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Výsledky výskumu

Kontakt:

www.archeol.sav.sk

petra.smetanova@savba.sk

Miesto výskumu:
Nitra - Zoborský kláštor
Poloha: Kamaldulský kláštor

Rok výskumu: 2016

Druh výskumu: 
sondážny archeologický 
výskum

Druh náleziska: 
kláštor

Datovanie: 
stredovek, novovek

Ruiny kamaldulského kláštorného komplexu sa nachádzajú v areáli Špecializovanej 
nemocnice sv. Svorada na západnom svahu vrchu Zobor, asi 3 km severne od 
historického centra mesta Nitra. 
Tohtoročný sondážny archeologický výskum bol vyvolaný pripravovanou komplexnou 
obnovou ruín jednotlivých častí bývalého barokového komplexu kamaldulského kláš-
tora. Archeologický výskum bol zameraný na vyberanie sutinového zásypu z Ráko-
ciho altánu, sondážny archeologický výskum terasového oporného múru (sondy S1 
a S2 boli vytýčené nad oporným múrom najvýchodnejšej terasy kláštorného komplexu 
z dôvodu vypracovania statického posudku pre postup konzervácie oporného múru), 
začistenie južnej steny príbytku mnícha č. 4 a sondážny archeologický výskum pri 
južnej interiérovej stene sakristie Kostola sv. Jozefa (sonda S22). Predpokladáme, že 
v sonde S22 bolo zachytené JV nárožie zatiaľ bližšie neurčenej stavby tvorené múrmi 
M3 a M1b, ktorej východná stena bola zachytená v roku 2016 v sondách S17, S18, 
S19 a SV nárožie stavby bolo zachytené v sondách S3, S5 a S21.
Pri výskume bola získaná nepočetná kolekcia fragmentov keramiky, ktoré je možné 
datovať do 9. - 11. stor. až novoveku. Pri začisťovaní južnej strany terasového 
oporného múru bol z povrchovej humusovej vrstvy získaný súbor fragmentov kachlíc 
zdobených zelenou glazúrou na čelných vyhrievacích plochách. Zo sutinového zásy-
pu Rákociho altánu pochádza kamenné torzo znázorňujúce pravdepodobne Kostol 
sv. Jozefa.  

(tel:. +421-902-925620)
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Kamenné torzo zobrazujúce 
pravdepodobne kostol sv. Jozefa

Severný profil sondy S2

Sonda S22 - murivá M3 a M1b Pôdorys kláštora s vyznačenými skúmanými plochami 
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