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METÓDA A ORGANIZÁCIA VÝSKUMU
Archeologický výskum (č.v.: 36 /2010) sa uskutočnil od 17. mája 2010 do 19.
mája 2010. Výskum realizoval PhDr. Ján Beljak, PhD. z Archeologického ústavu
Slovenskej akadémie vied v Nitre, Výskumná stanica Zvolen. Výskum prebiehal
paralelnou formou sledovania výkopových prác pre uloženie optokábla v m. č.
Zvolena - Podborovej. Ryha bola kopaná výlučne ručne. Hĺbka sa pohybovala od 60
do 80 cm, šírka od 30 do 40 cm. Pod cestné komunikácie boli káble vťahované. V
mieste

výskytu

archeologických

situácii

boli

plochy

skúmané

metódami

archeologického výskumu.

ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU
Výskumom sa podarilo získa

hnuteľné archeologické nálezy – keramiku,

mazanicu, organický materiál - drevo, ktoré dokladajú polykultúrne osídlenie na tejto
mimoriadne bohatej archeologickej lokalite. Archeologické situácie boli zistené na 3
miestach: na ul. J. Bánika č. 3, na ul. J. Bánika č. 43 (pred škôlkou) a na
Borovianskej ul. č . 49 (presná situácia a nivelety sú v obrazovej prílohe).
Najbohatším objektom bola jama - výrobný objekt? na ul. J. Bánika č. 3. Okrem silne
prepálenej mazanice (s odtlačkami konštrukčných prvkov) a silne sekundárne
prepálenej keramiky boli na dne objektu zistené aj prepálené časti dreva - uhlíky.
Keramické nálezy datujú tento objekt do doby bronzovej. Na ul. J. Bánika č. 43 (pred
škôlkou)

bola zistená kultúrna vrstva s keramickými nálezmi z ml. d. kamennej a na ul.
Borovianskej č. 49 kultúrna vrstva s črepmi z doby bronzovej. V ďalších častiach boli
vrstvy premiešané výkopmi pre staršie inžinierske siete. V časti smerom k Arborétu
na borovej hore sa nachádzalo pod cca. 20 cm. vrstvou humusu kamenné
travertínové podložie. Nálezy sú uložené v depozite AÚ SAV.

Obr. 01. Zvolen, Bánika 3. Pohľad na objekt z hora.

Obr. 02. Zvolen, Bánika 43. Nálezy.

