






















































 
Súpis lokalít 

 

 

NEOLIT 

 

1. Babie, okres Vranov nad Topľou 

Poloha Babie 3 – pri prieskume doliny strednej Tople  boli získané 

artefakty, ktoré sú hypoteticky zaradené do mladšej doby kamennej.  

(Vizdal/Harčár/Kaczanowska/Kaminská/Kozlowski/Nowak/Pawliko

wski/Sobczyk  1996, 179) 

 

2. Benkovce, okres Vranov nad Topľou 

Dvor školy – ihrisko – sídlisko, mladšia doba kamenná. 

(Nepublikovaný výskum J. Vizdala – uvádza ho M. Lamiová-Schmied-

lová: Súpis výskumov z rokov 1945-1968. In: Východoslovenský 

pravek 1. Košice 1970, 142)  

 

3. Bystré, okres Vranov nad Topľou 

Pri prieskume doliny strednej Tople  boli získané obsidiánové úlomky 

a úštepy             a andezitové artefakty, ktoré sú hypoteticky zaradené 

do mladšej doby kamennej.  

(Vizdal/Harčár/Kaczanowska/Kaminská/Kozlowski/Nowak/Pawliko

wski/Sobczyk  1996, 179) 

 

4. Čičava, okres Vranov nad Topľou 

a) Poloha Lieska, SV od obce, na svahu návršia, S od kóty 242,0 – 

nevýrazná neolitická keramika. 

(Budinský-Krička/Mačala 1990, 42) 

 

b) Vyšné kliny – rádiolaritová čepieľka – neolit (?) 

(prieskum V. Budinského-Kričku – dokumentácia AÚ SAV; 

Budinský-Krička 1984, 52) 

 

5. Ďurďoš,  okres Vranov nad Topľou 

Pri prieskume doliny strednej Tople  bola získaná neolitická kamenná 

industria. 

(Vizdal/Harčár/Kaczanowska/Kaminská/Kozlowski/Nowak/Pawliko

wski/Sobczyk  1996, 179) 

 

6. Hlinné, okres Vranov nad Topľou 

J od obce – pri prieskume doliny strednej Tople  bola získaná neolitická 

kamenná industria - obsidiánové úlomky a úštepy. 

(Vizdal/Harčár/Kaczanowska/Kaminská/Kozlowski/Nowak/Pawlikow

ski/Sobczyk  1996,  179) 

 

 



 
 

7. Jastrabie nad Topľou, okres Vranov nad Topľou 

a) Záhrada domu č.16 (vlastník J. Capko) – keramika, obsidiánový 

odštep, kultúra s východnou lineárnou keramikou/bukovohorská 

kultúra. 

(Budinský-Krička 1980b,  42; 1981.  40-41) 

 

b) Úpätie vrchu Lipová, nad ľavobrežnou terasou Tople, JV od obce 

 – neolitický/eneolitický (?) obsidiánový úštep. 

(Budinský-Krička 1976c) 

 

 

8. Komárany, okres Vranov nad Topľou 

a) Vyšná Roveň, Luckovo,  ľavobrežná terasa Tople, J od lesa Lipová 

– bukovohorská kultúra   - ojedinelé črepy, obsidiánová štiepaná 

industria. 

(Budinský-Krička 1980b, 43; 1982, 50, obr. 28:2-4) 

 

b) SSV od obce, v polohe Od žeľavského  na rozvodí Tople a Čičavy 

– kamenná sekerka – pravdepodobne bukovohorská kultúra. 

(Čaplovič/Mačala 1992, 28) 

 

9. Kručov, okres Stropkov 

Poloha Pod Lipou pri ceste Stropkov – Giraltovce na východnom svahu 

– obsidiánová čepeľ, bukovohorská kultúra (?)  

(Hriž/ Vizdal 2000, 52) 

 

10. Kučín, okres Vranov nad Topľou 

a) SZ od vodopádu na Ondave, ľavý breh rieky – neolitická obsidiá-

nová čepieľka. 

            (Zubko 1995a, 138) 

 

b) poloha Roveň – S od obce, vľavo od cesty Kučín – Kladzany – 

brúsená a štiepaná kamenná industria – neolit. 

     (Jenčová/Zubko 1998, 92) 

 

11. Miňovce, okres Stropkov 

Západne od cesty Stropkov – Vranov – kamenná industria, nevýrazný 

črep, neolit.  

(Hriž/Vizdal 2000, 52) 

12. Nižný Hrabovec, okres Vranov nad Topľou 

a) Na krížovom, ľavobrežná terasa Ondavy, JZ od obce – štiepaná 

industria  a črepy – neolit. 

      (Budinský – Krička 1978, 44) 

 

 



 
 

b) Za močidlom (sekundárny nález v riečnom štrku) – časť 

obsidiánovej čepele – neolit. 

(Zubko 1995b,  138) 

 

c) Osičie – obsidiánový odštep – neolit 

d) Sadenec B – hlavica jadra z limnokvarcitu – neolit 

e) Pod Sadenice (Pod skalou a Zadný Grúň), SVV od obce -  štiepaná 

industria, prepálená hlinená hrudka - neolit  

f) Okolie Zadného grúňa, V od obce - – amorfný obsidiánový 

odštepok, prepálená hlinená hrudka – neolit 

(Bánesz/Zubko 1992,  17) 
 

13. Nižný Hrušov, okr. Vranov nad Topľou 

Pod hruny – na polykultúrnom sídlisku aj črep pripomínajúci kultúru 

s východnou lineárnou keramikou. 

(Budinský-Krička 1980a,  53) 
 

14. Petkovce, okres Vranov nad Topľou 

Bližšie neznáma poloha (na oráčine pred dedinou, západne od obce) – 

obsidiánové odštepy – neolit, eneolit. 

    (Budinský-Krička 1977, 70) 
 

15. Radvanovce, okr. Vranov nad Topľou 

Terasovitá vyvýšenina po ľavom brehu potoka – atypické črepy 

neolitického charak-teru, obsidiánové jadro. 

(Budinský-Krička 1967, 323) 
 

16. Sečovská Polianka, okres Vranov nad Topľou 

a) poloha Pod Krivu dolinu (Široká), S od obce na terase po pravom brehu 

Tople, východne od cesty Sečovská Polianka – Vranov nad Topľou – 

sídlisko kultúry s východnou lineárnou keramikou.  

(Budinský-Krička 1975a; Jenčová 1991) 

 

b) Boštická hrádza. -  odtlačky  kláskov na keramike, ktoré dokladajú 

pestovanie pšenice. 

(Hajnalová 1976,  99) 

 

17. Sedliská, okres Vranov nad Topľou 

Čičviansky hradný kopec, severozápadné predhradie -  nekvalitne vy-

pálená keramika,  sporadicky zdobená typickým rytým ornamentom 

kultúry s východnou lineárnou keramikou, brúsená a štiepaná kamenná 

industria (nepublikovaný výskum autorky).   
 

       18. Skrabské, okres Vranov nad Topľou 

           Záhrada pri dome J. Hudáka – črepy, štiepaná industria – neolit. 

           (Budinský-Krička 1981, 42) 



 

 
 

19. Soľ, okres Vranov nad Topľou 

Poloha Surovice medzi soľnými prameňmi, 200 m od JV okraja obce 

na ľavej strane cesty Soľ – Čaklov – kultúra s východnou lineárnou 

keramikou (keramika, štiepaná industria).  

(Šiška 1991; Vizdal/ Harčár/ Kaczanowska/ Kaminská/ Kozlowski/ 

Nowak/ Pawlikowski/ Sobczyk  1996, 179) 

 

      20. Továrne, okres Vranov nad Topľou 

       SZ od obce v polohe Pod hurku – obsidiánové odštepy, neolit (?)  

       (Budinský-Krička 1975b,  34) 

 

      21. Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou 

 a) Poloha Lazy, časť Čemerné – neolitická keramika na polykultúrnom   

sídlisku,  rohovcový nukleus a obsidiánové čepieľky.  

       (Budinský-Krička 1976b,  58; 1977,  75-76; 1978,  49) 

 

b) Poloha Pri studničkoch, J od polohy Lazy, smerom k Studničkám,      

časť Čemerné –  štiepaná  industria.  

(Budinský-Krička 1976b, 58, obr. 34:8-10; 1981,  45, obr. 20:24-29; 

Budinský-Krička/Mačala 1985, 69) 

 

c) Na kútoch - kóta 165,6, Čemerné – kultúra s východnou lineárnou 

keramikou a bukovohorská kultúra. 

      (Budinský-Krička 1977,  75; 1982,  53) 

 

d) Malé poľo, časť Lomnica – rádiolaritový úštep a črep – neolit, 

eneolit (?)  

(Budinský-Krička 1981, 46, obr. 23:1) 

 

e) Vranovské Dlhé, poloha Cisárske, stavba Kaufland – brúsená 

kamenná sekerka.  

(nepublikovaný nález. Za informáciu ďakujem PhDr. Ivane 

Strakošovej) 

 

22. Vyšný Žipov, okres Vranov nad Topľou 

Intravilán, Základy domu Š. Novického - bukovohorská kultúra. 

(Budinský-Krička 1977, 76) 

 

 

ENEOLIT 

 

1. Babie, okres Vranov nad Topľou 

Poloha Babie 1– pri prieskume doliny strednej Tople  boli získané andezi-

tové artefakty, ktorých chronologické určenie nie je zrejmé. Hypoteticky 



 
môžu byť zaradené do eneolitu. 

(Vizdal/Harčár/Kaczanowska/Kaminská/Kozlowski/Nowak/Pawlikowski/

Sobczyk  1996, 180) 

 

2. Bystré, okres Vranov nad Topľou 

Poloha Briežky, západne od obce, JV od bezmenného potoka,  pravobrež-

ného prítoku Tople – zberom získaných 20 štiepaných artefaktov a brúse-

ná sekerka.  

(Kaminská/Kotorová-Jenčová 2015, 123) 

 

3. Bžany, okres Stropkov 

     JV od obce mohylník 3 mohýl – kultúra východoslovenských mohýl. 

(Budinský-Krička 1967,  283) 

 

4. Ďapalovce, okres Vranov nad Topľou) 

a) Hrebeň Ďapalovského vrchu k. 309,6  1 km JV od obce medzi Oľkou 

a Ondalíkom – 3  

skupiny mohýl - pás 12 mohýl v troch skupinách.  

       (Budinský-Krička 1967, 315) 

 

b) Poloha Hradziská – čiastočne preskúmané dve zo štyroch novoobja-

vených mohýl. 

(Jenčová 1992, 53)   

 

5. Hanušovce nad Topľou, okres Vranov nad Topľou 

Na hranici katastrov Hanušovce n. T. a Bystré – náhodný nález brúsenej  

sekerky z hnedého radiolaritu. 

(Budinský-Krička 1967,  344, tab. XXIX:2) 

6. Holčíkovce, okres Vranov nad Topľou 

Na hrebeni medzi Ondavou a Ondalíkom od Poľskej kolónie, kóta 246,5 – 

mohylník. V. Budinský-Krička ich označuje pod lokalitou Veľká Domaša 

(zaniknutá obec pod hladinou vodnej nádrže Domaša) 

(Budinský-Krička 1967, 313) 

 

7. Kladzany, okres Vranov nad Topľou 

Hranica katastrov obcí Strážske, Kučín, Kladzany a Tovarnianska Polianka 

– 28 mohýl. 

     (Budinský-Krička  1967b, 307)  

 

8. Kučín, okres Vranov nad Topľou 

Na hranici katastrov Strážske – Kučín – Kladzany – Tovarnianska Polian-

ka, medzi kótami 181 a 227 – 28 mohýl – kultúra východoslovenských 

mohýl. 

     (Budinský-Krička  1967b, 307)   

 

 



 
 

9. Kvakovce, okres Vranov nad Topľou 

Južne od obc, asi 200 m SSZ od kóty 292 – náhodný nález  brúsenej sekery 

z limnosilicitu. 

     (Jenčová 1999, 55)  

 

10.Mrázovce, okres Stropkov 

Poloha Hradisko, na stredovekom hrádku črepy so šnúrovou výzdobou, 

štiepaná industria a brúsená kamenná sekera – kultúra východosloven-

ských mohýl (?) 

     (Kotorová-Jenčová/Malinková 2010, 119-120, obr. 41)  

 

11.Nižný Hrabovec, okres Vranov nad Topľou 

Poloha Na Krížovom (prv Za plevňu),  juhozápadne od obce, na ľavobrež-

nej terase  Ondavy - sporadické nálezy z eneolitu. 
 

12.Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou 

     Na viacerých polohách – mohyly - kultúra východoslovenských mohýl  
 

a) Na  hrebeni na  hranici katastrov  N. Hrušov  - Pusté Čemerné je 7  

mohýl.  

b) V lese medzi kótou 185 a cestou Nacina Ves – Nižný Hrušov – 5 mohýl 

c) Medzi cestou Nacina Ves – Nižný Hrušov a lesnou cestou vedúcou cez 

kótu 180 do Nižného Hrušova. 

     (Budinský-Krička  1967, 307) 
 

d) Poloha  Na Piskovej – 3 mohyly, diel  Kozák – 1 mohyla. Tieto násypy 

sú snáď časťou reťaze mohýl, ťahajúcich sa po horskom hrebeni medzi 

Rakovcom nad Ondavou a Tovarnianskou Poliankou. 

(Budinský-Krička  1967, 311) 
 

e) Hranica katastrov Lesného a Nižného Hrušova (medzi kótami 198 

a 185) – 10 mohýl. 

(Budinský-Krička  1967, 307-311) 
 

13.Petkovce, okres Vranov nad Topľou 

Bližšie neznáma poloha (na oráčine pred dedinou, západne od obce) – 

obsidiánové odštepy – neolit, eneolit. 

    (Budinský-Krička 1977, 70) 
 

14.Potôčky, okres Stropkov 

       Poloha Úboč na južnom okraji obce – kamenný sekeromlat. 

       (Jenčová/Vateha 1995, 75) 
 

15. Rafajovce,  okres Vranov nad Topľou 

      a) Západne od obce – kóta 281,9 – mohyla – kultúra východoslovenských  

mohýl. 



       b)JZ od obce na oráčine - triangulačný bod, kóta 257 - mohyla – kultúra   

           východoslovenských mohýl.  

(Budinský-Krička 1967, 313-314) 

 

16.Slovenská Kajňa, okres Vranov nad Topľou 

        Západne od obce v lese medzi k. 313 a 294 – mohyla. 

(Budinský-Krička  1967, 306)  

 

17.Soľ, okres Vranov nad Topľou 

Juhovýchodne od obce, v dolnej časti svahu, na pravom ohraničení 

nivy Tople, nad   suchým výmoľom  bol pri prieskume nájdený kre-

menný úštep zaradený do eneolitu.  

(Vizdal/Harčár/Kaczanowska/Kaminská/Kozlowski/Nowak/Pawli-

kowski/Sobczyk  1996,  179) 
 

18. Stropkov, okres Stropkov 

a) Bližšie nelokalizované nálezy brúsenej industrie –  2 sekeromlaty. 

(Budinský-Krička 1967,  323, tab. XXVIII:2; XXVII:5; Čaplovič 1994,  

19, obr. 1:1-2)  

 

b) Poloha 1 (MOS 321: 551) – radiolaritové dláto. 

c) Poloha 2 (MOS 326:562) – úštep.  

(Gancarski/Lukáč 1996,  63) 

 

d) Časť Sitník, poloha Nad dolinami – radiolaritové jadro – datovanie 

otázne. 

(Gancarski/Lukáč 1996,  62) 
 

19.Šandal, okres Stropkov 

Východné úpätie vrchu Rojov - pri povrchovom prieskume 

zaregistrovaný ojedinelý menší násyp  mohylového charakteru. Jeho 

príslušnosť k epišnúrovému kultúrnemu okruhu (kultúra východoslo-

venských mohýl) nie je jednoznačná. 

(Garncarski/Lukáč 1996,   62) 
 

20.Tokajík, okres Stropkov 

JV od obce a severne od kóty 350,8 zistené 4 mohyly – kultúra vý-

chodoslovenských mohýl.  

(Budinský-Krička 1967, 313) 
 

21.Továrne, okres Vranov nad Topľou 

SZ od obce v polohe Pod hurku, v údolí Ondavky, medzi ľavým bre-

hom a vodným kanálom  - polykultúrna lokalita, tiež eneolit (kamen-

ná industria, črepy). 

(Budinský-Krička 1975b; 1976,  69-70) 

 



 

22.Tovarnianska Polianka, okres Vranov nad Topľou 

Hranica katastrov obcí Strážske, Kučín, Kladzany a Tovarnianska Po-

lianka – 28 mohýl. 

      (Budinský-Krička  1967, 307)   

 

23.Vojtovce, okres Stropkov 

Na hrebeni na hranici katastrov Vojtoviec, Stropkova, Korunkovej 

a Potôčkov  

a) Poloha Lieska - cca 2 km od miesta nálezu kamenného sekeromlatu 

z katastra obce Potôčky sa našli fragmenty keramiky z porušeného 

objektu  kultúry východoslovenských mohýl. Lokalita bola zničená 

rekultiváciou na poľnohospodársku pôdu a jej následnou hlbokou 

orbou, takže pri povrchovom prieskume bolo zachytené iba dno 

objektu. 
 

b) Poloha Hrabiny,  lokalita označená č. 3 - 1 črep prisúdený  kultúre     

lievikovitých pohárov a 1  úštep (bez chronologického určenia).                                                                                                                                                                                                              

(Garncarski/Lukáč 1996, 62) 

 

24.Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou 

a) Lazy, časť Čemerné -  keramika, štiepaná kamenná industria – 

mladý eneolit. 

(Budinský-Krička 1984,  56, obr. 28:1,7) 
 

b) Pastvisko, Sadok, časť Čemerné – sídlisko, prípadne narušené 

pohrebisko, starý  eneolit, skupina lažnianska. 

(Budinský-Krička 1975c 37-38) 
 

c) Poloha Pri studničkoch, J od polohy Lazy, smerom k Studničkám, 

časť Čemerné –  štiepaná  industria – neolit – eneolit (?) 

     (Budinský-Krička 1976b,  58) 
 

d) Malé poľo, časť Lomnica – rádiolaritový úštep a črep – neolit, 

eneolit (?)  

      (Budinský-Krička 1981,  46, obr. 23:1) 
 

25.Vyšný Hrabovec, okres Stropkov 

Poloha Bartkov hon - náhodný nález sekeromlatu, kultúra východoslo-

venských mohýl.  

     (Kotorová-Jenčová 2013,  119) 

 

26.Vyšný Žipov, okres Vranov nad Topľou 

Intravilán - záhradka domu J. Hudáka – čepeľ z hnedého rohovca - 

kultúra východoslovenských mohýl (?) 

(Budinský-Krička 1967,324, tab. XXXI:24) 






















