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Cieľom práce bolo vytvoriť prehľadnú analýzu pomeru dní so snežením/zrážkami (SD/PD) v zimnej 

sezóne (december, január, február) s dôrazom na jeho zmenu v rámci výberových období 1951-1990 

a 1991-2017 a možný budúci vývoj v závislosti od nadmorskej výšky a priemernej sezónnej teploty 

vzduchu. Využitý bol výberový súbor 71 klimatologických staníc SHMÚ nachádzajúcich sa na území 

Slovenska a uskutočňujúcich meteorologické merania teploty vzduchu a pozorovania charakteru 

(skupenstva) atmosférických zrážok v zimných sezónach 1951/1952 – 2017/2018.  
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1 Úvod 

 

Atmosférické zrážky padajúce v podobe snehu a s nimi spojená následná akumulácia snehovej pokrývky 

na zemskom povrchu, ako aj pomer tuhých a tekutých zrážkach pozorovaný v zime, klimatologicky 

definovanej ako obdobie mesiacov (december – február, DJF), predstavuje problematiku, ktorá je z 

hydrologického hľadiska veľmi dôležitá. Je to preto, že tuhé (snehové) zrážky a snehová pokrývka sa 

významným spôsobom podieľajú v priebehu zimy a na začiatku jari na regulácii zásob povrchovej a 

podzemnej vody slúžiacej ako zdroj pitnej a úžitkovej vody pre obyvateľstvo, poľnohospodárstvo a 

priemysel. Okrem pozitívneho vplyvu na hydrologický režim vodných tokov a podzemných vôd, 

prítomnosť snehovej pokrývky na zemskom povrchu má celý rad ďalších priaznivých účinkov. 

Predovšetkým chráni pôdu pred stratou tepla v nočných a ranných hodinách, chráni pôdnu biosféru a 

plodiny pred nepriaznivým účinkom holomrazov a významne dotuje pôdu vlhkosťou (zlepšuje pôdnu 

bilanciu vody). V neposlednom rade je snehová pokrývka významná z hľadiska zimného turistického 

ruchu. Z klimatologického hľadiska výskyt sneženia a snehovej pokrývky významne ovplyvňuje 

energetickú bilanciu krajiny a regionálny a globálny kolobeh vody, ako súčasť globálneho klimatického 

systému (Groisman et al., 1994; Hu and Feng, 2002).  

Prebiehajúca Klimatická zmena, prejavujúca sa najmä nárastom priemernej teploty vzduchu v zimných 

mesiacoch (DJF) (IPCC WGI AR5, 2013; Pecho a Turňa, 2018; Melo et al., 2013), má preukázateľný 

vplyv nielen na zvýšení variability výšky snehovej pokrývky (Lapin et al. 2007), na zmenu počtu dní 

s celkovou snehovou pokrývkou (Faško et al., 2018), ale aj na zmenou procesu (dynamiku) topenia sa 

snehovej pokrývky. Dlhodobý trend nárastu priemernej teploty vzduchu zimnej sezóny (DJF) vplýva aj na 

množstvo atmosférických zrážok vypadávajúcich v podobe snehu, čo sa prejavuje najmä zmenou pomeru 

tuhých a tekutých zrážok, (Pecho et al., 2009) resp. zmenou pomeru počtu dní so snežením (SD – snow 

days) a dní s tekutými zrážkami (PD – precipitation days) SD/PD. Zmena v skupenskom zastúpení 

atmosférických zrážok v priebehu zimy významne ovplyvňuje aj proces jarného topenia snehovej 

pokrývky (Huntington et al., 2004; Knowles et al., 2005; Feng, S., and Q. Hu., 2007; Serqet, et al., 2011), 

pričom najmä v situáciách s častejším výskytom tekutých zrážok v období vrcholenia výšky snehovej 

pokrývky (v horských oblastiach v období marec – apríl) (Faško et al., 2009; Pecho et al., 2010; Faško et 

al., 2013; ) môže tento stav viesť k častejším a veľmi vážnym zimným a jarným povodniam z topenia 

snehu, a to aj v budúcnosti, vzhľadom na očakávaný vývoj charakteristík snehovej pokrývky (Pecho et al., 

2017). Na území Slovenska dlhodobo pozorujeme pokles množstva atmosférických zrážok v podobe 
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snehu a zároveň aj relatívne veľkú fluktuáciu výskytu sneženia a trvalej snehovej pokrývky medzi 

jednotlivými zimnými sezónami. Na našom území je zreteľne pozorovaný vzťah medzi výskytom 

sneženia, snehovou pokrývkou, teplotou vzduchu a celkovým úhrnom atmosférických zrážok. (Faško et 

al., 2018). Vlastnosťami snehovej pokrývky a zmenami SD/PD na území Slovenska, a špecifickejšie 

v jeho horských oblastiach, sa v minulosti zaoberalo viacero autorov, ktorí vo väčšine prípadov dospeli 

k záveru, že na väčšine územia pozorujeme klesajúci trend pomeru SD/PD, ktorý je výraznejší pre nižšie 

položené časti územia Slovenska. 

Cieľom tejto práce bolo poskytnúť podrobnejší pohľad na zmenu charakteru zimných zrážok na území 

Slovenska, nadväzujúc tak na predchádzajúce spracovania, ktoré sa už v minulosti venovali tejto 

problematike (Lapin et al., 2007; Nikolova, et al., 2013). Za hlavný indikátor bol zvolený pomer dní so 

snežením (SD – snow days) a dní s tekutými zrážkami (PD – precipitation days) SD/PD. Táto relatívne 

jednoduchá charakteristika dokáže poskytnúť pohľad na zmeny charakteru zrážok v zimnom období 

(DJF), pričom efektívne eliminuje prípadné nepresnosti a procesné chyby, ktoré sa môžu na niektorých 

staniciach vyskytnúť pri meraniach výšky celkovej snehovej pokrývky a vodnej hodnoty snehovej 

pokrývky (Serquet et al., 2011). Podnetom na spracovanie analýzy skupenských zmien atmosférických 

zrážok v zimnom období bola aj skutočnosť, že v zimnom období pozorujeme, aj napriek veľkej 

medziročnej premenlivosti, vzostupný trend priemernej sezónnej teploty vzduchu, čo sa prejavilo aj na 

staniciach zahrnutých v našej analýze (Obr.1). Na základe klimatického modelovania s využitím 

ansámblu regionálnych klimatických modelov CORDEX môžeme navyše pre územie Slovenska vo 

vybranom období predpokladať ďalší nárast teploty vzduchu a množstva zimných zrážok pre vybrané 

RCP scenáre (RCP2.6 a RCP8.5) (Obr. 2; Obr. 3). V našom spracovaní sme sa tak zamerali nielen na 

analýzu časového vývoja zmeny pomeru SD/PD, ale aj vzťahu medzi SD/PD v závislosti od zmeny 

priemernej sezónnej teploty vzduchu. S využitím metodiky použitej v predchádzajúcich spracovaniach 

pre SD/PD pre oblasť Švajčiarska (Serquet et al., 2011) sme sa v rámci výberového súboru pokúsili 

vypracovať aj jednoduchú modelovú prognózu predpokladanej zmeny SD/PD pri predpokladanom 

oteplení zimnej sezóny o 1 K. 

 

 
Obrázok 1: Vývoj priemernej sezónnej teploty vzduchu v zime (DJF) vo výberovom súbore 16 

klimatologických staníc s kompletným radom meraní v zimných sezónach 1951/1952 – 2017/2018 

s vyobrazeným lineárnym trendom (prerušovaná čiara) a 10 ročným kĺzavým priemerom (hrubá čierna 

krivka). 
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Obrázok 2: Predpokladané zmeny priemernej mesačnej teploty vzduchu v zime (DJF) na území Slovenska 

na  základe výstupov regionálnych klimatických modelov (RCMs) v rámci ensemblu CORDEX  podľa 

dvoch zvolených RCP scenárov, RCP2.6 a RCP8.5 (7 členov pre RCP2.6, 18 členom pre RCP8.5) do roku 

2100 [Zdroj: KNMI – Climate Explorer]. 

 

 

         

Obrázok 3: Predpokladané zmeny sezónneho úhrnu atmosférických zrážok (podľa priemeru hodnoty RR) 

v zime (DJF) v rámci Európy na základe výstupov regionálnych klimatických modelov (RCMs) v rámci  

ensemblu CORDEX podľa dvoch zvolených RCP scenárov (RCP2.6 a RCP8.5) pre obdobie 2081-2100 

[Zdroj: KNMI – Climate Explorer]. 

 

2 Údaje a metodika 

 

Zmena priemernej sezónnej zimnej teploty vzduchu a pomeru SD/PD bola analyzovaná na 71 

klimatologických staniciach SHMÚ distribuovaných v rozmedzí nadmorských výšok 97 – 2635 m       

a rozmiestnených viac-menej rovnomerne v rámci územia Slovenska na ploche 49 036 km² (Obr.4).  
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Obrázok 4: Priestorová distribúcia vybraných klimatologických staníc v rámci územia Slovenska. 

 

Údaje zahrnuté vo výberovom súbore museli spĺňať nasledujúce podmienky: 

 

a) zdrojové stanice vykonávali denné merania teploty vzduchu a atmosférických zrážok 

v období 1951 – 2018 a mali dostupný aspoň 30 ročný súbor údajov (Tab.2; Obr.5),   

b) ak sa v danom mesiaci vyskytol chýbajúci údaj o priemernej  dennej teplote vzduchu, 

dennom úhrne zrážok alebo výške novej snehovej pokrývky, bol príslušný mesiac vylúčený 

z analýzy, 

c) ak klimatologická stanica nedisponovala údajmi o priemernej mesačnej teplote vzduchu, 

mesačnom počte SD alebo PD, pre všetky mesiace zimnej sezóny, tj, december, január 

a február, celá zimná sezóna bola vylúčená z analýzy. 

 

Pomer dní so snežením a dní so zrážkami SD/PD (snow days/precipitation days) bol vypočítaný 

metodikou použitou v spracovaní Serquet et al. (2011). Na každej stanici zahrnutej v spracovaní bol 

vypočítaný počet SD a počet PD v mesiacoch december, január a február (DJF), ktoré z klimatologického 

hľadiska tvoria zimnú sezónu. Za deň so zrážkami bol považovaný taký deň, v rámci ktorého bola 

zaznamenaná denná suma (úhrn od 7:00h do 7:00h) atmosférických zrážok ≥ 1 mm. Za deň so snežením 

bol považovaný taký deň, pre ktorý bola v rannom meracom termíne (7:00 hod nasledujúceho dňa) 

nameraná výška novej snehovej pokrývky ≥ 1 cm nezávisle od výšky denného úhrnu atmosférických 

zrážok. Aby bola dodržaná logická skutočnosť, že SD sú podmnožinou PD, čiže počet PD ≥ SD, za dni so 

zrážkami boli automaticky považované aj všetky SD. V ďalšom kroku sme pristúpili k výpočtu pomeru 

SD/PD v zimnej sezóne (DJF) pre všetky stanice zahrnuté v spracovaní. Pre lepšie vyjadrenie závislosti 

pomeru SD/PD od nadmorskej výšky a vývoja pomeru SD/PD v období zimných sezón 1951 - 2017 boli 

stanice zaradené do troch skupín podľa ich nadmorskej výšky: < 300 m n.m., 301 – 500 m n.m. a  > 501 

m n.m. (Obr.6). Získané hodnoty boli korelované s nadmorskou výškou a priemernou sezónnou teplotou 

vzduchu. Pre každú stanicu boli vypočítané trendy pomeru SD/PD v podobe lineárnej regresie pre 

obdobie pozorovania, ktoré bolo zaradené do spracovania. 
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Tabuľka 1: Vybrané klimatologické stanice zahrnuté v analýze.  

 

Pre potreby analýzy zmeny SD/PD boli vybrané dve porovnávacie obdobia, a to 1951 – 1990 (40 rokov) 

a 1991 – 2018 (27 rokov). Zlom vo výberových obdobiach bol stanovený na rok 1991 z dôvodu lepšieho 

vyjadrenia zmeny pomeru SD/PD podmieneným nárastom priemernej teploty vzduchu, pričom treba 

vziať do úvahy, že v prípade sezón 1951/1952 – 1960/1961 bolo do spracovania zaradených len 16 – 20 

staníc. Zmena pomeru SD/PD v zimnej sezónne (DJF) tak bola pre každú stanicu vypočítaná ako 

jednoduchý rozdiel priemerných hodnôt pomeru pre zimné sezóny v obdobiach 1991/1992 – 2017/2018 

a 1951/1952 – 1990/1991, vyjadrený ako percento zmeny. Tieto hodnoty boli následne korelované 

s nadmorskou výškou, vybranými referenčnými hodnotami nadmorskej výšky a vybranými referenčnými 

hladinami priemernej sezónnej teploty vzduchu v zime (DJF). Z vypočítaných hodnôt rozdielu pomeru 

SD/PD sme pre každú stanicu určili regresné krivky lineárneho trendu pre vzťah priemernej sezónnej 

teploty vzduchu a daného sezónneho pomeru SD/PD pre celé obdobie pozorovania zahrnuté v spracovaní. 

Zo získaných regresných rovníc sme pre každú stanicu vypočítali zmenu hodnoty SD/PD pri náraste 

teploty o 1 K, ktoré nám poslúžili ako základ pre výpočet zmien pomeru pre referenčné hladiny 

nadmorskej výšky a teploty vzduchu, s využitím jednoduchého empirického regresného modelu.  
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Obrázok 5: Vývoj počtu analyzovaných klimatologických staníc SHMÚ v závislosti od nadmorskej výšky 

v zimných sezónach 1951/1952 – 2017/2018. 

 

Obrázok 6: Vývoj priemernej hodnoty pomeru SD/PD pre vybrané skupiny nadmorských výšok vo 

výberovom súbore klimatologických staníc v zimných sezónach 1951/1952 – 2017/2018. 

 

3 Výsledky a diskusia 

 

Vo všeobecnosti je možné na základe dosiahnutých výsledkov konštatovať, že hodnoty pomeru SD/PD sa 

pre interval rokov 1951 – 2018, v rámci výberovej siete klimatologických staníc, pohybujú v intervale 

hodnôt 0.38 – 0.99, s mediánom 0.62 (Obr.7). V prípade intervalov absolútnych hodnôt pomeru SD/PD 

pre vybrané porovnávacie obdobia sezón 1951 – 1990:  0.43  0.99 (medián 0.66)  a 1991 – 2017: 0.33 – 

0.99 (medián 0.57) je pozorovaný pokles minimálnych hodnôt pomeru a mediánu, pričom je 

zaznamenaný aj pokles priemernej celosúborovej hodnoty z 0.67 (1951 – 1990) na 0.58 (1991 – 2017) 

(Obr.8). Najnižšie hodnoty boli vypočítané pre nížinné oblasti s nadmorskou výškou do 200 metrov, a to 

<0.47 (minimum Pezinok – Myslenice (Slovenský Grob) 0.38 51-90, Kráľová pri Senci 0.43 51-90, 
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Gabčíkovo 0.33 91-17), pričom na dosiahnuté hodnoty vplývala nielen nadmorská výška lokality, ale aj 

jej priestorové umiestnenie v rámci územia. Táto skutočnosť je napríklad dobre vyjadrená pri porovnaní 

hodnôt dosiahnutých v nížinných oblastiach na západe a východe územia, kde pozorujme vplyv rastúcej 

kontinentality (smerom na východ) a prevládajúcich cirkulačných podmienok na priemernú sezónnu 

teplotu vzduchu a teplotu počas zrážkovej činnosti. V našom prípade to znamená všeobecne vyššie 

hodnoty pomeru SD/PD dosahované v porovnateľných nadmorských výškach v nížinných polohách na 

východe územia. Hodnoty blízke 1 naopak zaznamenávame predovšetkým vo vrcholových polohách 

Tatier, kde sú tekuté zrážky v zime pozorované len veľmi výnimočne, avšak vysoké hodnoty pomeru 

SD/PD sú zaznamenávané aj v relatívne nižších polohách na SZ a v horských a podhorských oblastiach 

na strednom a východnom Slovensku (Tab.2). Hodnoty pomeru pre rozdiel porovnávaných období 

1951/1990 a 1991/2017 sa pohybovali v intervale -30,4 % až 3,8 % (medián 13,1 %). Najväčšie zmeny 

v podobe percentuálneho poklesu boli zaznamenané predovšetkým na juhu západného a stredného 

Slovenska v polohách do 300 m n.m., kde sa vyskytovali lokality s poklesom väčším ako 20 %, pričom 

absolútne najväčší relatívny pokles (-30,4 %) bol vypočítaný pre stanicu Gabčíkovo, situovanú na západe 

územia. Naopak najmenšie poklesy, respektíve veľmi malé nárasty boli vypočítané pre horské polohy nad 

1000 m n.m., pričom aj v niektorých nižšie položených oblastiach na SZ a v strednej časti územia boli 

zaznamenane len malé zmeny pomeru SD/PD, ktoré v mnohých prípadoch nepresahovali prirodzenú 

variabilitu a neboli tak štatisticky významné (Obr.9). Jednoduchým regresným modelom, ktorý využíval 

hodnoty získané v rámci výberového súboru klimatologických staníc, boli vypočítané hodnoty zmeny 

pomeru SD/PD aj pre vybrané referenčné hodnoty nadmorskej výšky a vybrané referenčné hladiny 

teploty vzduchu (Tab.3). Z takto získaných údajov môžeme konštatovať, že pre väčšinu územia 

Slovenska (polohy pod 500 m n.m.) predpokladané hodnoty zmeny pomeru SD/PD predstavujú pokles > 

10%, pričom pri očakávanom ďalšom otepľovaní zimnej sezóny sa javí ako veľmi pravdepodobný aj 

predpoklad, že bude dochádzať k ďalšiemu a aj výraznejšiemu úbytku výskytu dní so snežením. Táto 

skutočnosť je čiastočne vyjadrená aj vo výstupe modelovej predpovede pre jednotlivé vybrané referenčné 

hladiny teploty vzduchu. Alarmujúco vyznieva predovšetkým výpočet zmeny pre priemernú sezónnu 

teplotu 4 °C – pokles o 35 %. Takáto hodnota dlhodobej priemernej teploty vzduchu síce v momentálnom 

súbore staníc nebola zaznamenaná na žiadnej stanici, avšak v posledných rokoch sú hodnoty jej blízke 

čoraz častejšie zaznamenávané v jednotlivých zimných sezónach. Ako príklad môžu slúžiť zimné sezóny 

2006/2007, 2013/2014 a 2015/2016, počas ktorých boli na mnohých staniciach zaznamenané priemerné 

sezónne teploty vzduchu v intervale                     3 °C – 4 °C čo sa následne prejavilo v pomeroch SD/PD 

< 0.15, pričom v sezóne 2013/2014 neboli na viacerých lokalitách na juhozápade územia Slovenska 

a Záhorí zaznamenané žiadne SD.       Zmeny pomeru SD/PD boli modelovo 

vypočítané pre náraste teploty vzduchu o 1 K empirickým regresným modelom s využitím regresných 

rovníc pre zmenu pomeru medzi porovnávacími obdobiami na jednotlivých klimatologických staniciach 

(Obr.10). Zo získaných údajov vyplýva, že najväčšie zmeny sú predpokladané v lokalitách situovaných 

v nadmorskej výške < 500 metrov a pre lokality s priemernou sezónnou teplotou vzduchu > 0°C. Pre tieto 

lokality sú predpokladané zmeny v podobe poklesu pomeru v intervale 10% - 40%, čo by pre mnohé 

nížinné lokality, aj s ohľadom na predpokladanú modelovú zmenu teploty vzduchu, v konečnom dôsledku 

znamenalo, že v prípade dní so snežením (SD), v najteplejších častiach Slovenska budú výrazne pribúdať 

také zimné sezóny, počas ktorých nebudú zaznamenané žiadne dni so snežením, čo môže z dlhodobého 

hľadiska predstavovať významné problémy.  
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Obrázok 7: Priemerná hodnota pomeru SD/PD vo výberovom súbore klimatologických staníc v zimných 

sezónach 1951/1952 – 2017/2018. 

 

Obrázok 8: Závislosť priemernej hodnoty pomeru SD/PD od nadmorskej výšky [m n.m.] vo výberovom 

súbore staníc v zime (DJF) v obdobiach 1951/1990 (a) 1991/2017 (b) 1951/2017 (c) a zmeny pomeru 

SD/PD [%] v závislosti od nadmorské výšky [m n.m.] pre obdobia 1991–2017 a 1951–1990 (d).  
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Tabuľka 2: Priemerná hodnota pomeru SD/PD vo výberovom súbore klimatologických staníc pre 

vybrané výškové hladiny a vybrané intervaly priemernej teploty vzduchu v zimných sezónach 1951/1952 – 

2017/2018  

 

Tabuľka 3: Zmeny pomeru SD/PD [%] pre vybrané referenčné nadmorské výšky [m n.m.] a vybrané 

referenčné hodnoty teploty vzduchu [°C]  v zime (DJF) pre obdobia 1991–2017 a 1951–1990. 
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Obrázok 9: Rozdiel pomeru SD/PD v zimných sezónach (DJF) pre obdobia 1991-2017 a 1951-1990 vo 

výberovom súbore klimatologických staníc.  

 

Tabuľka 4: Zmeny pomeru SD/PD [%] očakávané pri náraste teploty vzduchu o 1 K pre vybrané 

referenčné nadmorské výšky [m n.m.] a vybrané referenčné hodnoty teploty vzduchu [°C]  v zime (DJF) 

pre obdobia 1991–2017 a 1951–1990. 

 

 

Obrázok 10: Regresné závislosti určené pre zmeny pomeru SD/PD [%] očakávané pri náraste teploty 

vzduchu o 1 K v závislosti od nadmorskej výšky [m n.m.] (a) a teploty vzduchu [°C] (b). 

4 Záver 

 

Prebiehajúca Klimatická zmena sa vo všeobecnosti prejavuje zmenou charakteru počasia a priamo 

ovplyvňuje klimatické pomery aj na území Slovenska. Cieľom našej práce bolo preto vytvoriť základnú 

analýzu v oblasti skupenských zmien atmosférických zrážok, prezentovanú pomerom dní so snežením 

(SD) a dní so zrážkami (PD) v otepľujúcich sa podmienkach zimných sezón (DJF) v priebehu sezón 

1951/1952 – 2017/2018. V spracovaní bolo použitých 71 klimatologických staníc rozmiestnených 

približne rovnomerne v rámci územia Slovenska v nadmorských výškach 97 – 2636 m. Závery získané na 

základe našej analýzy v prípade trendov zmeny pomeru SD/PD poukazujú na skutočnosť, že v rámci 

porovnávaných období zimných sezón 1951/1952 – 1990/1991 a 1991/1992 – 2017/2018 je zaznamenaný 

klesajúci trend – v intervale hodnôt -30,4 % až -3,8 %, ktorý bol výraznejší pre lokality s menšou 

nadmorskou výškou a pre teploty vzduchu približujúce sa ku kladným hodnotám. Jednoduchým 

empirickým regresným modelom sme skúmali možné zmeny pomeru SD/PD v závislosti od nadmorskej 

výšky a sezónnej (referenčnej) teploty vzduchu. Takto nastavený model umožňuje vypočítať zmenu 

hodnoty analyzovaného pomeru pre vybrané hladiny nadmorskej výšky a teploty vzduchu. Vypočítané 

zmeny hodnoty SD/PD pri zmene sezónnej teploty vzduchu o 1 K korešpondujú s predpokladaným 

nárastom teploty vzduchu pre obdobie zimnej sezóny, čo znamená, že v extrémnych prípadoch môžeme 
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v najteplejších lokalitách pri oteplený o 1 K očakávať zníženie pomeru SD/PD v intervale od -30 %               

do -40 %, čo by mohlo mať významný dopad na zimný charakter počasia a klimatické pomery nížinných 

oblastí Slovenska, s potenciálnym negatívnym dopadom na kvalitu života obyvateľstva a hospodárstvo 

štátu. 
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Changes in snowfall - days ratio in relation to winter precipitation occurrence 

in Slovakia 
 

Atmospheric precipitations falling as snow and its subsequent ground accumulation in form of snow 

cover, as well as the ratio of solid and liquid precipitation observed during winter, is a matter that is very 

important from a hydrological point of view. Snowfall and snow cover are significantly involved in 

regulating surface and groundwater supplies during the winter and early spring and serve as a source of 

drinking and service water for the residents, agriculture and industry. In addition to the positive influence 

on the global hydrological regime, the occurrence of snow cover has many other beneficial effects. In 

particular, it protects the soil against heat loss during the night and morning hours, protects the soil’s 

biosphere and crops from the adverse effects of the black frost and significantly boosts and improves the 

soil water budget. Last but not least, presence of the snow cover is important in terms of winter tourism. 

From a climatological point of view, the occurrence of snowfall and snow cover significantly influences 

the radiation balance of the Earth's surface and the regional and global water cycle as part of the global 

climate system (Groisman et al., 1994, Hu and Feng, 2002).  

Current Climate change is, in general, expressed as a change in weather patterns and directly affects 

global climatic conditions over continets, including the territory of Slovakia. The aim of the paper was 

therefore to provide a basic analysis of the changes in atmospheric precipitation, change in weather 

patterns more precisely, the changes of snow days (SD) and precipitation days (PD) ratio (SD/PD) during 

the winter season, climatologically defined as the period of months December – February) (DJF) in the 

period 1951/1952 – 2017/2018 with emphasis on its change during two comparative periods, 1951-1990 – 

1991-2017. We focused on its possible future development in dependence on altitude and average 

seasonal air temperature. Our analysis builds on previously published papers that has already dealt with 

this issue within the territory of Slovakia, e.g. Lapin et al., (2007); Faško et al., (2009); Pecho et al., 

(2010); Faško et al., (2013); Nikolova, et al., (2013). Using the methodology applied in previous SD/PD 

processing for the region of Switzerland (Serquet et al., 2011), we attempted to prepare a simple 

regression forecast model with goal to obtain the corresponding decrease in assumed change of SD/PD 

ratio per 1 K as a function of the seasonal winter air temperature. Analysis was conducted using the set of 

71 climatologic stations operated by the SHMÚ and evenly distributed within the territory of Slovakia 

with altitudes ranging from 97 m to 2636 m.  

The conclusions drawn from our analysis on SD/PD trends point to the fact, that during the comparative 

winter seasons periods 1951/1952 – 1990/1991 and 1991/1992 – 2017/2018 there was detected decreasing 

trend between -30,4% to -3.8%. It was more pronounced for locations with lower altitudes and for 

seasonal winter average air temperature approaching the positive values. Using a simple empirical 

regression model, we investigated possible changes in SD/PD ratio depending on altitude and average 

seasonal (reference) air temperature. Calculated SD/PD changes corresponded to the assumed increase in 

air temperature for the winter season, which means that in extreme cases we can expect a reduction in the 

SD/PD ratio in the warmest regions of Slovakia in range between -30% to -40%. This magnitude of 

relative decrease could have a significant impact on the winter weather and climate conditions of 

Slovakia's lowlands, with potential negative impact on the quality of life of the population and the 

national economy. 

Key words: atmospheric precipitation, Climate change, winter season, snow days, precipitation days. 

 


