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Záver:

Doterajší teplotný rast, ktorý bol dosiahnutý na území

Slovenska v období medzi 1951-1980 a 1991-2020, by

na základe výsledkov z regionálnych klimatických

modelov MPI a KNMI mal počas 21. storočia

pokračovať aj naďalej, pričom by sa mal v najbližších

dekádach dokonca mierne zrýchliť.

We evaluate the scenarios of the annual course of air temperature (in a monthly step) for the last 30-year period of this century 2071-2100, 

obtained from the outputs of two regional climate models MPI and KNMI for 45 meteorological stations in Slovakia, while we publish only the 

results from 10 stations. We compare the results with the real state of the annual course of air temperature, which was measured at these stations 

in the period 1951-1980 and in the latest current 30-year period 1991-2020. 

The average annual air temperature for 45 selected SHMI stations in Slovakia in the period 1951-1980 reaches the value of 7.1 °C and in the latest 

period 1991-2020 already the value of 8.2 °C. Based on the results of both the MPI and KNMI models, this warming should continue to 10.7 °C of 

average annual air temperature by the end of this century. The pace of this growth should therefore increase slightly in the coming decades.

Priemerná ročná teplota vzduchu pre 45 vybraných staníc

SHMÚ na Slovensku v období 1951-1980 dosahuje hodnotu 7,1

°C a v najnovšom období 1991-2020 už hodnotu 8,2 °C. Za 4

dekády, ktoré ubehli medzi týmito dvomi 30-ročnými obdobiami,

tak dosiahol teplotný rast hodnotu +1,1 °C, čo vychádza

približne na oteplenie o 0,275 °C za desaťročie.

Na základe výsledkov scenárov teploty vzduchu podľa modelov

MPI a KNMI môžeme konštatovať, že priemerná ročná teplota

vzduchu v období 2071-2100 na území Slovenska (priemer pre

tých istých vybraných 45 staníc) dosiahne pre oba modely

približne rovnakú hodnotu, a to 10,7 °C, čo vychádza na celkový

nárast približne o 3,6 °C v porovnaní s obdobím 1951-1980 a o

2,5 °C v porovnaní s najnovším obdobím 1991-2020. Po prepočte

na dekádu nám z toho vychádza, že na Slovensku sa medzi

obdobiami 1991-2020 a 2071-2100 bude otepľovať približne o

0,317 °C za desaťročie, čo predstavuje mierny nárast rýchlosti

tohto oteplenia v porovnaní s dosiahnutým doterajším teplotným

rastom.

Výsledky scenárov teploty vzduchu pre obdobie 2071-2100 sú v

prípade oboch modelov veľmi podobné a líšia sa u jednotlivých

meteorologických staníc iba minimálne, tak. napr. v prípade

priemernej ročnej teploty vzduchu je tento rast mierne vyšší v

prípade modelu MPI na staniciach Banská Štiavnica, Boľkovce,

Bratislava-letisko, Červený Kláštor, Hurbanovo, Michalovce a

Žilina; na druhej strane v prípade modelu KNMI je tento rast

mierne vyšší u staníc Kamenica nad Cirochou, Štrbské Pleso a

Švedlár.

V ročnom chode by mal na konci tohto storočia podľa oboch

modelov zostať najchladnejším mesiacom január a najteplejším

mesiacom júl, avšak v prípade modelu MPI sa v niektorých

prípadoch môže stať najteplejším mesiacom aj august, ako to

vyšlo pre Banskú Štiavnicu, Boľkovce, Bratislavu-letisko a

Hurbanovo. U ostatných šiestich staníc zostáva v prípade modelu

MPI najteplejším mesiacom júl, podobne je tomu tak aj vo

všetkých desiatich prípadoch modelu KNMI.

Geografická poloha vybraných staníc SHMÚ na území Slovenska, 

pre ktoré sú ilustrované dosiahnuté výsledky ročného chodu 

teploty vzduchu.

Priemerná ročná teplota vzduchu [°C] na vybraných meteorologických staniciach SHMÚ v obdobiach 1951-1980, 
1991-2020 a scenáre pre obdobie 2071-2100 podľa modelov MPI a KNMI.
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