
Sonda 2, stredoveký hrob pri severnom 
múre kostola sv. Mikuláša

Sonda 3, vstup do krypty A. Welsa
pod severnou sakristiou

Kovarce, kostol sv. Mikuláša. základy gotického kostola zo 14. storočia
Tehly z druhej polovice 18. storočia z barokového kostola sv. Mikuláša

Pohľad na barokový kostol sv. Mikuláša
zo severovýchodu

Výsledky výskumu.

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

Záchranný archeologický výskum pri barokovom kostole sv. Mikuláša sa uskutočnil 
od mája do augusta 2016. Výskum prebiehal počas výstavby teplovodnej prípojky od 
miestnej fary ku kostolu. Počas výskumu bolo vytýčených a preskúmaných 6 sônd. V 
sonde 1 v SV rohu kostola bol zachytený dutý priestor (140x140cm) s kruhovým 
otvorom v hornej časti. Priestor slúžil buď ako detská hrobka alebo ako miesto na 
uskladňovanie relikvií. V pôvodnej tehlovej podlahe sme zachytili tehly s písmenami 
CBI (comes Berényi Iudita- jedna z donátoriek výstavby kostola). V sonde 2 v exteriéri 
sme vykopali základovú špáru barokového kostola a zachytili jeden stredoveký hrob 
(orientácia JZ SV). V sonde 3 sme objavili schodisko a vstup do krypty vybudovanej v 
60rokoch 19. storočia A. Welsom (pradedko americkej herečky Audrey Hepburnovej). 
Krypta bola už otvorená počas druhej sv. vojny alebo po nej. V sonde 4, ktorá bola pri 
severnom múre kostola sme zachytili iba zásypové vrstvy z baroka. V sonde 5 pri 
východnej strane presbytéria sa nám podarilo zachytiť zvyšky staršej gotickej stavby. 
Zachytili sme časť gotického polygonálneho presbytéria s dvoma opornými piliermi. 
Sonda X (6) bola ryha, ktorá prechadzala od sondy 2  k miestnej fare. Bola vykopaná 
iba do hĺbky 110-120 cm. Zásyp bol jednoliaty a vznikol pri stavebných úpravách v 
druhej polovici 18. storočia. Následne bolo v kostole uskutočnené aj geofyzikálne 
meranie, ktoré identifikovala niekoľko krýpt a stavebných štruktúr v interiéri lode 
kostola. 
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