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METÓDA A ORGANIZÁCIA VÝSKUMU
Záchranný výskum (č. v.: 16/2010) prebehol v dňoch 30.3.2010 - 9.4.2010.
Plochu stavby sme prebrali už po vybagrovaní 90 cm širokej a 1 m hlbokej ryhy.
Výskum sme uskutočnili sektorovou metódou (štvorce 5 x 5 metrov). Strojom sa
stiahla ornica a následne sa kopalo výlučne ručne a to až po sterilné podložie. Celá
sonda mal rozmer 5 x 55 metrov. Úsek 0-10 m (tab. 10) bol bez nálezov. Orientácia
sondy bola SV – JZ. Maximálna hĺbka 1, 5 m. Kultúrna vrstva sa smerom zo SV na
JZ stenčovala. Celý terén JZ smerom výrazne klesal (nivelety sú v grafickej prílohe).
Celkove boli zistené 2 archeologické objekty. Objekt č. 1 je kultúrna vrstva vyplňujúca
pôvodnú terénnu depresiu. Objekt 5/2010 (pokračovali sme v číslovaní z roku 2009)
bol pravdepodobne pecou (ohniskom) a nachádzal sa v J profile v úseku 10-15 m.
Podrobnosti sú uvedené v odbornom denníku. Výskum uskutočnili PhDr. Ján Beljak,
PhD., PhDr. Vladimír Mitáš, PhD. a Albert Loydl (AÚ SAV Nitra).

ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU
Výskumom sa podarilo odkryť sídliskové objekty z mladšej (z možným
presahom do strednej príp. neskorej doby bronzovej; pilinska resp. kyjatická kultúra),
kultúrnu vrstvu s nálezmi z doby bronzovej (keramika) a včasného stredoveku.
Osada ľudu juhovýchodných popolnicových polí v Dolnej Strehovej nebola do roku
2009 známa a aj preto je tento nález dôležitý.

Fragmenty hrncov z včasného stredoveku, na základe vyhotovenia, typu
a umiestnenia ornamentu, možno datovať do 8. storočia. Tieto nálezy zrejme
dokladajú

slovansko-avarské

sídlisko,

ktoré

hypoteticky

mohlo

súvisieť

s predpokladaným pohrebiskom. Reálnou oporou existencie uvedeného pohrebiska
a sídliska sú archeologicky i historicky význačné rozsiahle slovansko-avarské
pohrebiská: vzdušnou čiarou približne 20 km na JZ vzdialené Želovce.

Obr. 01. Dolná Strehová – ručné prehlbovanie ryhy pre inžinierske siete (štvorcami 5 x 5m).

Obr. 02. Dolná Strehová – plocha pre inžinierske siete po výskume.

Obr. 03. Dolná Strehová – nálezy zo včasného stredoveku.

