premiestňovala tlaková 
níž, ktorá však počasie na Slovensku prakticky neovplyvnila.  

Dňa 25. 4. k nám po prednej strane brázdy nízkeho tlaku 
vzduchu nad západnou Európou začal od juhozápadu prúdiť 
teplý vzduch. Jeho prílev vyvrcholil 27. apríla.  

V ďalší deň cez naše územie od západu smerom na východ 
postupoval zvlnený studený front. Za ním sa k nám dňa 29. 4. 
v chladnejšom vzduchu rozšíril okraj tlakovej výše. Tá v záve-
re mesiaca postupovala cez strednú Európu smerom na seve-
rovýchod, po jej zadnej strane k nám tak 30. 4. od juhozápadu 
začal prúdiť teplejší vzduch.  

 
Klimatologický prehľad 

 
Apríl 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nor-

málny s odchýlkami od -1,0 °C (Lomnický štít) do +1,2 °C 
(Bratislava, letisko). Absolútne najnižšia priemerná mesačná 
teplota vzduchu (mimo vysokých horských polôh) bola za-
znamenaná v Oravskej Lesnej (4,3 °C), najvyššia v Bratislave 
na letisku (11,3 °C). Vo vysokých horských polohách dosiahla 
priemerná mesačná teplota vzduchu v apríli hodnoty od -6,7 
°C (Lomnický štít) do -3,3 °C (Chopok).  

Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských 
polôh) bolo zaznamenané v Oravskej Lesnej (-9,8 °C, dňa 5. 
4.), najvyššie maximum v Hurbanove (28,4 °C, dňa 16. 4.). Na 
Lomnickom štíte poklesla dňa 3. 4. teplota vzduchu na –17,2 
°C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčši-
ne územia Slovenska podnormálna: Bratislava -12 %, Piešťa-
ny -4 %, Hurbanovo -11 %, Oravská Lesná -7 %, Sliač-8 %, 
Boľkovce -13 %, Telgárt -11 %, Štrbské Pleso -9 %, Košice -
14 %, Stropkov - Tisinec -8 %. 
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Suma trvania slnečného svitu bola v apríli prevažne nad-
normálna a pohybovala sa v intervale od 110 % (Lomnický 
štít) do 150 % (Liesek) mesačného normálu. Najsilnejšie nára-
zy vetra sme zaznamenali v dňoch 1. až 3. apríla a tiež 28. 4., 
kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť60 až 120 
km/h, vo vysokých horských polohách aj vyššie. Uvedené 
rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maxi-
málnym rýchlostiam  vetra v konkrétnych lokalitách územia 
Slovenska.  

Apríl 2015 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo podnor-
málny. Výnimkou boli iba niektoré regióny, predovšetkým na 
severozápadnom Slovensku a severnom Slovensku, a čiastoč-
ne aj na strednom Slovensku, kde boli atmosférické zrážky v 
apríli normálne, prípadne aj slabo zrážkovo nadnormálne. A 
naopak, na východnom Slovensku, čiastočne aj na juhu stred-
ného Slovenska a na juhovýchode Podunajskej nížiny, prevlá-
dali regióny s podnormálnymi až mimoriadne podnormálnymi 
zrážkami.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väč-
šinou od niekoľko mm v niektorých oblastiach na juhu stred-
ného Slovenska a na juhu východného Slovenska, do viac ako 
90 mm na niektorých miestach vo Veľkej Fatre a v západnej 
časti Nízkych Tatier, ako aj v oblasti masívu Tatier.  

Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska dosia-
hol 30 mm, čo predstavuje 55 % normálu a deficit zrážok 25 
mm.  
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 
Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v apríli 

pohybovala od 6,7 °C (Liesek) do 11,5 °C (Hurbanovo). Mi-
nimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 0,5 °C 
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(Turčianske Teplice) až 4,7 °C (Bratislava, Koliba). Priemerná 
mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 6,1 °C 
(Liesek) do 10,9 °C(Hurbanovo).  

Na monitorovacích staniciach Slovenského hydrometeoro-
logického ústavu bolo pozorované premŕzanie pôdy od tenkej 
povrchovej vrstvy v Dolnom Hričove, v Topoľčanoch, v Hur-
banove, v Beluši, v Prievidzi, v Dudinciach, na Sliači, v Tisin-
ci, v Milhostove, v Michalovciach a v Orechovej, do 1 cm v 
Čaklove a v Košiciach, do 2cm v Boľkovciach, v Spišských 
Vlachoch a v Prešove, do 3 cm v Telgárte, do 4 cm v Plavči 
nad Popradom a v Kamenici nad Cirochou, do 5 cm v Poprade 
a do 8 cm vo Švedlári. Pôda premŕzala prevažne v prvej a na 
začiatku druhej dekády, lokálne, v Telgárte ešte aj na začiatku 
tretej dekády.  

 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín 
 a rastlín 

 
 Prvé kolienka pšenice ozimnej sa vytvárali na juhu v prvej 

dekáde, v stredných polohách a na severe sledovaného územia 
v ďalších dvoch dekádach mesiaca. Druhé kolienka boli za-
znamenávané v nižších polohách od druhej dekády.  

Pri jačmeni ozimnom a raži ozimnej boli prvé kolienka po-
zorované v druhej dekáde apríla, a v poslednej aj druhé ko-
lienka. Repka ozimná začala kvitnúť v druhej dekáde, na väč-
šine územia do konca mesiaca plne kvitla. Tretie listy jačmeň 
a jarného boli pozorované od prvej, ale prevažne od druhej 
dekády, odnožovať začal na začiatku tretej dekády, do konca 
mesiaca bol na juhu ojedinele vo fenologickej fáze prvého ko-
lienka.  

Pšenica jarná a ovos siaty odnožovali v poslednej pentáde 
mesiaca. V prvej dekáde vzchádzala slnečnica ročná na zá-
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padnom Slovensku, od druhej dekády apríla sa siala táto olej-
nina aj na ostatnom území.  

Hlavne od druhej dekády vzchádzali marcové sejby hrachu 
siateho a maku siateho, skôr len ojedinele. Kukurica na zrno i 
siláž sa začala siať v druhej dekáde, vzchádzala v tretej deká-
de. Od druhej dekády sa rozbehla sejba repy kŕmnej i cukrovej 
na strednom a východnom Slovensku. Marcové sejby týchto 
okopanín vzchádzali už v druhej dekáde, aprílové v tretej de-
káde.  

Na konci mesiaca boli zaznamenané prvé páry pravých lis-
tov repy cukrovej. Od prvej dekády sa sadili neskoré zemiaky, 
skoré v druhej dekáde vzchádzali. Chmeľ obyčajný mal kon-
com apríla prvé listy.  

V prvej dekáde apríla začali kvitnúť skoré čerešne, od dru-
hej slivka domáca, neskoré čerešne, čierne ríbezle, egreše i 
višne. Rovnako od druhej dekády začali kvitnúť aj letné a je-
senné odrody hrušiek a jabloní, v tretej už aj zimné odrody, 
kedy bolo zaznamenané na viacerých lokalitách ukončenie 
kvitnutia skoršie kvitnúcich jadrovín. Hlavne v tretej dekáde 
začal kvitnúť orech kráľovský. 

Väčšina kvitnúcich ovocných drevín začala zalisťovať v 
druhej a v tretej dekáde, skoré odrody už v prvej dekáde. Na 
konci druhej dekády mesiaca došlo k namrznutiu kvetov roz-
kvitnutých ovocných drevín v dôsledku záporných teplôt 
vzduchu.  

Na viacerých lokalitách začal od polovice mesiaca kvitnúť 
hrab obyčajný, smrekovec opadavý, pagaštan konský, dub let-
ný, dub zimný, buk lesný, orgován obyčajný, hloh obyčajný a 
ku koncu mesiaca už aj jarabina vtáčia, brusnica čučoriedko-
vá, ojedinele brusnica obyčajná.  

V druhej a tretej dekáde apríla tieto lesné dreviny vytvárali 
prvé listy, u skoršie kvitnúcich drevín bolo zaznamenané vše-
obecné kvitnutie. Ihličnany začali kvitnúť v tretej dekáde, oje-
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dinele aj skôr. Konvalinka voňavá začala kvitnúť v poslednej 
dekáde, miestami už v druhej dekáde. 

 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

 
V prvej dekáde mesiaca prilietali prvé kŕdle lastovičky do-

movej, od druhej dekády belorítky domovej aj dážďovníka 
tmavého, a do konca mesiaca boli zaznamenávané ich hro-
madné prílety.  

Od druhej dekády mesiaca sa prvým spevom ozývala ku-
kučka jarabá. Do konca mesiaca ešte prilietal bocian biely.  

V poslednej dekáde bol miestami pozorovaný prvý výskyt 
chrústa obyčajného a pásavky zemiakovej.  
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Apríl sa pekne uviedol. Na Slovensku hrozí silný vietor, 
snehová metelica a tvorba závejov.  

Teploty sa našťastie pohybujú nad nulou, a tak sa mokrý 
sneh v nižších polohách hneď topí. Meteorológovia však vy-
dali výstrahy pred silným vetrom a tvorbou snehových jazy-
kov a závejov pre všetky kraje. 

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre Bratislavský, 
Trenčiansky, Nitrian-
sky a Trnavský kraj. 
Vietor by mal v nára-
zoch fúkať rýchlo-
sťou 17 až 23 metrov 
za sekundu. Výstrahu 
druhého stupňa vyda-
li meteorológovia pre 
Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj. 

Na hrebeňoch hôr by mala rýchlosť vetra dosahovať až 33 
metrov za sekundu. 

Silný vietor a silné sneženie výrazne znižujú na mnohých 
úsekoch ciest viditeľnosť a takzvaná biela hmla môže zapríči-
niť komplikovanú orientáciu vodičov 

Snehové jazyky a záveje by sa podľa Slovenského hydro-
meteorologického ústavu mali tvoriť v Banskobystrickom, 
Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Ide 
najmä o horské oblasti. 

Slovenská správa ciest ráno informovala, že diaľnice a ces-
ty sú prevažne vlhké až mokré, ale zjazdné. Vo vyššie polože-
ných miestach na strednom Slovensku je na vozovke miestami 
kašovitý až utlačený sneh do dvoch centimetrov. 

Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až 
mokrý s výnimkou HP Vrchslatina, Grajnár, Čertovica, Súľo-
vá, Látky-Prašivá, Huty, Zbojská a Dobšiná, na ktorých sa na-
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chádza miestami vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu do 
hrúbky 2 -3 cm. 

Horský priechod Zbojská je uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 
t. Horský priechod Šútovce a cesta I/64 Nitrianske Pravno - 
Fačkovské sedlo sú uzatvorené pre vozidlá dlhšie ako 10 m. 
Sedlo Javorinka na ceste II/531 je pre vozidla nad 10 m dĺžky 
ťažko prejazdná. 

Poľadovicu hlásia na cestách III. triedy v lokalitách Pleši-
vec, Rožňava a Štítnik. Na ceste II/584 Bystrá - Srdiečko sú 
nutné snehové reťaze pre všetky vozidlá. Cesta 1/14 v okrese 
Turčianske Teplice je pre vozidlá nad 10 m neprejazdná. 

www.aktualne.sk 01.04.2015 
pomocná evidencia 524/1/2015 
 
Vtáky, ktoré na Slovensko už prileteli, ochladenie zvládnu. 

Zimu a dažde horšie zvládajú mláďatá, ktoré potom často 
hromadne hynú. 

Vyzeralo to, že vtáky priletia na Slovensko z teplých krajín 
skôr, no zaskočilo ich ochladenie. Z Afriky už síce odleteli na 
sever, podobne ako po iné 
roky. Po prílete na Blízky 
východ alebo na juh Euró-
py ich však v ďalšom lete 
pribrzdí počasie. 

„Ich migráciu z Afriky 
ovplyvňuje poloha Slnka, 
Mesiaca, hviezd, magne-
tizmus Zeme či dĺžka dňa a noci,“ hovorí Ján Gúgh z ornito-
logickej organizácie SOS/BirdLife Slovensko.„Väčšina typic-
kých migrantov, ako lastovičky, belorítky a iné hmyzožravé 
druhy, je ešte len na ceste z Afriky,“ vraví zasa Jozef Ridzoň 
z tej istej organizácie. 
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Vtáky, ktoré už stihli priletieť, sa so zhoršeným počasím 
vyrovnajú. Horšie je to podľa Jozefa Ridzoňa vtedy, keď sa 

ochladí počas hniezdenia, keď 
vtáky vychovávajú mláďatá. 

 „Po niekoľkodňových daž-
ďoch a chlade často hromadne 
hynú mláďatá bocianov, dáž-
ďovníkov, lastovičiek a iných 
druhov,“ vraví Jozef Ridzoň. 

Najviac vtákov priletí z juhu 
na prelome marca a apríla, podľa SOS/BirdLife Slovensko ich 
u nás bolo už vo februári vyše 40 druhov. 

Po teplej zime mohli vlani vtáky priletieť skôr, v roku 2013 
im migráciu skomplikovalo ochladenie a sneženie v druhej po-
lovici marca. „Veľké kŕdle bocianov a iných vtákov vtedy ča-
kali južne od nás, kým sa nevyčasí,“ hovorí Jozef Ridzoň. 

www.dennikn.sk 01.04.2015 
pomocná evidencia 525/1/2015 
 
Studený marec a rýchle oteplenie poplietli niektorých vtá-

kov. Lastovičky sa už na Slovensko z juhu vrátili, známa orli-
ca Anička je ešte na ceste z Afriky.  

Premenlivé marcové počasie spôsobilo, že na našom území 
boli v posledných dňoch aj vtáky, ktoré tu byť nemali. Chlad-
né marcové dni vyhovovali severským vtákom, ktoré u nás 
ostali zimovať dlhšie – napríklad pinka severská či drozd čer-
venkastý. Ešte v apríli tu zostávali aj myšiaky severské, ktoré 
zväčša odlietajú v marci. 

Naopak, teplé dni k nám pritiahli prvých afrických migran-
tov – lastovičky a bociany. Prekvapujúce bolo aj pozorovanie 
orla krikľavého, ktorý zimu trávi v subsaharskej Afrike a na 
Slovensko zvyčajne prilieta až začiatkom apríla. 
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„Kým prvá skupina vtáctva tu už nemala byť, ďalšia tu bola 
vzhľadom na teploty v pomerne nepriaznivých podmienkach. 

Týka sa to najmä hmyzo-
žravých druhov, ako sú 
lastovičky alebo penice,“ 
hovorí Roman Slobodník 
z organizácie Ochrana 
dravcov na Slovensku. 

Teplomilné vtáky odlie-
tajú na juh za potravou a 

priaznivejšími životnými podmienkami. Sťahovať sa začínajú 
v auguste, posledné druhy odlietajú v októbri. Medzi najzná-
mejšie sťahovavé vtáky patria lastovičky, bociany, škorce či 
škovránky. Jesenná migrácia je pomalšia, vtáky sa zastavujú 
na miestach bohatých na potravu, kde zotrvajú aj niekoľko 
týždňov. Pri ich jarnom návrate, keď sa rozmnožujú, víťazia 
hormóny nad potravou, a preto je táto migrácia kratšia a ener-
geticky náročnejšia. 

Na ceste z Afriky do Európy je už aj slávna orlica Anička, 
ktorej pohyb môže verejnosť na internete sledovať vďaka so-
lárnej GPS vysielačke. Na jej hniezde vo Vysokých Tatrách 
ochranári už v marci nainštalovali kamerový systém. 

Naopak, zimu u nás prežívajú operenci zo severu, ktorým 
vyhovuje miernejšie podnebné pásmo. Teploty pár stupňov 
pod nulou sú znesiteľnejšie ako silné zimy vo Švédsku alebo v 
Rusku. Prvé havrany, kavky i niektoré druhy kačíc môžeme 
vidieť už koncom septembra, Slovensko opúšťajú začiatkom 
marca. 

www.dennikn.sk 16.04.2015 
pomocná evidencia 623/1/2015 
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Synoptický prehľad za mesiac máj 2015 
 
Na začiatku mesiaca naše územie ovplyvňoval od severo-

západu postupujúci zvlnený studený front. V nedeľu 3. 5. sa 
presúvala cez naše územie na východ nevýrazná tlaková výš a 
naše počasie ovplyvňoval okraj teplého frontu.  

Za ním k nám z juhozápadu prúdil veľmi teplý vzduch, kto-
rého prílev vrcholil v stredu 6. 5. Vtedy cez naše územie pre-
chádzal od severozápadu studený zvlnený front, za ktorým k 
nám prúdil chladnejší vzduch. Pri prechode studeného frontu 
sa vo veľmi teplom vzduchu vyskytli na severnom Slovensku 
intenzívne búrky, spojené so supercelou, krúpami a vysokými 
úhrnmi atmosférických zrážok.  

Nasledujúce dva dni sa Slovensko nachádzalo v oblasti ne-
výrazného relatívne vyššieho tlaku vzduchu. Po prechode 
oklúzneho frontu v nedeľu 10. 5. sa nad Slovensko rozšírila od 
juhozápadu oblasť vyššieho tlaku vzduchu a postupne sa pre-
súvala ďalej na východ.  

V stredu 13. 5. vo večerných hodinách postupoval cez Slo-
vensko od západu nevýrazný zvlnený studený front, spojený s 
tlakovou nížou nad južným Anglickom, neskôr nad severným 
Talianskom.  

Dňa 16. 5. začal počasie u nás ovplyvňovať výbežok vyš-
šieho tlaku vzduchu od západu. Súčasne po jeho severnom ok-
raji prešiel cez naše územie na juhovýchod nevýrazný studený 
front. Stred samostatnej tlakovej výše sa postupne presúval 
cez Slovensko ďalej na východ. Po jej zadnej strane začal k 
nám prúdiť veľmi teplý vzduch od juhovýchodu.  

Súčasne sa nad Severným morom sformovala nová tlaková 
níž a s ňou spojený zvlnený studený front dňa 20. 5. postúpil 
nad Slovensko. Ten sa postupne rozpadával a Slovensko opäť 
ovplyvňoval ďalšie 4 dni výbežok vyššieho tlaku vzduchu od 
západu.  
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V dňoch 25. a 26. 5. počasie u nás ovplyvňovala oblasť 
nižšieho tlaku vzduchu od juhovýchodu. Od 27. 5. počasie v 
alpskej a karpatskej oblasti ovplyvňoval výbežok vysokého 
tlaku vzduchu od západu.  

Jeho vplyv prerušil v sobotu 30. 5. studený front, spojený s 
tlakovou nížou nad južnou Škandináviou, ktorý postupoval 
cez naše územie ďalej na juhovýchod. Za ním k nám od juho-
západu začal prúdiť teplejší vzduch.  

 
Klimatologický prehľad 

 
Máj 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nor-

málny s teplotnými odchýlkami od -0,5 °C (Čadca) do +1,3 °C 
(Sliač).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Orav-
skej Lesnej (10,0 °C), najvyššia v Hurbanove (16,1 °C). Vo 
vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná tep-
lota vzduchu v máji hodnoty od 0,2 °C (Lomnický štít) do 3,1 
°C (Chopok).  

Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských 
polôh) namerali v Oravskej Lesnej (-2,4 °C, dňa 3. 5.), najvy-
ššie maximum v Dudinciach (29,4 °C, dňa 19. 5.). Na Lom-
nickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu dňa 15. 5. na 
-9,3 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčši-
ne územia okolo normálu: Bratislava +3 %, Piešťany +3 %, 
Hurbanovo +6 %, Oravská Lesná +2 %, Sliač-4 %, Boľkovce 
-2 %, Telgárt +2 %, Štrbské Pleso +2 %, Košice +1 %, Strop-
kov - Tisinec +4 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v máji prevažne okolo 
normálu v intervale od 76 % (Hurbanovo) do 112 % (Lomnic-
ký štít) normálu. Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rých-
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losťou 60 až 90 km/h (v horských polohách aj vyššie) sme po-
zorovali v dňoch 6. a 20. mája. Uvedené rýchlosti vetra sú iba 
orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam 
vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Máj 2015 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo normálny až 
nadnormálny. Lokálne, predovšetkým vplyvom búrkových le-
jakov, bol až silne zrážkovo nadnormálny. Výnimkou boli iba 
niektoré regióny, predovšetkým na krajnom západe Slovenska, 
kde boli atmosférické zrážky v máji podnormálne.  

Mesačné úhrny zrážok sa pohybovali väčšinou od 20 mm v 
niektorých oblastiach na severozápade Záhoria, do viac ako 
200 mm na niektorých miestach v Nízkych Tatrách, ako aj v 
oblasti Tatier a severného Spiša. Priestorový úhrn zrážok pre 
celé územie Slovenska dosiahol 102 mm, čo predstavuje 134 
% normálu a prebytok zrážok 26 mm.  

 
Agrometeorologický a fenologický prehľad 

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

pohybovala od 12,3 °C (Liesek) do 17,8 °C (Hurbanovo). Mi-
nimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 6,6 °C 
(Liptovský Hrádok) až 12,9 °C(Bratislava, Koliba). Priemerná 
mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 11,5 °C 
(Liesek) do 16,7 °C (Hurbanovo).  

 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín  
a rastlín 

 
V prvej dekáde mesiaca bolo na juhu zaznamenané zdure-

nie pošvy posledného listu ozimných obilnín, miestami aj kla-
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senie. V stredných polohách bola fenologická fáza klasenia 
pozorovaná od druhej dekády.  

Repka ozimná v druhej dekáde mája na viacerých lokali-
tách ukončovala kvitnutie. Jačmeň jarný vytváral druhé ko-
lienka najskôr v prvej dekáde na Podunajskej nížine, v stred-
ných polohách až v druhej dekáde, kedy najvyspelejšie porasty 
už klasili.  

Ovos siaty a pšenica jarná v prvej dekáde vytvárali prvé ko-
lienka len v najnižších polohách. V druhej dekáde vytvárali 
druhé kolienka, klasili len ojedinele v tretej dekáde mesiaca. 
Od stredných polôh vyššie boli porasty týchto jarín do konca 
mája vo fenologickej fáze prvého, alebo druhého kolienka. 
Tretie listy kukurice siatej (na zrno i siláž) boli pozorované od 
prvej dekády mája.  

Prvý májový týždeň bol zaznamenaný začiatok dekortizácie 
repy cukrovej. Hlavne v prvej a druhej dekáde boli pozorova-
né prvé páry pravých listov repy kŕmnej, od tretej riadkové 
zapojenie porastov, skôr len ojedinele. Prevažne od polovice 
mesiaca bol zaznamenávaný začiatok kvitnutia hrachu siateho. 

Veľmi skoré odrody zemiakov začínali kvitnúť koncom pr-
vej dekády, neskoré sa iba zapájali do riadkov a kvitnúť začí-
nali v poslednej dekáde len výnimočne na juhu. V prvej deká-
de začala kvitnúť lucerna siata a ďatelina lúčna, uskutočňovali 
sa prvé kosby. Pri chmeli obyčajnom bol zaznamenaný začia-
tok rastu zálistkov. Vinič hroznorodý začínal od druhej dekády 
kvitnúť.  

Zimné odrody jabloní a hrušiek plne kvitli prvé dve deká-
dy, v poslednej už len vo vyšších polohách. V druhej a tretej 
dekáde bola pozorovaná tvorba púčikov ovocných drevín. 
Zberová zrelosť skorých čerešní bola zaznamenaná v tretej 
dekáde. Slivka domáca ukončila na sledovaných lokalitách 
kvitnutie najneskôr v druhej dekáde mája, orech kráľovský do 
konca mesiaca.  



949 

 

V prvej, ale hlavne od druhej dekády začala kvitnúť ostru-
žina malinová, tiež baza čierna i ruža šípová, do konca mesia-
ca plne kvitli na väčšine územia. Prvý májový týždeň boli za-
znamenané prvé zrelé plody vŕby rakytovej a začiatok kvitnu-
tia agáta bieleho.  

Od polovice mája začal kvitnúť vtáčí zob na viacerých lo-
kalitách, skôr len miestami. Prvé dve dekády kvitli smrek oby-
čajný aj jedľa biela na väčšine územia.  

Posledný týždeň mesiaca začala na juhu ojedinele kvitnúť 
lipa veľkolistá i malolistá, z bylín v druhej dekáde margaréta 
biela a v kvitnutí pokračovala konvalinka voňavá už aj vo vyš-
ších polohách.  

 
 
 
 

 
 



 

Príslušníci Hasič
z Trenčianskeho 
v súvislosti so stredajšími (20. mája) búrkami s
a veternou smršťou 11 výjazdov. Informoval o tom dnes 
hovorca Krajského riadite
Petrík.  

„Celkove zasahovalo 31 príslušníkov HaZZ a
dených 10 kusov hasič
z pivníc rodinných domov, suterénu a
rov základnej školy, požiar st
v dôsledku blesku, č
a odstraňovanie popadaných st
cii,“ uviedol Marián Petrík s tým, že hasi
du až do dnešného rána. 

www.teraz.sk 21.05.2015
pomocná evidencia 894/1/2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) 
samosprávneho kraja absolvovali 

súvislosti so stredajšími (20. mája) búrkami s krupobitím 
ťou 11 výjazdov. Informoval o tom dnes 

ského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne

„Celkove zasahovalo 31 príslušníkov HaZZ a bolo
dených 10 kusov hasičskej techniky. Išlo o čerpanie vody 

pivníc rodinných domov, suterénu a vnútorných priest
rov základnej školy, požiar stĺpa telefónneho vedenia 

dôsledku blesku, čerpanie vody z cestných komunikácií 
ovanie popadaných stromov na cestnej komunik

uviedol Marián Petrík s tým, že hasiči odčerpávali v
du až do dnešného rána.  

21.05.2015 
pomocná evidencia 894/1/2015 

950 

záchranného zboru (HaZZ) 
samosprávneho kraja absolvovali 

krupobitím 
ou 11 výjazdov. Informoval o tom dnes 

číne Marián 

bolo nasa-
čerpanie vody 

vnútorných priesto-
pa telefónneho vedenia 

cestných komunikácií 
romov na cestnej komuniká-

č čerpávali vo-



951 

 

Synoptický prehľad za mesiac jún 2015 
 

V nevýraznom tlakovom poli prešiel dňa 3. 6. od západu 
cez našu oblasť rozpadávajúci sa studený front. Za ním sa k 
nám rozšírila tlaková výš a neskôr po jej zadnej strane k nám 
prúdil od juhozápadu veľmi teplý vzduch.  

V dňoch 8. 6. a 9. 6. sa nad Rakúskom, Slovenskom a Ma-
ďarskom vlnil studený front. Po jeho prechode sa k nám od 
severu prechodne rozšírila tlaková výš, ale od 12. 6. sa v rela-
tívne nižšom tlaku vzduchu opäť obnovilo juhozápadné prú-
denie.  

Dňa 15. 6. sa nad našou oblasťou vlnil studený front a v 
ďalších dňoch k nám zasahoval od západu výbežok vysokého 
tlaku vzduchu.  

Dňa 19. 6. prešiel od severozápadu cez strednú Európu 
oklúzny front a za ním k nám od severozápadu až severu pre-
nikol vo vyššom tlaku chladný vzduch.  

V ďalších júnových dňoch sa nad nami udržiavalo nevý-
razné tlakové pole a dňa 23. 6. prešiel cez našu oblasť od seve-
rozápadu studený front. Za týmto frontom sa k nám v chlad-
nom vzduchu od západu rozšírila tlaková výš.  

Oblasť vyššieho tlaku vzduchu zotrvávala nad vnútroze-
mím Európy až do záveru mesiaca.  

 
Klimatologický prehľad 

 
Jún 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nad-

normálny, ojedinele až silne nadnormálny s kladnými teplot-
nými odchýlkami od +1,3 °C (Čadca, Poprad) do +2,8 °C 
(Sliač).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Telgár-
te (14,1 °C), najvyššia v Hurbanove (20,4 °C). Vo vysokých 
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horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzdu-
chu v júni hodnoty od 4,4 °C (Lomnický štít) do 6,8 °C (Cho-
pok).  

Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských 
polôh) namerali v Oravskej Lesnej (0,8 °C, dňa 18. 6.), najvy-
ššie maximum v Milhostove (32,6 °C, dňa 13. 6.). Na Lom-
nickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu dňa 25. 6. na 
-4,4 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola prevažne 
podnormálna: Bratislava -9 %, Piešťany -8 %, Hurbanovo -5 
%, Oravská Lesná 0 %, Sliač-10 %, Boľkovce -7 %, Telgárt -3 
%, Štrbské Pleso -2 %, Košice -9%, Stropkov-Tisinec -4 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v júni prevažne nadnor-
málna v intervale od 102 % (Boľkovce) do 128 % (Stropkov-
Tisinec).  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 
80 km/h sme pozorovali lokálne pri búrkach. Uvedené rýchlo-
sti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 
rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Jún 2015 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo podnormál-
ny a prevažne iba lokálne, predovšetkým vplyvom búrkových 
lejakov, mohol byť zrážkovo normálny. Mesačné úhrny atmo-
sférických zrážok sa pohybovali väčšinou od necelých 5 mm v 
niektorých oblastiach Podunajskej nížiny, pričom niektoré z 
týchto mesačných úhrnov zrážok mohli dosiahnuť až extrémne 
nízku úroveň pre tento mesiac.  

Najvyššie mesačné úhrny zrážok dosiahli tesne viac ako 
100 mm, napr. na Chopku, v Mlynkách a v Lukovej pod 
Chopkom. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska 
dosiahol 39 mm, čo predstavuje 45 % normálu a deficit zrážok 
47 mm.  
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Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 
Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júni po-
hybovala od 16,9 °C (Turčianske Teplice) do 22,7 °C (Žihá-
rec).).  

 
 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín 

 a rastlín 
 
V prvej dekáde prešla pšenica ozimná spolu s jačmeňom 

ozimným do mliečnej zrelosti, na juhu Banskobystrického kra-
ja až v druhej dekáde júna, kedy vyspelejšie porasty dosiahli 
žltú zrelosť. V poslednej dekáde bola v najteplejších oblas-
tiach pozorovaná aj plná zrelosť a ojedinele sa začal aj zber. 

Raž ozimná sa nachádzala v žltej zrelosti až v tretej dekáde. 
Repka ozimná dosiahla na viacerých lokalitách žltú zrelosť v 
druhej dekáde, v tretej plnú zrelosť a na juhovýchodnom okra-
ji Podunajskej nížiny sa začala aj zberať. Mliečna zrelosť jač-
meňa jarného bola zaznamenaná v druhej dekáde, koncom jú-
na na západnom Slovensku aj plná zrelosť a zber.  

Na strednom Slovensku boli jarné hustosiate obilniny na 
konci júna iba v mliečnej zrelosti, na východnom Slovensku 
bola ojedinele zaznamenaná aj žltá zrelosť.  

V polovici mesiaca bola pozorovaná butonizácia pri chmeli 
obyčajnom, hrach siaty dosiahol zelenú (konzervárenskú) zre-
losť. V tretej dekáde sa začal ojedinele zber skorých odrôd 
hrachu v plnej zrelosti. V poslednej dekáde začala na západ-
nom Slovensku kukurica siata miestami klasiť a slnečnica roč-
ná kvitnúť. Na ostatnom území bola slnečnica od druhej deká-
dy vo fenologickej fáze butonizácie.  
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Začiatok predlžovania stoniek maku siateho bol zazname-
naný v prvom júnovom týždni, miestami začal aj kvitnúť.  

Od poslednej dekády bolo pozorované všeobecné žltnutie a 
odumieranie vňate, aj zber skorých zemiakov. Neskoré zemia-
ky začínali kvitnúť na viacerých lokalitách v prvej dekáde, od 
druhej plne kvitli. Porasty, ktoré sa zapájali do riadkov až v 
júni, plne kvitli hlavne v tretej dekáde.  

Prebiehali druhé kosby krmovín aj tráv. Neskoré čerešne 
dosiahli zberovú zrelosť v druhej dekáde, višne a ríbezle hlav-
ne v tretej dekáde, skôr len ojedinele.  

Vinič hroznorodý pokračoval v kvitnutí, od druhého júno-
vého týždňa bolo zaznamenávané zavesovanie strapcov, od 
polovice júna ukončenie rastu letorastov jabloní. V nižších po-
lohách dosiahli zberovú zrelosť skoré odrody marhule obyčaj-
nej v poslednej dekáde mesiaca.  

V prvej dekáde na väčšine územia plne kvitla lipa veľkolis-
tá, od druhej dekády lipa malolistá a začali sa zberať prvé zre-
lé plody ostružiny malinovej, ktorá v podhorských oblastiach 
iba kvitla, spolu s borovicou horskou, agátom bielym, bazou 
čiernou, ružou šípovou a vtáčím zobom.  

Jánske výhonky lesných drevín boli pozorované v druhej a 
tretej dekáde mesiaca.  

 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

 
Celý mesiac bol zaznamenávaný hromadný výskyt pásavky 

zemiakovej, z nižších aj z vyšších polôh sa ozýval prvý spev 
prepelice poľnej.  
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Noc zo stredy 3. júna na štvrtok 4. júna bola na Slovensku 

prvou tropickou v tomto kalendárnom roku.   
Na meteorologickej stanici Bratislava - letisko dosiahla tep-

lota 20,7 stupňa C. Informoval o tom Slovenský hydrometeo-
rologický ústav 
(SHMÚ). Tropickou 
nocou meteorológo-
via označujú takú, 
počas ktorej neklesla 
minimálna teplota 
vzduchu pod 20 
stupňov C. Vlani ju 
ústav SHMÚ zazna-
menal už 23. mája 
na meteorologickej stanici Piešťany. Tropická noc dokonca 
predbehla tropický deň. V Piešťanoch bol vlani až v júni. 
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Dnešná tropická noc na bratislavskom letisku je najskorším 
dátumom tropickej noci na tejto meteorologickej stanici. „Zá-
roveň je to aj najvyššia hodnota na tento deň v rámci celého 
Slovenska,“ doplnil SHMÚ. 

Dňa 4. júna bola prvá tropická noc zaznamenaná aj v roku 
1981 na meteorologických staniciach Bratislava – Koliba, 
Hurbanovo a Piešťany a v roku 2011 v Košiciach. 

Najskôr sa tropická noc vyskytla na Slovensku 5. mája 
1977. Teplota vzduchu 20 stupňov C bola vtedy prekonaná na 
meteorologickej stanici Orechová na Východnom Slovensku. 
Naopak, najneskôr bola tropická noc v roku 1991 - až 30. sep-
tembra. Minimálna teplota vzduchu prekročila hranicu 20 
stupňov C na troch meteorologických staniciach - v Trenčíne, 
Topoľčanoch a Kuchyni. 

www.cas.sk 04.06.2015 
pomocná evidencia 1010/1/2015 
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Synoptický prehľad za mesiac júl 2015 
 
Od 1. 7. do 5. 7. sa nad vnútrozemím Európy nachádzalo 

nevýrazné tlakové pole. Dňa 6. 7. prešiel cez našu oblasť sme-
rom na východ studený front. Ten sa počas 7. a 8. 7. v našej 
oblasti vlnil.  

Dňa 9. 7. prešiel cez strednú Európu po prednej strane tla-
kovej výše od severozápadu studený front a za ním k nám pre-
nikol veľmi chladný, pôvodom arktický vzduch. V ňom sa od 
západu do strednej Európy prechodne rozšírila tlaková výš.  

V ďalších dňoch mesiaca k nám od západu zasahovala tla-
ková výš. Od 17. 7. do 24. 7. sa nad našou oblasťou nachádza-
lo nevýrazné tlakové pole. Súčasne sa nad severozápadnou 
časťou kontinentu nachádzala oblasť nižšieho tlaku vzduchu a 
preto k nám prúdil od juhozápadu veľmi teplý vzduch. 

 Dňa 25. 7. prešiel cez Slovensko od západu výrazný stude-
ný front. V ďalších dňoch mesiaca k nám prúdil chladnejší 
vzduch od západu a v ňom sa v dňoch 27. 7. až 29. 7. Nad Al-
pami, Slovenskom a Ukrajinou vlnilo frontálne rozhranie.  

V posledných dňoch mesiaca sa od západu do strednej Eu-
rópy rozšírila tlaková výš. 

 
Klimatologický prehľad 

 
Júl 2015 bol na území Slovenska prevažne teplotne mimo-

riadne nadnormálny s odchýlkami od +2,3 °C (Medzilaborce) 
do +4,4 °C (Piešťany). Absolútne najnižšia priemerná mesač-
ná teplota vzduchu, mimo vysokých horských polôh, bola za-
znamenaná v Telgárte (17,1 °C), najvyššia v Bratislave na leti-
sku (24,4 °C). V horských polohách dosiahla priemerná me-
sačná teplota vzduchu v júli hodnoty od 6,6 °C (Lomnický 
štít)do 10,3 °C (Chopok).  



958 

 

Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských 
polôh, namerali v Oravskej Lesnej (0,6 °C, dňa 11. 7.), najvy-
ššie teplotné maximum v Dudinciach (38,2 °C, dňa 22. 7.). Na 
Lomnickom štíte poklesla dňa 11. 7. minimálna teplota vzdu-
chu na -5,7 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčši-
ne územia Slovenska podnormálna: Bratislava - letisko -16 %, 
Piešťany -15 %, Hurbanovo -7 %, Oravská Lesná -10 %, 
Sliač-11 %, Boľkovce -13 %, Telgárt -8 %, Štrbské Pleso -10 
%, Košice - letisko -9 %, Stropkov - Tisinec -8 %.  

Suma trvania slnečného svitu v tomto mesiaci bola nad-
normálna v intervale od 105 % (Milhostov) do 152 % (Cho-
pok) normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 
80 km/h, ojedinele aj vyššie, sme pozorovali pri búrkach. 
Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpove-
dať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách 
územia Slovenska.  

Júl 2015 bol na Slovensku zrážkovo priestorovo veľmi 
premenlivý. Na miestach s opakovanými búrkovými lejakmi 
mohol byť lokálne aj zrážkovo nadnormálny. Väčšinou však 
bol zrážkovo normálny až podnormálny, pričom zrážkovo 
podnormálne regióny prevládali predovšetkým na západnom 
Slovensku.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väč-
šinou od približne 10 mm v niektorých oblastiach Podunajskej 
nížiny a najvyššie mesačné úhrny zrážok dosiahli viac ako 150 
mm, napríklad v Nálepkove, v Hronci, v Zázrivej, na Lomnic-
kom štíte a aj na Skalnatom Plese.  

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 53 mm, čo predstavuje 58 % normálu a 
deficit zrážok 38 mm.  
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Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 
Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júli po-

hybovala od 19,7°C(Oravský Podzámok) do 25,5 °C (Hurba-
novo). Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke 
bola 11,8 °C (Turčianske Teplice) až 18,4 °C (Bratislava – 
Koliba). Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 
pohybovala od 18,3 °C (Turčianske Teplice) do 24,5 °C (Hur-
banovo).  

 
 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín  

a rastlín 
 
Pokračoval zber pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného na 

západnom Slovensku, na východnom Slovensku sa rozbehol 
ich zber prvý júlový týždeň.  

Na juhu Banskobystrického kraja dosiahli plnú zrelosť až v 
prvej dekáde júla, v podhorských polohách a na severe nášho 
územia najskôr v druhej, alebo tretej dekáde. Raž ozimná pre-
šla do plnej zrelosti v prvej dekáde, kedy sa začala aj zberať. 
Úroda ozimných obilnín na pozorovaných plochách bola veľ-
mi rozdielna a pohybovala sa od 3 do 11 t.ha-1.  

Repka ozimná sa zberala na strednom a východnom Slo-
vensku od začiatku júla a priemerná úroda semena z pozbera-
ných plôch bola 3 t.ha-1. Okrem najvyspelejších porastov na 
západnom Slovensku, dosiahol jačmeň jarný plnú zrelosť na 
väčšine nášho územia až v posledných dvoch dekádach júla. 

Od prvej dekády bola pozorovaná žltá zrelosť ovsa siateho, 
od druhej plná zrelosť aj zber, s úrodou od 3 do 5 t.ha-1. Na 
viacerých lokalitách bol od prvej dekády pozorovaný začiatok 
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kvitnutia kukurice siatej, vyspelejšie porasty sa na konci júla 
nachádzali v mliečnej zrelosti. V prvej dekáde začala kvitnúť 
slnečnica ročná už aj na strednom a východnom Slovensku, na 
väčšine územia do konca druhej dekády plne kvitla. 

 Pokračoval zber skorých zemiakov, v poslednej dekáde 
bolo ojedinele zaznamenané všeobecné žltnutie a odumieranie 
vňate neskorých zemiakov. Uskutočňovali sa tretie kosby lu-
cerny siatej.  

Pokračovalo dozrievanie plodov ríbezlí, neskorých odrôd 
čerešní a višní. Od prvej dekády dozrievali skoré odrody bros-
kýň a zaznamenávaná bola zberová zrelosť marhule obyčajnej 
už aj na východnom Slovensku, s priemernou úrodou plodov. 
Od druhej dekády dozrievali letné odrody jabĺk a hrušiek.  

Pri skorých odrodách viniča hroznorodého bolo v poslednej 
dekáde pozorované mäknutie bobúľ. V dôsledku sucha dochá-
dzalo k letnému opadávaniu listov i plodov ovocných drevín. 

V podhorských a horských polohách na začiatku júla ešte 
kvitla lipa malolistá a dozrievali plody ostružiny malinovej. 
Od začiatku júla dozrievala brusnica čučoriedková v nižších aj 
vo vyšších polohách. Prvé zrelé plody bazy čiernej boli za-
znamenané v druhej a tretej dekáde, ojedinele na konci mesia-
ca aj jarabiny vtáčej. Z nedostatku atmosférických zrážok bolo 
pozorované letné žltnutie aj opadávanie lístia lesných drevín. 
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Vysoké teploty potrápia Slovákov aj v stredu 22. júla. Slo-
venský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre horú-
čavy výstrahy pre západné, časť stredného a východného Slo-
venska. 

Výstraha druhého stupňa platí pre celý Bratislavský, Trnav-
ský a Nitriansky 
kraj a pre okresy 
Krupina, Lučenec, 
Rimavská Sobota a 
Veľký Krtíš. Teplo-
ta na týchto mies-
tach môže dosaho-
vať 35 až 37 stup-
ňov Celzia. 

Prvý stupeň platí 
v celom Košickom kraji a v okresoch Banská Bystrica, Banská 
Štiavnica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Zvolen, Žarnovica, 
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Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové 
Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Trenčín. Tu bude 
teplota dosahovať od 33 do 35 stupňov Celzia. 

„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo 
pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ upo-
zorňujú meteorológovia. Výstrahy platia od 13.00 h do 18.00 
h. 

www.teraz.sk 21.07.2015 
pomocná evidencia 1248/1/2015 
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Synoptický prehľad za mesiac august 2015 
 
Na začiatku mesiaca k nám zasahoval okraj tlakovej výše. 

Zároveň sa vo vyšších vrstvách ovzdušia presúvala brázda 
nízkeho tlaku vzduchu cez strednú Európu ďalej smerom na 
východ.  

Dňa 5. 8. k nám postúpil nevýrazný studený front. V nasle-
dujúcich dňoch mesiaca prúdil do strednej Európy po okraji 
tlakovej výše nad Ukrajinou veľmi teplý, pôvodom tropický 
vzduch. Ten sa v našej oblasti, v nevýraznom tlakovom poli 
udržiaval až do polovice mesiaca.  

Od 16. 8. začal v strednej Európe klesať tlak vzduchu a dňa 
17. 8. k nám postúpilo od západu zvlnené frontálne rozhranie. 
To sa nad krajinou vlnilo až do 19. 8., keď k nám od severo-
východu začal prúdiť chladnejší a suchší vzduch. V nasledujú-
cich dňoch mesiaca k nám od severu zasahoval okraj tlakovej 
výše.  

Od 24. 8. k nám po prednej strane tlakovej níže nad Fran-
cúzskom prúdil teplejší vzduch a nasledujúci deň k nám od 
západu postúpil studený front. Za ním sa nad Karpatskou ob-
lasťou udržiavala oblasť vyššieho tlaku vzduchu. Jej stred sa v 
ďalších dňoch mesiaca presunul nad Balkán a do našej oblasti 
prúdil až do konca mesiaca veľmi teplý vzduch od juhozápa-
du.  

 
Klimatologický prehľad 

 
August 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

mimoriadne nadnormálny s teplotnými odchýlkami od +3,9 °C 
(Boľkovce) do +5,1 °C (Medzilaborce, Chopok).   

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Orav-
skej Lesnej (17,9 °C), najvyššia v Hurbanove (24,0 °C). Vo 
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vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná tep-
lota vzduchu v auguste hodnoty od 4,7 °C (Lomnický štít) do 
5,1 °C (Chopok).  

Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských 
polôh, namerali v Oravskej Lesnej (2,2 °C, dňa 21. 8.), najvy-
ššie maximum v Hurbanove a v Piešťanoch (38,2 °C, v dňoch 
11. a 12.8.). Na Lomnickom štíte poklesla 10. augusta mini-
málna teplota vzduchu na -2,2 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčši-
ne územia Slovenska podnormálna: Bratislava -10 %, Piešťa-
ny -8 %, Hurbanovo -7 %, Sliač-8 %, Boľkovce -5 %, Štrbské 
Pleso -10 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v auguste na väčšine 
územia Slovenska nadnormálna v intervale od 115 % (Hurba-
novo) do 146 % (Stropkov - Tisinec) normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 
80 km/h (lokálne aj vyššie) sa vyskytli lokálne najmä pri búr-
kach. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia 
zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lo-
kalitách územia Slovenska.  

August 2015 bol na Slovensku zrážkovo veľmi rozdielny. 
V páse tiahnucom sa od východných a centrálnych oblastí Po-
dunajskej nížiny, cez stredné Ponitrie, dolné Považie, oblasť 
Trnavy, ďalej cez severnú polovicu Malých Karpát, oblasť 
Myjavy, Bielych Karpát až po severné Záhorie, bol august 
zrážkovo nadnormálny. Na východnom Slovensku však po-
sledný letný mesiac bol v tomto roku zrážkovo podnormálny a 
na niektorých miestach až zrážkovo extrémne podnormálny. 

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väč-
šinou od niekoľkých desatín mm v niektorých oblastiach cen-
trálnej a severnej časti Východoslovenskej nížiny, až do tak-
mer 200 mm v oblasti severnej časti Malých Karpát a ojedine-
le aj v oblasti Myjavy a stredného Ponitria. Priestorový úhrn 
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zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 57 mm, čo pred-
stavuje 70 % normálu a deficit zrážok 24 mm.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 
Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v auguste 

pohybovala od 19,7 °C (Turčianske Teplice) do 25,6 °C (Mi-
chalovce). Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺb-
ke bola 12,4 °C (Plaveč nad Popradom) až 18,5 °C (Mochov-
ce). Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-
bovala od 18,5 °C (Turčianske Teplice) do 24,4 °C (Hurbano-
vo).  

 
 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín  

a rastlín 
 
Prvé dve augustové dekády bol ešte zaznamenávaný začia-

tok zberu ozimných i jarných obilnín.  
Repka ozimná sa začala vysievať v druhej dekáde len oje-

dinele. Z suchého charakteru počasia sa siala na väčšine nášho 
územia až od tretej dekády mesiaca. Na viacerých lokalitách 
nebola pre nepriaznivé vlahové podmienky zasiata ani do kon-
ca mesiaca. Vzchádzala v poslednej dekáde, len výnimočne 
boli v závere augusta zaznamenané prvé páry pravých listov. 

Kukurica siata sa nachádzala v mliečnej, posledné dve de-
kády mesiaca už aj v mliečno-voskovej zrelosti. Slnečnica 
ročná a najskoršie hybridy kukurice siatej (na zrno) dosiahli v 
tretej dekáde mesiaca plnú zrelosť a začali sa zberať.  
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Na väčšine sledovaných lokalít sa v poslednej dekáde zbe-
rali tiež neskoré zemiaky, miestami kukurica siata (na siláž), v 
Trenčianskom kraji sa zberal chmeľ obyčajný. Celý mesiac sa 
vykonával zber maku siateho, druhé a tretie kosby viacroč-
ných krmovín.  

Od prvej dekády mesiaca sa zberali zrelé plody slivky do-
mácej. V druhej dekáde dosiahol zberovú zrelosť vinič hroz-
norodý na viacerých lokalitách krajiny. U jesenných odrôd ja-
bĺk a hrušiek bola táto fenologická fáza zaznamenaná v tretej 
dekáde, len miestami už v polovici mesiaca.  

Hlavne v druhej a tretej dekáde augusta dozrievali prvé zre-
lé plody brusnice obyčajnej, liesky obyčajnej, hlohu obyčajné-
ho, drieňa obyčajného, ruže šípovej, lokálne slivky trnkovej a 
ojedinele duba letného.  

Z bylín začala v poslednej dekáde na viacerých lokalitách 
kvitnúť jesienka obyčajná, do konca mesiaca miestami plne 
kvitla. 

 
 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
 
V prvej dekáde mesiaca bolo pozorované prvé zoskupova-

nie sťahovavých vtákov do kŕdľov. Bocian biely odlietal z 
nášho územia od druhej dekády, dážďovník obyčajný počas 
všetkých dekád. Odlety ostatných sledovaných druhov vtákov 
boli pozorované hlavne v tretej dekáde augusta.  
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Tak toto sme tu ešte nemali! Meteorológovia farbia mapu 

krajiny pre teplotu načerveno. Najvyšší stupeň výstrahy pred 
horúčavami platil 
v stredu 12. augusta 
na celučičkom území 
Slovenska a stále nie 
je koniec.   

Meteorológovia 
varujú pred nebez-
pečnými extrémne 
vysokými teplotami, 
ktoré môžu ohroziť aj ľudské životy, až do konca pracovného 
týždňa. Takúto situáciu si odborníci nepamätajú od času, keď 
začali výstrahy vydávať. Ako Slováci prežili tieto neznesiteľ-
né teplá?  
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Podľa meteorológa Petra Jurčoviča padajú teplotné rekor-
dy ako na bežiacom páse. V stredu sme napríklad prekonali 
ten z roku 1998, keď v Hurbanove namerali 35 stupňov, teraz 
tam v tieni ortuť v teplomere vystúpila až na 38. Podľa odbor-
níka ide o dôsledok globálneho otepľovania v praxi. Streda 
bola zároveň prvým dňom, 
keď výstraha najvyššieho 
stupňa platila pre celé Slo-
vensko. „Výstrahy sa však 
nevydávajú dlho, ja si na-
príklad pamätám 40-ky aj 
v roku 2007,“ hovorí. Slo-
vensko zostane horúce do konca týždňa. Cez víkend by sa k 
tomu však mali spustiť búrky z tepla. 

Odpovedá Jozef Kozub, meteorológ SHMÚ: 
Ako dlho funguje systém meteorologických výstrah? 
„Minimálne tri roky. Vydávať ich môže iba SHMÚ.“ 
Čo je ich cieľom? 
„Upozorniť ľudí na nebezpečné javy. Varovania sú aj pre-

venciou, aby ľudia dodržiavali pitný režim a chránili sa pred 
slnečným žiarením.“ 

Koľko je stupňov varovaní pre vysoké teploty? 
„Pre každý druh varovania sú tri. Čo sa týka teplôt, prvé sa 

vydáva, ak je na území 33 °C. Ak je 34 °C viac dní za sebou, 
vydávame už druhý, ktorý platí aj 
pre teplotu nad 35 stupňov. Najvy-
šší, tretí, je pre teplotu nad 40 stup-
ňov, ale pre obdobie, ak platí druhá 
výstraha tri dni za sebou. To platí 
pre aktuálne dni, keď nie je 40 
stupňov, ale dlhodobo sú vysoké 

teploty vo všetkých regiónoch. Najvyššie varovanie pre celé 
Slovensko sme vydali prvýkrát.“ 
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Čo znamená 3. stupeň výstrahy? 
„Výskyt nebezpečného javu je v danom ročnom období 

a oblasti veľmi zriedkavý. Predpokladaná intenzita nebezpeč-
ného javu je v danom ročnom období a oblasti extrémne vyso-
ká a predpokladá sa, že spôsobí veľké škody a ohrozí ľudské 
životy.“ 

www.cas.sk 12.08.2015 
pomocná evidencia 1364/1/2015 
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Synoptický prehľad za mesiac september 2015 
 
Začiatkom mesiaca k nám po prednej strane tlakovej níže 

so stredom nad Dánskom vrcholil prílev veľmi teplého vzdu-
chu od juhozápadu. 

 Dňa 2. 9. postúpil od západu zvlnený studený front, ktorý 
sa v našej oblasti udržiaval až do 5. 9. V ďalších dňoch mesia-
ca prúdil medzi tlakovou výšou nad Britskými ostrovmi a tla-
kovou nížou nad západným Ruskom chladnejší vzduch od se-
veru.  

Medzi 14. a 18. 9. rozsiahla tlaková níž postupovala zo zá-
padného Atlantiku ďalej nad Škandináviu. Po jej prednej stra-
ne k nám v týchto dňoch prúdil od juhozápadu veľmi teplý, 
pôvodom tropický vzduch. Advekciu tohto teplého vzduchu 
prerušil až od západu pomaly postupujúci zvlnený studený 
front. Za ním sa od západu do našej oblasti rozšírila tlaková 
výš, ktorá postupovala ďalej na východ až severovýchod.  

Dňa 23. 9. od západu postúpil nad Slovensko výrazný stu-
dený front. Za týmto útvarom sa v nasledujúcich dňoch od zá-
padu rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Pod vplyvom 
tlakovej výše so stredom nad Severným morom naše územie 
zostalo až do konca mesiaca.  

 
 

Klimatologický prehľad 
 
September 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

nadnormálny, na východnom Slovensku až silne nadnormálny, 
s teplotnými odchýlkami od +0,6 °C (Bratislava, Koliba) do 
+2,9 °C (Medzilaborce, Kamenica n/Cirochou).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Orav-
skej Lesnej (11,6 °C), najvyššia v Nitre a v Milhostove 
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(17,4°C). Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 
mesačná teplota vzduchu v septembri od 1,9 °C (Lomnický 
štít) do 4,8 °C (Chopok).  

Absolútne teplotné minimum namerali okrem vysokých 
horských polôh v Oravskej Lesnej (-0,3 °C, dňa 22. 9.), najvy-
ššie maximum v Milhostove (36,0 °C, dňa 1. 9.). Na Lomnic-
kom štíte poklesla dňa 30. 9. minimálna teplota vzduchu na -
9,0 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčši-
ne územia Slovenska okolo normálu: Bratislava -7 %, Piešťa-
ny -2 %, Hurbanovo -4 %, Oravská Lesná +2 %, Sliač-5 %, 
Boľkovce -1 %, Telgárt +2 %, Štrbské Pleso +2 %, Košice - 
letisko -2 %, Stropkov - Tisinec -5 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v septembri okolo nor-
málu v intervale od 78 % (Milhostov) do 121 % (Bratislava, 
letisko) normálu.  

V septembri sme veľmi vysoké nárazy vetra s výnimkou 
vysokých horských polôh na území Slovenska nepozorovali 
(maximálne nárazy boli zväčša okolo 60 km/h). Uvedené 
rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maxi-
málnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia 
Slovenska.  

September 2015 bol na Slovensku zrážkovo normálny až 
nadnormálny. V niektorých dňoch sa ešte vyskytli búrky, tak-
že pole mesačných úhrnov atmosférických zrážok môže vyka-
zovať miestami určité anomálie.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väč-
šinou od necelých 30 mm v niektorých oblastiach na severe 
Podunajskej nížiny a čiastočne aj na strednom Ponitrí, až do 
takmer 200 mm v oblasti na severe Tatier.  

Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska dosia-
hol 74 mm, čo predstavuje 117 % normálu a prebytok zrážok 
11 mm.  
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Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 
Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v septem-

bri pohybovala od 14,6 °C (Turčianske Teplice) do 19,4 °C 
(Orechová). Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej 
hĺbke bola 6,2 °C (Turčianske Teplice) až 14,2 °C (Mochov-
ce). Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-
bovala od 14,9 °C (Liesek) do 19,3 °C (Orechová).  

 
 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín 

 a rastlín 
 
Prvé dve septembrové dekády sa ešte vysievala repka 

ozimná. Celý mesiac pokračovalo na skôr vysiatych plochách 
vzchádzanie a vytváranie prvých párov pravých listov.  

S výsevom pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného sa začalo 
na viacerých lokalitách začiatkom druhej dekády. Na východ-
nom Slovensku vzchádzali ojedinele na konci druhej dekády, 
na ostatnom území až v poslednej dekáde.  

Raž ozimná sa začala siať v druhej dekáde, v poslednej boli 
pri najskorších sejbách pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného 
ojedinele zaznamenané tretie listy. Vzchádzanie vysiatych 
ozimín bolo ovplyvnené nedostatkom pôdnej vlahy.  

Pokračoval zber kukurice siatej (na zrno i siláž), do konca 
mesiaca i neskorých zemiakov a slnečnice ročnej. V druhej 
dekáde mesiaca dosiahla repa kŕmna zberovú zrelosť a v tretej 
dekáde sa spolu s repou cukrovou začali zberať.  

Neskoré odrody viniča hroznorodého dosiahli zberovú zre-
losť v prvej dekáde septembra. V druhej dekáde bola na viace-
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rých lokalitách zaznamenaná zberová zrelosť orecha kráľov-
ského.  

Pokračoval zber sliviek, jesenných odrôd jabĺk a hrušiek, 
zimné odrody sa začali zberať v tretej dekáde, miestami už v 
druhej dekáde.  

Od prvej dekády mesiaca bolo pozorované všeobecné žlt-
nutie a opadávanie listov ovocných drevín. Od začiatku sep-
tembra pokračovalo dozrievanie plodov liesky a drieňa oby-
čajného v stredných a podhorských polohách. Prvé zrelé plody 
pagaštana konského, duba zimného a vtáčieho zobu boli pozo-
rované v prvej dekáde mesiaca.  

V druhej a v tretej dekáde boli na viacerých lokalitách za-
znamenané prvé zrelé plody buka lesného, lipy malolistej a 
veľkolistej, hraba obyčajného a agáta bieleho. Počas celého 
mesiaca bolo pozorované žltnutie a opadávanie listov lesných 
drevín.  

 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

 
Celý mesiac pokračoval odlet škovránka poľného, belorítky 

domovej a lastovičky domovej. Škorec lesklý začal odlietať z 
nášho územia v prvej dekáde septembra. Prvé dve dekády me-
siaca ešte odlietal bocian biely a dážďovník obyčajný.  
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Synoptický prehľad za mesiac október 2015 
 
Prvé októbrové dni sa nad strednou Európou nachádzala 

tlaková výš a po jej okraji k nám od juhozápadu prúdil teplý 
vzduch.  

Dňa 5. 10. sa cez karpatskú oblasť presúvala vo vyšších 
vrstvách ovzdušia brázda nízkeho tlaku vzduchu ďalej na vý-
chod.  

Nasledujúce dni októbra sa nad vnútrozemím Európy udr-
žiavalo nevýrazné tlakové pole. V dňoch 9. a 10. 10. počasie 
na Slovensku ovplyvňovalo zvlnené frontálne rozhranie. Na 
začiatku druhej dekády mesiaca k nám prúdil medzi tlakovou 
výšou nad Pobaltím a tlakovou nížou nad Balkánom chladný a 
vlhký vzduch.  

Synoptická situácia sa zmenila dňa 14. 10., kedy opäť do 
karpatskej oblasti začal prúdiť teplý a vlhký vzduch od juho-
západu po prednej strane tlakovej níže so stredom nad Alpami.  

Dňa 17. 10. sa nad naším územím vyskytlo frontálne roz-
hranie, ktoré oddeľovalo chladný vzduch nad západnou Euró-
pou od teplého vzduchu nad juhovýchodnou Európou a preja-
vilo sa u nás miestami aj intenzívnou zrážkovou činnosťou. 
Nasledujúci deň sa nad Slovenskom v chladnejšom vzduchu 
udržiavalo nevýrazné tlakové pole.  

V dňoch 19. a 20. 10. počasie u nás ovplyvňovalo ďalšie 
frontálne rozhranie spojené s výškovou tlakovou nížou nad 
Rakúskom, ktoré sa prejavilo výdatným dažďom, najmä na ju-
hozápade a východe Slovenska. Vlhký vzduch k nám prúdil aj 
počas ďalších dní mesiaca od severozápadu, ale už sa nevy-
skytli také výdatné atmosférické zrážky.  

Dňa 25. 10. cez Poľsko postupoval studený front, ktorý 
čiastočne ovplyvnil počasie aj u nás. Posledné októbrové dni 
sa nad Slovenskom udržiavala tlaková výš.  
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Klimatologický prehľad 
 
Október 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

normálny s teplotnými odchýlkami od -0,6 °C (Poprad) do 
+0,9 °C (Chopok, Medzilaborce).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte 
(5,3 °C), najvyššia v Hurbanove (12,3 °C). Vo vysokých hor-
ských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v 
októbri hodnoty od -0,9 °C (Lomnický štít) do +1,7 °C (Cho-
pok).  

Absolútne teplotné minimum namerali, okrem vysokých 
horských polôh, v Poprade (-3,8 °C, dňa 28. 10.), najvyššie 
maximum v Dudinciach (24,1 °C, dňa 4. 10.). Na Lomnickom 
štíte poklesla dňa 21. 10. minimálna teplota vzduchu na -8,6 
°C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 
územia Slovenska pohybovala nad normálom: Bratislava, leti-
sko +8 %, Piešťany +23 %, Hurbanovo +12 %, Oravská Lesná 
+2 %, Sliač+8 %, Boľkovce +12 %, Telgárt +10 %, Štrbské 
Pleso +11 %, Košice, letisko +5 %, Stropkov -Tisinec -3 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v októbri prevažne pod-
normálna v intervale od 57 % (Piešťany) do 101 % (Stropkov 
- Tisinec).  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 
90 km/h sme pozorovali na našom území 20. a 28. októbra. 
Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpove-
dať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách 
územia Slovenska.  

Október 2015 bol na Slovensku zrážkovo prevažne nad-
normálny, v niektorých regiónoch v južnej polovici Slovenska 
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až zrážkovo silne nadnormálny. Naopak, na severozápade 
Slovenska bol október väčšinou zrážkovo normálny. Mesačné 
úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od nece-
lých 30 mm, ojedinele na strednom Považí, až do viac ako 200 
mm na niektorých miestach Nízkych Tatier.  

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 89 mm, čo predstavuje 146 % normálu a 
prebytok zrážok 28 mm.  

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 
Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v októbri 

pohybovala od 9,0 °C (Medzilaborce) do 13,8 °C (Žiar nad 
Hronom). Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke 
bola 1,8 °C (Plaveč nad Popradom) až 9,6 °C (Mochovce). 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od 9,4 °C (Medzilaborce) do 13,2 °C (Mochovce). Pre-
mŕzanie pôdy v októbri 2015 sa na meteorologických stani-
ciach Slovenska vyskytovalo lokálne v tenkej povrchovej 
vrstve v tretej dekáde mesiaca v Dolnom Hričove, v Orecho-
vej, na Sliači a v Kamenici nad Cirochou. Maximálna úroveň 

premrznutia pôdy dosiahla hĺbku 1 cm v Bardejove, v Medzi-
laborciach, v Spišských Vlachoch a v Tisinci, 2 cm v Telgárte, 
3 cm v Poprade a v Plavči nad Popradom, 7 cm vo Švedlári.  

 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín  
a rastlín 

 
Najvyspelejšie porasty pšenice ozimnej a jačmeňa ozimné-

ho začali odnožovať v polovici mesiaca, raž ozimná na konci 
októbra len ojedinele. Najneskoršie septembrové sejby vzchá-
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dzali prvé dve októbrové dekády. Sejba ozimín pokračovala 
celý mesiac.  

Prvé dve dekády mesiaca bol ešte zaznamenávaný začiatok 
zberu slnečnice ročnej, a v priebehu celého októbra prvé páry 
pravých listov repky ozimnej. Počas celého mesiaca pokračo-
val zber kukurice na zrno, repy cukrovej aj kŕmnej.  

Prvé dve dekády pokračovalo dozrievanie plodov orecha 
kráľovského, miestami aj jesenných odrôd jabĺk do zberovej 
zrelosti. Celý mesiac bola zaznamenávaná zberová zrelosť 

zimných odrôd jabloní a hrušiek, s priemernou, miestami až 
bohatou úrodou plodov.  

Neskoré odrody viniča hroznorodého sa zberali do konca 
októbra. Niektoré odrody jabloní a hrušiek mali na konci me-
siaca ukončené opadávanie listov.  

Hlavne od stredných polôh vyššie a tiež na severe nášho 
územia pokračovalo v októbri dozrievanie plodov buka lesné-
ho, hraba obyčajného, pagaštana konského, duba letného, lipy 
malolistej, jelše lepkavej, jaseňa štíhleho, slivky trnkovej, ruže 
šípovej, vtáčieho zobu, smrekovca opadavého, smreka obyčaj-
ného a jedle bielej.  

U viacerých lesných drevín bolo do konca mesiaca ukonče-
né opadávanie listov.  
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Synoptický prehľad za november 2015 

 
Od 1. 11. ovplyvňovala počasie v našej oblasti tlaková výš. 

Dňa 7. 11. postúpil do strednej Európy od západu frontálny 
systém.  

V ďalších dňoch mesiaca v silnom západnom prúdení po-
stupovali do strednej Európy jednotlivé frontálne systémy. Od 
10. 11. sa od juhozápadu rozšírila do našej oblasti tlaková výš 
a po jej okraji prúdil k nám od západu teplý vzduch.  

Dňa 12. 11. od severozápadu čiastočne ovplyvnil počasie u 
nás ďalší frontálny systém, za ktorým sa od juhu prechodne 
rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu.  

V noci z 13. na 14. 11. prešiel našim územím od severozá-
padu zvlnený studený front, za ktorým sa od juhozápadu rozší-
ril výbežok vyššieho tlaku vzduchu.  

Od 18. 11. v silnom západnom prúdení sa nad západnou a 
strednou Európou vytvorila frontálna zóna s frontálnymi sys-
témami, ktoré rýchlo postupovali do vnútrozemia Európy.  

Od 21. 11. po zadnej strane rozsiahlej brázdy nízkeho tlaku 
vzduchu začal prenikať do západnej a strednej Európy od se-
verozápadu vlhký a studený, pôvodom arktický vzduch.  

V studenom vzduchu sa v prízemnom tlakovom poli od 23. 
11. rozšíril od juhozápadu až západu výbežok vyššieho tlaku 
vzduchu.  

Dňa 26. 11. sa prehĺbila nad centrálnym Stredomorím tla-
ková níž, ktorá sa v ďalších dňoch presunula na severovýchod 
a ovplyvnila počasie najmä na východnom a strednom Sloven-
sku.  

Od 29. 11. počasie na Slovensku ovplyvňovala od juhu ob-
lasť vyššieho tlaku vzduchu.  

Dňa 30. 11. v silnom západnom prúdení prechádzal Slo-
venskom frontálny systém. 
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Klimatologický prehľad 
 

November 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 
nadnormálny, na krajnom juhozápade miestami až mimoriad-
ne nadnormálny, s teplotnými odchýlkami od +1,0 °C (Strop-
kov - Tisinec, Medzilaborce) do +4,0 °C (Bratislava, Koliba). 

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Orav-
skej Lesnej (2,5 °C), najvyššia v Bratislave na Kolibe (7,9 °C). 
Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 
teplota vzduchu v novembri hodnoty od -0,6 °C (Chopok) do -
3,5 °C (Lomnický štít).  

Absolútne teplotné minimum namerali, mimo vysokých 
horských polôh, v Telgárte (-12,3 °C, dňa 25.11.), najvyššie 
teplotné maximum v Bratislave na letisku (21,2 °C, dňa 8. 
11.). Na Lomnickom štíte poklesla dňa 24. 11. minimálna tep-
lota vzduchu na -17,5 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčši-
ne územia Slovenska podnormálna s odchýlkami: Bratislava - 
letisko -13 %, Piešťany -6 %, Hurbanovo -5 %, Oravská Lesná 
-3 %, Sliač-9 %, Boľkovce -7 %, Telgárt -10 %, Štrbské Pleso 
-1 %, Košice - letisko -1 %, Stropkov - Tisinec -3 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola na území Slovenska 
nadnormálna v intervale od 102 % (Lomnický štít) do 202 % 
(Bratislava, letisko) normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 80 až 
100 km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššie) sme po-
zorovali 30. novembra. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orien-
tačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v 
konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  
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November 2015 bol na Slovensku zrážkovo prevažne nor-
málny až nadnormálny, iba ojedinele podnormálny. Mesačné 
úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od nece-
lých 20 mm na krajnom juhu Podunajskej nížiny, do viac ako 
200 mm na severozápadnej Orave, v Malej a Veľkej Fatre a v 
Tatrách. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska 
dosiahol 73 mm, čo predstavuje 118 % normálu a prebytok 
zrážok 11 mm.  

 
Agrometeorologický a fenologický prehľad 

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

bri pohybovala od 3,9 °C (Medzilaborce, Plaveč nad Popra-
dom) do 8,0 °C (Mochovce). Minimálna termínová teplota 
pôdy v rovnakej hĺbke bola -1,0 °C (Plaveč nad Popradom) až 
3,7 °C (Moravský Svätý Ján).  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od 4,6 °C (Medzilaborce) do 8,6 °C (Bratislava, Koliba). 
Premŕzanie pôdy v novembri 2015 na meteorologických stani-
ciach Slovenska sa vyskytovalo lokálne v tenkej povrchovej 
vrstve (Bratislava, Dudince, Rimavská Sobota, Milhostov, 
Michalovce).  

Maximálna úroveň premrznutia pôdy dosiahla hĺbku do 1 
cm (Hurbanovo, Moravský Svätý Ján, Liesek, Prešov), do 2 
cm (Dolný Hričov, Čaklov), do 3 cm (Košice, Tisinec, Medzi-
laborce), do 4 cm (Topoľčany, Prievidza, Boľkovce, Orecho-
vá, Turčianske Teplice, Bardejov), do 5 cm (Sliač, Poprad, 
Telgárt, Bardejov, Kamenica nad Cirochou, Žiar nad Hro-
nom), do 6 cm v Bzovíku, do 7 cm v Žihárci, do 8 cm (Banská 
Bystrica, Jakubovany), do 10 cm (Plaveč nad Popradom, Lip-
tovský Hrádok) a do 11 cm vo Švedlári.  
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných 
 a lesných drevín a rastlín 

 
U ozimných obilnín, ktoré boli siate poslednú októbrovú 

dekádu, boli ešte zaznamenávané vzchádzanie aj fenologická 
fáza tretieho listu.  

Priaznivé teplotné aj vlhkostné podmienky umožňovali po-
kračovanie odnožovania ozimných obilnín celý mesiac. Repka 
ozimná sa nachádzala v prízemnej ružici listov. Ojedinele sa 
ešte zberala kukurica na zrno.  

Fenologická fáza začiatku opadávania listov bola na sledo-
vaných lokalitách zaznamenávaná ešte prvé dve dekády u sli-
viek, ojedinele hrušiek i čerešní, a celý mesiac u jabloní. V 
novembri bolo ukončené opadávanie listov na väčšine ovoc-
ných drevín.  

Fenologická fáza prvých zrelých plodov bola pozorovaná 
ešte aj v tomto mesiaci u smreka obyčajného, smrekovca opa-
davého, slivky trnkovej, ojedinele jaseňa štíhleho i jelše lep-
kavej. Pokračovalo opadávanie lístia lesných drevín, na viace-
rých sledovaných lokalitách bolo pozorované ukončenie opa-
dávania.  
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Synoptický prehľad za mesiac december 2015 
 

Za studeným frontom, ktorý začiatkom mesiaca prešiel cez 
naše územie na východ, sa nad južnou Európou vytvorila ob-
lasť vyššieho tlaku vzduchu a po jej okraji prúdil do našej ob-
lasti od juhozápadu až západu teplý oceánsky vzduch. Nevý-
razný studený front po jej severnom okraji prechádzal cez naše 
územie 5. 12.  

Frontálna zóna prebiehala cez Britské ostrovy nad Škandi-
náviu. Súčasne sa nad strednou Európou vytvorila tlaková výš, 
ktorá v závere prvej dekády mesiaca sa premiestnila nad Ukra-
jinu, pričom 10. 12. sa vytvoril ďalší stred tlakovej výše nad 
Alpami.  Ďalší nevýrazný studený front prechádzal cez naše 
územie 13. 12. V ďalšom období sa nad južnou, strednou a ju-
hovýchodnou Európou nachádzala oblasť vyššieho tlaku 
vzduchu.  

Okraj studeného frontu prechádzal cez sever nášho územia 
19. 12. Ani posledná dekáda decembra nepriniesla zásadnú 
zmenu cirkulačných pomerov. Po okraji vyššieho tlaku vzdu-
chu zasiahli naše územie len svojimi okrajmi nevýrazné stu-
dené fronty, a to 22., 24. a 25. 12., postupujúce z Atlantiku do 
vnútrozemia Európy.  

Výraznejšie frontálne rozhranie nás začalo ovplyvňovať až 
28. 12. Súčasne nad Škandináviou zmohutnela tlaková výš, a 
po jej prednej strane k nám v závere mesiaca prenikol od seve-
rovýchodu studený, pôvodom arktický vzduch.  

 
Klimatologický prehľad 

 
December 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

nadnormálny, miestami až silne nadnormálny s teplotnými od-
chýlkami od +2,6 °C (Hurbanovo, Bratislava - letisko) do +5,5 
°C (Lomnický štít).  
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Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
bola zaznamenaná v Telgárte (-0,3 °C), najvyššia v Bratislave 
na letisku a v Hurbanove (3,0 °C). Vo vysokých horských po-
lohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v decem-
bri od -4,3 °C (Lomnický štít) do -2,4 °C (Chopok).Absolútne 
teplotné minimum namerali v Poprade (-14,6 °C, dňa 31. 12.), 
najvyššie teplotné maximum na Štrbskom Plese (13,3 °C, dňa 
23. 12.). 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčši-
ne územia Slovenska, resp. sa pohybovala okolo normálu: 
Bratislava +9 %, Piešťany +8 %, Hurbanovo +7 %, Oravská 
Lesná 0 %, Sliač+3 %, Telgárt +3 %, Štrbské Pleso +2 %, Ko-
šice +5 %, Stropkov -Tisinec +2 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v decembri závislá od 
inverznej nízkej oblačnosti v intervale od 62 % (Kamenica 
n/Cirochou) do 132 % (Telgárt). 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 
80 km/h (v horských polohách aj vyššie) sme pozorovali 1. 
decembra. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemu-
sia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych 
lokalitách územia Slovenska.  

December 2015 bol na Slovensku zrážkovo prevažne pod-
normálny, a iba na niektorých lokalitách bol zrážkovo normál-
ny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väč-
šinou od necelých 5 mm, ojedinele na krajnom juhovýchode 
Podunajskej nížiny, na niektorých miestach na juhu stredného 
Slovenska a aj na západe Východoslovenskej nížiny, ako aj v 
oblasti Kamenice nad Cirochou a Herlian. Naopak, o niečo 
viac ako 50 mm zrážok zaregistrovali na niektorých miestach 
v oblasti Malých Karpát, Malej Fatry a Tatier. Priestorový 
úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosia-
hol 18 mm, čo predstavuje 34 % normálu a deficit zrážok 35 
mm.  
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Agrometeorologický a fenologický prehľad 

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

bri pohybovala od 1,4 °C (Liptovský Hrádok) do 5,5 °C (Mo-
ravský Svätý Ján). Minimálna termínová teplota pôdy v rov-
nakej hĺbke bola -3,0 °C (Medzilaborce) až 2,0 °C (Mochov-
ce). Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-
bovala od 1,9 °C (Liptovský Hrádok) do 6,0 °C (Moravský 
Svätý Ján).  

Na monitorovacích staniciach SHMÚ bolo pozorované 
premŕzanie pôdy od tenkej povrchovej vrstvy v Bratislave na 
Kolibe, vo Vígľaši a v Rimavskej Sobote, do 2 cm v Bratisla-
ve na letisku M. R. Štefánika, v Hurbanove, v Dudinciach a na 
Sliači, do 3 cm v Moldave nad Bodvou, v Prešove, v Tisinci 
a v Medzilaborciach, do 4 cm v Moravskom Sv. Jáne, v Prie-
vidzi a v Čaklove, do 5 cm v Bardejove, v Michalovciach, v 
Dolnom Hričove a v Lieseku, do 6 cm v Topoľčanoch, v Tur-
čianskych Tepliciach, v Žiari nad Hronom, v Banskej Bystrici, 
v Liptovskom Hrádku, v Boľkovciach, v Poprade, v Spišských 
Vlachoch, v Milhostove, v Kamenici nad Cirochou a v Ore-
chovej, do 7 cm vo Veľkých Ripňanoch a v Bzovíku, do 8 cm 
v Oravskom Podzámku, do 9 cm v Žihárci, v Telgárte a v Ko-
šiciach, do 10 cm v Jakubovanoch, do 11 cm v Plavči pri Po-
prade, a do 12 cm vo Švedlári.  
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