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SUCHO NA SLOVENSKU NA JAR 2019 A JEHO DOPADY NA 

POĽNOHOSPODÁRSKE PLODINY 

Drought in Slovakia in spring 2019 and its impacts on agricultural crops 

Katarína Mikulová, Maroš Turňa, Gabriela Ivaňáková, Ivana Krčová, 

Martin Madara
 

Slovenský hydrometeorologický úsatv, Jeséniová 17, Bratislava 

Abstrakt 

Epizóda meteorologického sucha podľa 30 dňového indexu SPEI na území Slovenska, ktorá 

vyvrcholila v druhej polovici apríla 2019, začala na východnom Slovensku už v polovici 

februára 2019, pričom podľa monitoringu pôdneho sucha deficit pôdnej vlahy tam pretrvával 

od leta predchádzajúceho roka. Deficit atmosférických zrážok na meteorologickej stanici 

Košice-letisko dosiahol od konca júla 2018 do druhej polovice apríla 2019 hodnotu vyše 130 

mm, čo predstavuje takmer 30 % ročného úhrnu atmosférických zrážok v tejto lokalite. 

V najexponovanejšom 16 týždni sa podľa indexu SPEI vyskytovalo  sucho na celom území 

Slovenska, pričom na vyše 50 % územia Slovenska, najmä na východnom a západnom 

Slovensku, sme zaznamenali extrémne sucho (SPEI <= -2). Podľa hlásení reportérov 

Národnej reportovacej siete dopadov sucha, sa táto epizóda sucha prejavila aj na stave 

poľnohospodárskych plodín a to najmä ozimín a jarín. 

 

Abstract 

Episode of meteorological drought according 30 day SPEI index in Slovakia, which 

culminated in the second half of April 2019, started in eastern Slovakia in half of february 

2019, but the soil moisture deficit, according to soil-drought monitoring, remained there since 

the summer of the previous year. Deficit of precipitation  in meteorological station Košice - 

letisko  was from end of july 2018 to second half of april 2018 more then 130 mm, what is 30 

% of annual precipiation total in this area.  In the 16th week 2019 occurred  meteorological 

drought (by index SPEI) in the whole teritory of Slovakia. Most then 50 % of teritory of 

Slovakia, especially in eastern and western Slovakia, afflied extreme drought (SPEI <= -2). 

According to reports from reporters of the National Drugs Impact Reporting Network, this 

drought episode was also reflected in the condition of agricultural crops. 

Keywords: meteorological drought, soil drought, SPEI, SPI 

 

Úvod 

V súvislosti s klimatickou zmenou sa stále viac hovorí o častejšom, dlhšom a  intenzívnejšom 

výskyte epizód sucha aj v našich klimatických podmienkach (Labudová et al., 2018). Mnohí 

autori sa vo svojich prácach zamerali práve na túto problematiku ako aj vzťahy medzi 

meteorologickým a hydrologickým suchom (Quesada-Montano et al., 2018; Van Loon et al., 

2014; Laaha et al., 2015), meteorologickým suchom a výnosmi poľnohospodárskych plodín 
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(Hlavinka et al., 2009; Žalud et al., 2017; Mäkinen et al., 2017; Olesen et al., 2011), či 

meteorologickým suchom a biodiverzitou, alebo produkciou biomasy (Wang et al., 2018; 

Chang et al., 2018; Kolář et al., 2017). Okrem vedeckých štúdií sa v súčasnosti mnoho 

odborníkov venuje operatívnemu monitoringu sucha. Na celoeurópskej úrovni je k dispozícii 

European Drought Observatory (EDO; http://edo.jrc.ec.europa.eu/), ktorý prevádzkuje 

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (EC’s Joint Research Centre - JRC). V rámci 

projektu DriDanube bol vytvorený operatívny monitoring sucha DroughtWatch 

(www.droughtwatch.eu), ktorý pre monitoring sucha využíva produkty diaľkového prieskumu 

Zeme. Slovenský hydrometeorologický ústav už niekoľko rokov prevádzkuje monitoring 

meteorologického, hydrologického sucha a pred rokom sa k nim pridal aj monitoring sucha 

v podzemných vodách. V spolupráci s kolegami z  CzechGlobe je monitorované aj pôdne 

sucho a dopady sucha na vegetáciu v rámci platformy www.intersucho .sk. ). V predkladanom 

príspevku je zhodnotená výrazná epizóda sucha na jar v roku 2019 na základe výsledkov 

týchto národných monitoringov sucha.  

 

Metodika 

Štandardizovaný zrážkový index (SPI) a Štandardizovaný zrážkový a evapotranspiračný 

index (SPEI) 

Štandardizovaný zrážkový index (SPI) vyjadruje relatívne odchýlky úhrnu zrážok v danom 

období od dlhodobej strednej hodnoty. Podobne aj štandardizovaný zrážkový a 

evapotranspiračný index (SPEI) vyjadruje relatívne odchýlky od dlhodobej strednej hodnoty, 

avšak na rozdiel od SPI, ktorý pracuje len s úhrnmi zrážok, SPEI pracuje s jednoduchou 

vodnou bilanciou, zrážky – evapotranspirácia. Evapotranspirácia je proces, ktorý v sebe 

zahŕňa výpar zo zemského povrchu a transpiráciu (uvoľňovanie vodnej pary z rastlinného 

porastu). 

Negatívne hodnoty indexov znamenajú suché podmienky, pozitívne naopak vlhké podmienky, 

pričom ich intenzita je odstupňovaná v jednotlivých stupňoch (Tabuľka 1). Suché obdobie 

začína pri poklese hodnôt pod -1 a končí pri jeho výstupe nad hodnotu 0. Sucho 

identifikované pomocou SPI, resp. SPEI neznamená, že dané obdobie bolo úplne bez zrážok. 

Index vyjadruje odchýlku od strednej hodnoty teoretického rozdelenia nameraných hodnôt, a 

teda deficit, nie úplnú absenciu zrážok. 

Oba indexy majú 30-dňovú kumulatívnu dobu. To znamená, že index vyjadrený pre daný deň 

určuje odchýlku zrážok, resp. vodnej bilancie daného a predchádzajúcich 29 dní, pričom je 

aplikované tzv. „kĺzavé okno“ na celú dĺžku dátového radu.  

Pre obidva indexy (SPI aj SPEI) boli použité merania teploty vzduchu, atmosférických 

zrážok, priemernej rýchlosti a relatívnej vlhkosti a trvania slnečného svitu z 41 

klimatologických staníc, pričom za referenčné obdobie sa stanovilo obdobie rokov 1981 až 

2010. 

 

Tabuľka 1 Klasifikácia období podľa SPI a SPEI 

SPI charakteristika 

2,0 a viac extrémne vlhké 

1,5 až 1,99 veľmi vlhké 

1,0 až 1,49 priemerne vlhké 

-0,99 až 0,99 blízko normálu 

-1,0 až -1,49 priemerne suché 

-1,5 až -1,99 závažne suché 

http://www.droughtwatch.eu/
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-2,0 a menej extrémne suché 

Pôdne sucho – Intenzita sucha a relatívne nasýtenie pôdy 

Podklady k vyhodnoteniu pôdneho sucha sa získali v spolupráci s českými kolegami 

z Czechglobe, so sídlom v Brne. Výpočet intenzity sucha a ostatných mapových produktov 

pochádza z meraní siete automatických zrážkomerných staníc (v celkovom počte približne 

240 staníc) a siete automatických meteorologických staníc (v celkovom počte približne 90 

staníc). Údaje o využiteľnej vodnej kapacite sú z Európskej pôdnej databázy. Výpočet zásoby 

vody v pôde a relatívneho nasýtenia prebieha v gridovej mierke 0,5 km x 0,5 km. 

Miera intenzity sucha sa posudzuje podľa odchýlky aktuálneho stavu v porovnaní s 

obvyklými podmienkami v rovnakom ročnom období v priebehu rokov 1961-2010. 

Rozlišujeme 7 stavov intenzity sucha. Normálny stav je bez rizika, intenzita sucha S0 

predstavuje len zníženú úroveň vlhkosti v pôde, S1 je začínajúce sucho, S2 mierne sucho, S3 

výrazné sucho, S4 výnimočné sucho a S5 je extrémne sucho. Extrémne sucho predstavuje 

extrémne nízku hodnotu pôdnej vlahy, ktorá sa v danom období v priemere opakuje raz za 

100 rokov a súčasne relatívne nasýtenie je nižšie ako 50 % po dobu viac ako jeden mesiac.  

Relatívne nasýtenie 100 % predstavuje plnú poľnú kapacitu, pod 50 % už hovoríme o bode 

zníženej dostupnosti vody pre koreňový systém rastlín (nedostatok vlahy, potrebné je 

zavlažovanie) a pri nasýtení pod 10 % hovoríme už o bode vädnutia, pričom rastlina je už 

zvädnutá a nie je schopná už prijímať vodu svojím koreňovým systémom. Relatívne nasýtenie 

predstavuje množstvo vody v percentách, ktorá sa nachádza v kapilárach vo vrstve pôdy do 

hĺbky 100 cm. Pôdny horizont je rozdelený ďalej do dvoch vrstiev, 0-40 cm a 40-100 cm. 

Relatívne nasýtenie sa mení podľa ročnej doby. Najvyššie hodnoty bývajú spravidla v zime, 

v chladnom období, keď je nízky výpar a najnižšie sú v letnom období, pri vysokých 

teplotách vzduchu a vysokom výpare. Piesčité a skalnaté pôdy majú v priemere nižšie 

hodnoty relatívneho nasýtenia ako pôdy nivné, preto aj nízke hodnoty relatívneho nasýtenia 

v oblastiach s takýmto typom pôd sú bežné a od toho závisí potom aj intenzita sucha.  

 

Dopady sucha na vegetáciu 

Od roku 2017 prevádzkuje Slovenský hydrometeorologický ústav monitoring dopadov sucha. 

Cieľom monitoringu je zaistiť aktuálne, spoľahlivé a o prax opreté informácie o aktuálnom 

stave sucha a jeho dopadoch. Reportérmi dopadov sucha sú najmä odborníci z praxe - 

poľnohospodári, ovocinári, vinohradníci, lesníci, ale aj široká verejnosť, ktorí dotazníkovou 

formou posielajú týždenne hlásenia o aktuálnom stave porastov a vodnej bilancii.  

 

Výsledky 

Meteorologické sucho na jar 2019 

Epizóda meteorologického sucha podľa indexov SPI a SPEI začala na konci februára na 

východnom Slovensku. V prvej marcovej dekáde prevládali už veľmi suché podmienky aj 

v Podunajskej nížine a Záhorí. Atmosférické zrážky v polovici marca zmiernili 

meteorologické sucho takmer na celom území Slovenska, avšak na východnom Slovensku 

stále väčšina meteorologických staníc vykazovala mierne suché až veľmi suché podmienky. 

Od druhej polovici marca, až do poslednej aprílovej dekády sa sucho na celom území 

Slovenska postupne prehlbovalo na celom území Slovenska. Mesiac apríl skončil na väčšine 

územia s odchýlkou teploty vzduchu od normálu 1981-2010 na úrovni +1 °C až +2 °C. 

Priemerná mesačná teplota v nížinách dosiahla zväčša 11 až 13 °C. K zhoršeniu situácie, 

okrem vysokých teplôt, prispievali aj nadpriemerne vysoké hodnoty slnečného svitu a veľmi 

nízka relatívna vlhkosť, ktorej denný priemer bol v niektorých dňoch v apríli na niektorých 
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miestach na juhu Slovenska iba 30 %. Počas apríla 2019 u nás prevládalo anticyklonálne 

počasie a naša oblasť bola veľmi dlho pod vplyvom rozsiahlej a mohutnej tlakovej výše so 

stredom nad Škandináviou. Tieto skutočnosti mali výrazný vplyv na priemernú mesačnú 

teplotu vzduchu a tiež aj na celkový zrážkový úhrn. Celkový úhrn zrážok v apríli bol na 

väčšine územia relatívne nízky. Zväčša spadlo len od 11 do 40 mm. Vyššie mesačné úhrny 

zrážok sme však zaznamenali vo východnej polovici územia, kde spadlo väčšinou 50 až 70 

mm zrážok, miestami aj do 90 mm. Je však dôležité pripomenúť, že výrazné úhrny zrážok 

boli na východnom Slovensku až v poslednom aprílovom týždni. Preto bola najhoršia situácia 

na začiatku poslednej aprílovej dekády. Podľa indexov SPI a SPEI zo dňa 21.apríla 2019 

(Obr. 1) takmer všetky stanice vykazovali veľmi suché až extrémne suché podmienky. 

Atmosférické zrážky na konci apríla a v máji postupne ukončili túto periódu sucha na celom 

území Slovenska. 

 

Obr. 1 Meteorologické sucho podľa indexu SPEI 21.4.2019 na území Slovenska 
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Obr. 2 Priebeh indexov SPI a SPEI na meteorologickej stanici Košice – letisko 

Jar z pohľadu intenzity sucha 

Sucho na jar v roku 2019 v podstate začalo už v priebehu jesene 2018, ktorá bola najmä na 

východnom Slovensku veľmi suchá. Podľa monitoringu pôdneho sucha bola situácia na 

Slovensku ešte na začiatku septembra celkom priaznivá. Výrazné až výnimočné sucho bolo na 

krajnom východe len ojedinele. V priebehu jesene sa však situácia v pôdach zhoršovala. 

Extrémne sucho sa objavilo na východe už v polovici septembra, a neskôr, v októbri sa 

rozšírilo aj na severozápade Slovenska. Na prelome októbra a novembra nastalo krátkodobé 

zlepšenie, ale v priebehu novembra sa extrémne sucho opäť začalo rozširovať na čoraz väčšiu 

plochu, predovšetkým na východnom Slovensku. V druhej polovici novembra bolo v 

povrchovej vrstve do 40 cm zasiahnutých extrémnym suchom až 5,5 % celkovej plochy 

Slovenska, čo predstavovalo územie s rozlohou približne 2500 km
2
.  Najhoršia situácia v 

pôdnom profile do 100 cm bola na Dolnom Zemplíne, v Slanských vrchoch, a výnimočné až 

extrémne sucho bolo ojedinele aj v Turčianskej kotline, v okolí Žiliny a na Podunajskej 

nížine.  

Počas decembra sa situácia postupne zlepšovala, pričom výrazné až výnimočné sucho bolo na 

konci decembra na približne 6 % celkovej plochy, a to najmä na východnom Slovensku. Toto 

sucho sa síce zmierňovalo, ale stále pretrvávalo v niektorých oblastiach na východnom 

Slovensku aj počas januára a februára. Opätovné zhoršenie nastalo už v marci. Extrémne 

sucho sa rozširovalo opäť na východnom Slovensku. Na začiatku marca bolo extrémne sucho 

na 2 % celkovej plochy a najviac zasiahnuté oblasti boli Šariš, Abov, Slanské vrchy 

a Zemplín. V prvej polovici marca sa situácia prakticky nemenila. Extrémne sucho ostávalo 

na východe, na ostatnom území bolo nanajvýš mierne sucho. Začínajúce až mierne sucho sa 

postupne rozširovalo na celé územie Slovenska až na konci marca. V priebehu apríla sa okrem 

začínajúceho sucha, postupne objavovalo aj výrazné, a neskôr až výnimočné sucho. Najhoršia 

situácia bola zaznamenaná 21. apríla, kedy podľa monitoringu pôdneho sucha  bolo extrémne 

sucho na takmer 10 % celkovej plochy a výrazné sucho na približne polovici územia (Obr. 3). 

Suchom bolo zasiahnuté takmer celé Slovensko, okrem stredných a vysokohorských polôh, 

kde v tom čase bola ešte snehová pokrývka. O týždeň neskôr, bola situácia už lepšia, a to 

najmä na rozhraní stredného a východného Slovenska, kde sa v týždni od 21.4. do 28.4.2019 

vyskytli zrážky, a sucho sa tak zmiernilo. Výrazné až extrémne sucho bolo 28. apríla stále na 

celom západnom Slovensku, v západnej časti stredného Slovenska, a tiež v niektorých 

oblastiach na východnom Slovensku, ako napríklad Šariš, Abov, Slanské vrchy a Dolný 

Zemplín. Sucho pretrvávalo naďalej v hlbšej vrstve, zrážky pomohli doplniť vlahu len 

v povrchovej vrstve. Situácia sa neskôr v máji už postupne zlepšovala, a na konci mája bolo 

takmer celé územie Slovenska (98 %) bez rizika sucha. Máj 2019 bol totiž nielen veľmi 

vlhký, ale aj teplotne podpriemerný.  

Jar z pohľadu deficitu pôdnej vlahy a relatívneho nasýtenia 

Deficit pôdnej vlahy bol výrazný na východnom Slovensku už počas septembra 2018. 

Najvyššie hodnoty deficitu boli v intervale -80 až -100 mm v oblasti Vihorlatu a Polonín. 

Miernejší deficit bol na severe stredného a západného Slovenska, a to do -80 mm. Deficit na 

východnom Slovensku pretrvával počas celej jesene a zimy. Najhoršia situácia bola na konci 

novembra, kedy bol deficit pôdnej vlahy takmer na celom území Slovenska. Počas zimy sa 

situácia postupne zlepšovala. Na východnom Slovensku bol na konci decembra deficit pôdnej 

vlahy len lokálne do -60  mm, a na väčšine územia boli normálne podmienky. Zhoršenie 

situácie nastalo v druhej polovici marca. Deficit sa postupne prehlboval, a tento stav trval až 

do konca apríla. Na konci apríla bol deficit na východnom Slovensku opäť lokálne v intervale 

-80 až -100 mm (Obr. 4). Najviac zasiahnuté oblasti boli Šariš, Košická kotlina, Abov 

a Dolný Zemplín. Dňa 21. apríla 2019 bol deficit vlahy na celom území, pričom na väčšine 



 

62 
 

územia boli hodnoty deficitu -20 až -40 mm. Na prelome apríla a mája nastalo postupné 

zlepšenie a situácia počas mája už bola priaznivá. Na konci mája bol nadbytok pôdnej vlahy 

na takmer celom území, lokálne na západe, v oblasti Záhoria, to bolo až do +60 mm. Deficit 

vlahy bol lokálne na Above stále do -60 mm.  

 

 

Obr. 3 Intenzita sucha k 21. aprílu 2019 

 

 

 

Obr. 4 Deficit pôdnej vlahy (v mm) k 21. aprílu 2019 

 

Relatívne nasýtenie v celom profile bolo na konci septembra najnižšie 10-20 % v oblasti 

Dolného Zemplína. S postupným ochladzovaním a znižovaním potenciálneho výparu, sa 

relatívne nasýtenie počas jesene a v zime zvyšovalo. V zime boli najnižšie hodnoty ojedinele 

na východnom Slovensku 50-60 %. V priebehu jari sa výpar opäť zvyšoval a hodnoty 

nasýtenia sa znižovali. Najhoršia situácia bola na konci apríla, kedy boli hodnoty nasýtenia 
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v celom profile lokálne 10-20 %. Ešte horšie na tom bola povrchová vrstva (do 40 cm). 

V tejto vrstve pôdy bolo nasýtenie v oblasti Turca a Rajeckej doliny dokonca nižšie ako 10 %. 

Bod zníženej dostupnosti (nasýtenie pod 50 %) bol presiahnutý na takmer 70 % celkovej 

plochy. Počas mája sa nasýtenie postupne zvyšovalo. Na konci mája bolo nasýtenie len 

lokálne na Above v intervale 50-60 %.  

 

Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín na jar 2019 

Na základe informácií od odborníkov z praxe, ktoré v týždennom kroku zbierame a 

zverejňujeme prostredníctvom portálu www.intersucho.sk, sme prvé hlásenia na epizódu 

sucha zaznamenali s nástupom vegetácie a prvých jarných prác. Kombinácia stúpajúcej 

dennej teploty vzduchu, ojedinelých zrážok a veterného počasia spôsobila rýchle vysychanie 

vrchnej vrstvy pôdy. Takéto podmienky hlásila väčšina reportérov Národnej reportovacej 

siete dopadov sucha na Slovensku vo svojich komentároch. Najpriaznivejšie podmienky z 

hľadiska vlhkosti boli na parcelách s konvenčnou technológiou spracovania pôdy, ktoré boli 

po sejbe ozimnej pšenice zavalcované. V druhej polovici marca bol hlásený negatívny vplyv 

na vzchádzanie zasiatych jarín, trvalých trávnych porastoch z väčšiny okresov východného, 

južného a juhozápadného Slovenska, pričom k presušovaniu pôdy dochádzalo aj jej 

spracovaním. Niektorí poľnohospodári po sejbe jarné plodiny zavalcovali, aby znížili vplyv 

sucha a zabezpečili kontakt zrna so spodnou vlahou. Avšak vrchná vrstva pôdy rýchlo 

presychala, a deficit zrážok sa zvýraznil.  

V mesiaci apríl 2019 sa dopady sucha na stav poľnohospodárskych plodín prejavili ešte 

intenzívnejšie. Negatívny vplyv sucha bol hlásený predovšetkým na východnom Slovensku. 

Vplyv nedostatku zrážok bolo možné pozorovať na obilninách. Napriek teplejšiemu počasiu 

porasty doslova „stáli“, chýbal im väčší vlahový impulz v podobe výraznejších zrážok. 

Vzchádzanie jarín sa preto predlžovalo. Porasty viditeľne začínali trpieť suchom. Reportéri 

hlásili redukciu a zhadzovanie odnoží u pšenice ozimnej a nerovnomerné vzchádzanie 

neskoršieho výsevu jarín. Prejavy nedostatku vlahy, presušenú vrchnú časť pôdy spôsobujúcu 

problémy pri vzchádzaní obilnín, maku, cukrovej repy, slabšie narastanie zelenej hmoty 

hlásili reportéri z okresov Sabinov, Vranov nad Topľou, Michalovce, Košice-okolie, Prešov, 

Nitra, Levice, Nové Zámky, Zvolen, Brezno, Lučenec, Kežmarok, Partizánske, Nové Mesto 

nad Váhom, Púchov, Topoľčany, Komárno, Piešťany, Pezinok, Bánovce nad Bebravou, 

Dunajská Streda, Senec, Galanta. Problémy hlásil aj okres Trnava, kde vplyvom teplých a 

suchých podmienok bol zaznamenaný intenzívnejší výskyt živočíšnych škodcov v oziminách.  

Ovocinári a vinohradníci hlásili spomalenie až pozastavenie rastu plodov na stromoch, 

nepravidelné pučanie hrozna, a narastajúcu potrebu závlah zeleniny.  

Reportéri lesníckeho dotazníka hlásili suché korytá občasných drobných tokov, preschnuté 

stanovištia s predtým vysokou hladinou podzemnej vody, stratu podzemnej vody v krasových 

oblastiach a pod vápencovými bradlami. Extrémne preschnutie lesnej hrabanky vplyvom 

vetrov, mimoriadnu prašnosť a počiatky abrázie na otvorených plochách bez vegetačného 

krytu, postupné odumieranie lesných porastov dôsledkom sucha, prípadne ich oslabenie a 

nástup druhotných škodlivých činiteľov ako podkôrny hmyz boli hlásené z lesných porastov 

okresov východného aj západného Slovenska. 

Májové ochladenie a zrážky prospeli k regenerácii porastov a plodín. Zlepšil sa kondičný stav 

všetkých porastov a nekompletný porast obilnín miestami oneskorene povzchádzal. Zrážky 

doplnili zásobu vody v koreňovej zóne rastlín a zmiernili prejavy sucha. V južných častiach 

Slovenska však májové dažde prišli u ozimín neskoro, najmä na piesočnatých a štrkovitých 

pôdach poškodenie plodín bolo už trvalé (zhodenie odnoží u pšenice, rýchle odkvitnutie 

repky). Chladnejšie a daždivejšie počasie zmiernilo následky sucha, zastabilizovalo prepad 

úrody, napriek tomu výpadok v úrodách oproti dlhoročnému priemeru poľnohospodári 

predpokladajú.  

http://www.intersucho.sk/
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Aj keď sa v máji výrazne zlepšila kondícia porastov, problémy začal spôsobovať fakt, že po 

extrémnom suchu prišlo extrémne vlhké počasie. To neumožnilo vykonať včasnú chemickú 

ochranu porastov a mechanické zásahy boli pre zamokrenie pôdy nemožné.  

 

 

Obr. 5 Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín na Slovensku k 25.04.2019 

(Zdroj: www.intersucho.sk)  

 

Informácie z jednotlivých okresov od našich reportérov neodrážajú stav v celom okrese, ale 

popisujú situáciu vo vybraných katastroch. 

 

Záver 

V práci bola zhodnotená epizóda sucha na území Slovenska na jar 2019 na základe 

monitoringov meteorologického a pôdneho sucha, ako aj monitoringu dopadov sucha. Na 

základe výsledkov monitoringu hydrologického sucha SHMÚ môžeme konštatovať, že 

v tomto období hydrologické sucho sa v hladinách monitorovaných tokov nezaznamenalo a to 

najmä vzhľadom na zásoby snehovej pokrývky vo vysokohorských polohách. Sucho sa však 

prejavilo na hladine podzemných vôd. Podľa monitoringu „Operatívne údaje pozorovacích 

objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha“ k 30. aprílu 2019 z 29 

monitorovacích objektov vykazovalo 6 mierne suché podmienky a až 17 suché podmienky 

(tento monitoring pracuje len z dvoma úrovňami sucha: 1. Stupeň - mierne sucho, 2. stupeň -  

sucho) a mnohí reportéri  hlásili nedostatok vody vo svojich studniach. 
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