
vázami a bustami svätcov. 
Najstarším oltárom kos
tola je renesančný oltár 
Všetkých svätých z roku 
1630. 

V roku 2008 bol kostol 
vyhlásený za Mariánske  
pútnické miesto Trnav
skej arcidiecézy. Následne, 
v roku 2009, mu bol 
pápežom Benediktom 
XVI. udelený titul basi
lica minor.

V susedstve baziliky 
bol v roku 2010 sprístup
nený najväčší archeolo
gický objav posledných 
rokov  románsky karner 
z 11. storočia. 

Bazilika 
sv. Mikuláša
Trnava

Bazilika sv. Miku láša je v Trnave 
najreprezentatívnej šou pamiatkou z ob dobia 
gotického stavebného rozmachu a výraznou 
dominantou mesta. 
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Bazilika 
sv. Mikuláša

Na východnej strane 
historického centra 
mesta sa rozkladá Ná
mestie sv. Mikuláša. Tu 
sa nachádzalo najstaršie 
predmestské osídlenie 
v podobe trhovej osady. 
Prvá písomná zmienka 

o Trnave z roku 1211 súvisí s kostolom, ktorý 
bol v centre osady. Zasvätený bol sv. Mikulášovi, 
patrónovi kupcov. Na jeho mieste bol za pod
pory panovníkov Ľudovíta I. a Žigmunda Lu
xemburského budovaný od roku 1380 nový kos
tol, opäť zasvätený sv. Mikulášovi. Pri farskom 
kostole bol do roku 1747 mestský cintorín. 
Centrom mesta a trhoviskom bolo námestie 
pri kostole do 15. storočia, kedy sa sformovalo 
nové centrum  Trojičné námestie. Námestie 
sv. Mikuláša a priľahlá Kapitulská ulica začali 
opäť ožívať až po roku 1543, keď sa do Trnavy 
presťahoval Ostrihomský arcibiskup s kapitulou. 
Oproti kostolu bola postavená budova fary, se
verne v jej susedstve Oláhov seminár, na južnej 
strane arcibiskupský palác, západnú stranu 
námestia lemovali kanonické domy a uprostred 
námestia pribudlo Súsošie sv. Jozefa. Pôvodná 
trhová časť mesta sa zmenila na významné 
cirkevné centrum. Kostol sv. Mikuláša bol až 
do roku 1820 katedrálnym chrámom ostrihom
ských arcibiskupov a miestom konania die
céznych i celokrajinských snemov. Námestie sv. 
Mikuláša si ako jediné v meste zachovalo svoj 
historický ráz až do dnešných dní a možno tu 
mimo rušného centra vnímať duchovné posol
stvo našich predkov. 

Hlavné priečelie kostola je dvojvežové, členené 
gotickými opornými piliermi. Nad barokovým 
vstup ným portálom so sochou sv. Mikuláša je 
najväčšie gotické okno kostola, ktorého vitráž pred
stavuje sv. Cecíliu. Po stranách schodišťa sú sochy 
sv. Mikuláša a sv. Vojtecha. Na staršej južnej veži sú 
zachované gotické fiály a chrliče vody. Pri gotickom 

portáli, na južnej strane kostola, 
je erb mestského kapitána Pavla 
Hollého z roku 1498.

Kostol má dĺžku 60 m, šírku 
31 m, výška hlavnej lode je 18 m. 
V predsieni kostola sa zachovali 
pôvodné gotické nástenné maľby, 
na jej klenbe sú atribúty evan
jelistov a erb mesta Trnava. Ka
plnka Božského srdca na južnej 

strane má pôvodný gotický portál s bohatou kamen
nou kružbou. Kaplnka sv. Michala archanjela na se
vernej strane je s bohatou štukovou výzdobou tvore
nou rastlinnými a figurálnymi motívmi. Z pôvodnej 
gotickej výzdoby kostola sa zachovali svorníky na 
klenbe s erbami Žigmunda Luxemburského a erbom 
mesta. Okná sú zdobené 
kamennými kružbami 
a vitrážami. 

Gotický charakter  
kostola sa narušil v ro
koch 1619 – 1629 vybu
dovaním kaplniek na 
severnej a južnej strane. 
V bočných kaplnkách 
sú umiestnené vzácne 
renesančné a barokové 
reliéfne náhrobné tabule  

ostrihomských arcibiskupov. 
Zvlášť cenné sú dva gotické epitafy 
z druhej polovice 14. storočia na zá
padnej stene severnej bočnej lode. 

V prvej polovici 18. storočia 
dal Imrich Esterházi na severnej 
strane postaviť osemhrannú 
barokovú kaplnku, v ktorej je 
umiestnený milostivý obraz Panny 
Márie Trnavskej. Pri tragických 
udalostiach v meste, v rokoch 1663 
a 1708, sa na tvári Panny Márie objavil pot a krva vé 

slzy. Ostri homský arci
biskup a kardinál Kristián 
August schválil verejnú 
úctu milostivého obrazu, 
vďaka kto rému sa kostol 
stal pútnic kým miestom. 

Hlavný oltár vo svä
tyni tvorí menza so 
svä tostánkom z roku 
1815. Steny svätyne sú 
obložené drevom a de
korované klasicistickými 

Námestie 
sv. Mikuláša


