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Názov:  PROJEKT PREZENTÁCIE ROTUNDY 

 
 
 
Kód projektu (č. zmluvy): MK-1677/2010/1.1 
Program: Dotácia zo štátneho rozpočtu  
 prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2010 
 
Termín realizácie: 11.5.2010 – 31.10.2010 
 
Schválený FP: 8 000,- EUR 
Skutočné náklady: 18 206,- EUR 
Poskytnutý FP: 8 000,- EUR 
 
Cieľ projektu: 
Realizácia projektu bola zameraná na komplexné doskúmanie okolia Baziliky sv. 
Mikuláša, ktorej výskum začal v roku 2008, kedy bol objavený nález pozostatkov 
architektúry kruhovej sakrálnej stavby – kostnice. Kostnica je unikátnym a v rámci 
Slovenska ojedinelým archeologickým nálezom. 

 
Východisková situácia: 
Archeologická lokalita pri Bazilike sv. Mikuláša je situovaná na terénnej vyvýšenine 
šošovkovitého námestia vo východnej časti mestskej pamiatkovej rezervácie, parc. č. 
467/1, 8848/1. Samotný objekt kruhovej sakrálnej architektúry – kostnice bol 
objavený počas výskumných prác v roku 2008 pod úrovňou dnešného terénu, 
predstavuje jej podzemné podlažie, čiastočne zachádzajúce pod JV oporný pilier 
svätyne baziliky. Vnútorný priemer pôvodného podzemného podlažia tvaru valca je 
650 cm, výška muriva odo dna po najvyššie zachovanú korunu muriva je 560 cm. Pri 
prieskume v roku 2009 bolo zistené, že murivá stoja na základoch podkovitej apsidy 
patriacej ku kaplnke, ktorá tvorila nadzemnú časť karnera. 
 
Popis projektu: 
V roku 2009 prebehla 2. etapa arch. výskumu, ktorý realizovala Filozofická fakulta 
Trnavskej univerzity v Trnave. Súbežne prebiehala aj stavebno-historická analýza 
postupne odkrytých murív kostnice. Výskum bol sledovaný metodikmi Krajského 
pamiatkového úradu. V roku 2010 prebehla záverečná etapa výskumu, pri ktorej bola 
postupne odkrývaná zachovaná koruna muriva kostnice a odhalený stredoveký 
kamenný oporný pilier. Archeologický výskum priniesol nové poznatky o lokalite a 
obohatil dovtedajšie poznatky o podstatné nové informácie (tiež o funkcii kruhovej 
stavby, ktorá nebola kostolom, ale iba pohrebnou kaplnkou). Všetky kostrové 
pozostatky z výskumu boli uložené na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave, miesto 
uloženia bude upravené a vyznačené pamätnou tabuľou, ktorá bude informovať 
verejnosť o ich pôvodnom mieste  uloženia a archeologickej lokalite. 
Cieľom projektu v roku 2010 bolo aj sprístupnenie tohto unikátneho nálezu širokej 
verejnosti. V objekte dočasného prístrešku bola osadená lávka z pozinkovaných 
pororoštov, umožňujúcich návštevníkom vizuálnu obhliadku. 
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