
V roku 2015 pokračoval viacročný

archeologický výskum opevneného sídliska

zo staršej doby bronzovej v Rybníku,

v polohe Nad Hronom. Terénna sondáž

nadviazala na plochu skúmanú

v predchádzajúcich rokoch a opätovne

priniesla viaceré nové poznatky. Podarilo

sa odkryť ďalšie obydlie pri severnom

opevnení sídliska. Dôležité stratigrafické

pozorovania priniesol výskum v JV časti

sídliska. Preskúmaný bol ďalší dom

zo staršej doby bronzovej, ktorý bol

postavený na deštrukcii valového

opevnenia z toho istého obdobia, čím sa

podarilo doložiť záverečnú fázu osídlenia

v rámci staršej doby bronzovej.

Okrem bohatého keramického

inventára, nástrojov z kosti a parohu

a hlinených koliesok z vozíkov,

k pozoruhodným nálezom patrí nález

zvieracej plastiky, znázorňujúcej hovädzí

dobytok. Spomenutá zvieracia plastika

bola zámerne poškodená (oblámané

končatiny, rohy a pod.) a možno ju spájať

s kultovými obradmi, pri ktorých namiesto

živých zvierat boli symbolicky obetované

ich hlinené napodobeniny. Ukazuje sa, že

podobne ako všetky doterajšie plastiky, aj

túto zhotovil ten istý človek, zrejme miestny

šaman, ktorý zároveň uskutočňoval už

spomenuté kultové obrady.

Značnú časť odkrytého

archeologického materiálu predstavuje

kamenná štiepaná industria, ktorá

prevažne nie je miestneho pôvodu. Vďaka

nej je možné doložiť kontakty obyvateľov

sídliska s bližšími (Žiarska kotlina, Biele

Karpaty) i vzdialenejšími oblasťami

(Zemplínskotokajské pohorie a oblasť

Poľska).

Výraznú zložku materiálnej kultúry

tvorí keramika, ktorá patrila najmä

maďarovskej a severopanónskej kultúre. Jej

prevažná časť je sekundárne prepálená,

čo dokumentuje, že opevnené sídlisko

zaniklo v dôsledku intenzívneho požiaru.

Doložená je tu aj keramika otomansko

Zhorená stena domu s koncentráciou keramiky,
zvieracích kostí, hlineného kolieska z vozíka
a kameňov z podmurovky domu.

Dokumentačné práce v sonde.

Meranie profilu sondy príručným kappametrom.
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füzesabonyského kultúrneho komplexu,

pochádzajúca z oblasti východného

Slovenska a priľahlej časti Maďarska

(Potisie). Okrem archeologického

materiálu zo staršej doby bronzovej bolo

výskumom zistené aj pomerne intenzívne

osídlenie ludanickej skupiny, o čom

svedčia fragmenty keramických nádob,

zoomorfných plastík a kamenná štiepaná

industria.

Doterajší výskum potvrdil, že

opevnené sídlisko v Rybníku predstavuje

významné strategické kultúrnoobchodné

centrum v oblasti Slovenskej brány. Jeho

umiestnenie v tomto priestore nie je

náhodné, pretože jeho strategická poloha

ho predurčovala ku kontrole komunít, ktoré

smerovali na stredné Slovensko za ložiskami

farebných kovov.

Výber keramického materiálu z priestoru domov
zo staršej doby bronzovej.

Parohový sekeromlat.
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