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Portál nad hlavným vchodom zobra-
zuje žehnajúcu postavu sv. Mikuláša. 

Slnečné hodiny na južnej stene kos- 
tola zdobí keramický reliéf stvárňujúci 
boj sv. Juraja s drakom.

Barokové drevené plastiky, kedysi sú- 
časť hlavného oltára, sú dnes vystave- 
né v neďalekom Múzeu Janka Kráľa. 

Dole: Sgrafito od Janka Alexyho 
v jednej z bočných kaplniek. 

júl-august 2015: 
prehliadka kostola so s prievodcom  
Pondelok – piatok
v slovenskom jazyku 
14.00, 15.00, 16.00
v anglickom jazyku 
14.30, 15.30, 16.30

sväté omše: 
Po-Pi: 6.15, 18.15* 
So: 7.00, 18.15*
Ne: 6.15, 8.00, 9.15, 10.45, 18.15
*čas večernej sv. omše po zmene 
letného času na zimný bude o 17.00

Námestie mieru 1, Liptovský Mikuláš     Tel.: +421/44/16 186, +421/44/552 24 18
1. júl – 14. september: Po-Pi: 9.00-18.00, So-Ne: 9.00-17.00 
15. september – 30. jún: Po-Pi: 9.00-17.00, So: 9.00-13.00, Ne: zatvorené

vstupné 0,50 €/osoba, 
deti do 15 rokov bezplatne

www.mikulas.travel
www.mikulas.sk



    

Kostol sv. Mikuláša je dominantou 
historického centra Liptovského 
Mikuláša, najstaršou stavebnou 
pamiatkou mesta i najväčšou ra-
nogotickou stavbou Liptova. Po-
stavený bol ako farský kostol pre 
5 neďalekých osád. Spočiatku stál 
osamotený uprostred krajiny, po-
stupne sa okolo neho rozrastalo 
mestečko Svätý Mikuláš. Táto im-
pozantná sakrálna stavba stojí na 
mieste staršieho románskeho kos-
tolíka, ktorý pri výstavbe jedno-
loďového kostola v rokoch 1280 
– 1300 prevzal úlohu sakristie a 
je najstaršou časťou súčasného 
chrámu. V  polovici 15. storočia 
bol kostol rozšírený a zaklenutý, 
jeho veža nadstavaná a upravená 
v neskorogotickom štýle. V  tom-
to období bol spolu s neďalekou 
Pongrácovskou kúriou opevnený 
a obohnaný vodnou priekopou, 
neskôr prešiel barokovou prestavbou. Vo svojej ranogotickej podobe sa 
kostol opäť zaskvel po rozsiahlej rekonštrukcii v rokoch 1941-43. Vtedy 
bol odstránený opevňovací múr a  pristavané bočné kaplnky s nádher-

nými vitrážovými oknami, ktoré vznikli podľa 
návrhov maliarov Janka Alexyho, Fera Kráľa 
a Jána Želibského. Dielom Janka Alexyho sú 
aj maľby na chóre i sgrafitá v bočných kapln-
kách. V interiéri kostola sa zachovala vzácna 
kamenná krstiteľnica z roku 1490 s tepaným 
medeným barokovým vekom zo 17. storočia 
a tri gotické tabuľové oltáre. Ústrednou so-
chou hlavného Oltára sv. Mikuláša z roku 
1903 je patrón kostola – svätý Mikuláš; po 
jeho ľavici stojí socha sv. Ladislava, po pravi-
ci socha sv. Štefana. Pohyblivé oltárne krídla 
s výjavmi zo života sv. Mikuláša pochádzajú 
z rokov 1500 až 1510.

Oltár Panny Márie v severnej bočnej lodi 
vznikol niekedy v rokoch 1470-80. Uprostred 
stojí plastika Madony s  dieťaťom, okolo nej 
sochy svätíc Barbory, Margity, Kataríny a Do-
roty. Na  pohyblivých krídlach sú zachytené 
udalosti zo života Panny Márie.

Oltár Božieho tela v južnej bočnej lodi je 
svojím zobrazením jedinečný. V oltárnej skri-
ni je namiesto tradičnej figurálnej plastiky 
zvečnená monštrancia so Sviatosťou oltár-
nou – drevený pozlátený reliéf predstavujúci 
takmer 1,5 m vysokú monštranciu, ktorú dr-
žia dvaja kľačiaci anjeli. 

Hore:  Pohľad do hlavnej lode s triumfálnym oblúkom.
Vľavo: Oltár Panny Márie (1470 - 1480).  
Vpravo: Vitrážové okno podľa návrhu Jána Želibského.
Vpravo dole: Oltár Božieho tela, okolo roku 1520;
detail pozláteného reliéfu s monštranciou a anjelmi.


