
Maurus). Toto meno bývalo častým krstným me-
nom potomkov prvého známeho zemepána Blatnice 
Stojslava. Sv. Móric bol legendárnym svätcom - bo-
jovníkom, legionárskym dôstojníkom a veliteľom 
rímskeho vojenského pluku (jeho sviatok pripadá na 
22. septembra).3 Vojaci sa na jeho podnet odmietli 
zúčastniť na pohanských obradoch, za čo boli zdeci-
movaní. V renesancii sa zobrazoval ako muž tmavej 
pleti (maurský), oblečený buď ako rímsky vojak ale-
bo v stredovekom brnení. V ruke zvyčajne drží mu-
čenícku palmovú ratolesť a koruhvu, na ktorej býva 
vyobrazený dvojhlavý orol alebo rakúska orlica (sv. 
Móric je patrónom Rakúska). Symbol prepásanej he-
raldickej ľalie v dolnej polovici pečatného poľa tvoria 
tri dlhšie lupene hore a tri kratšie dole (botanická ľa-
lia má 5 lupeňov). Odkiaľ sa tento mariánsky symbol 
nádeje, nevinnosti a čistoty dostal do pečate mestečka 
nevieme, lebo ho ako hlavnú fi gúru nemá vo svojom 
erbe ani jeden miestny zemepán. V Zeleméryovskom 
erbe drží lev jednokvetú alebo niekde i trojkvetú ľa-
liu v labe. Môže súvisieť aj s brisurou (znamenie, 
dodatok k znaku), rozlišujúcou seniora od ostatných 
členov rodu, podľa ktorej ľalia označovala šiesteho 
syna.4 Blatničania mali nesporne najmenej dve pe-
čatidlá. Druhé je datované rokom v kruhopise, ktorý 
znie: * SIGILLUM.SARFIENSE.1784. V pečatnom 
poli tejto pečate je v hornej polovici zobrazený roľník 
od pása, v pravej ruke s kosákom, v ľavej so strapcom 
hrozna (smerujúcim nahor). V dolnej polovici ostala 
ľalia.5 Podľa kanonickej vizitácie z roku 1780 použí-
vali Blatničania na potvrdení o odovzdávaní deviatku 
vlastnú pečať s kruhopisom „Oppidum Blatnics“.6 Po 
roku 1784 sa odzrkadlilo právne postavenie Blatni-
ce aj v jej pečatnom symbole a tvare pečate, ktorá je 
okrúhla s priemerom 25 mm. Blatnica už ako obec 
(dedina) začala používať úplne odlišnú historickú 
pečať. Nachádza sa na písomnostiach z roku 1859 
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Helena Grežďová

Najstaršie známe pečatidlo (typárium), používané 
richtárom mestečka, pochádzalo zo 16. storočia. Jeho 
odtlačky našiel nestor slovenskej heraldiky profesor 
Jozef Novák v trnavskom archíve na listoch z rokov 
1588, 1598 a 1636. Podľa ľalie vyrytej v dolnej po-
lovici pečatného poľa konštatuje, že prvé pečatidlo 
mohlo vzniknúť už v 14. storočí.1 Oválny tvar pečatí 
má priemer 23 mm v zvislej a 20 mm vo vodorov-
nej časti. Pečatné pole sa v ňom delí na dve polovice. 
V hornej polovici je rytier od pása s tromi kordami 
v pravej ruke a v ľavej ruke so strapcom hrozna (sme-
rujúcim nahor). V dolnej polovici je ľalia. Kruhopis: 
* SIGILLVM:OP(pidi): SARF(iensis), zdôrazňuje, 
že Šarfi a bola mestečkom (v preklade pečať mestečka 

Šarfi e). Takúto pečať, odtlače-
nú do červeného vosku, použili 
Blatničania aj na žiadosti ad-
resovanej grófovi Františkovi 
Esterházimu v roku 1731 a 
richtár Ondrej Kriška na potvr-
dení z roku 1770. Richtár To-
máš Polák pečatil od roku 1778 
pečaťou s clonou, ktorú uvie-
dol na potvrdení o dodržiavaní 
urbára textom „obecnu pečadu 
pritisknutym potvrdenu“.2 Muž 
v brnení predstavuje predchá-
dzajúceho patróna blatnického 
kostola sv. Mórica (Maurícius, 

15

Vosková pečať Nitrianskej Blatnice 
na písomnosti z roku 1770 (ŠAN).

Obr. 1
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s nečitateľným kruhopisom. Pečatné pole vypĺňa 
orol s dvomi hlavami, korunovaný jednou korunou. 
Zobrazený letiaci s roztiahnutými krídlami symetric-
ky vypĺňa celú plochu pečatného poľa. Pod hlavami 
orla sú zreteľné iniciály „PS“ (possessio Sarfi ense). 
V období, keď pečať vznikla, prevládal v štátnej 
symbolike rakúskej monarchie dvojhlavý orol, ktorý 
býval znázornený i na koruhve sv. Mórica. Takto sú 
si na prvý pohľad celkom odlišné pečate Nitrianskej 
Blatnice napokon veľmi blízke, i keď jedna z nich 
vychádza zo staršieho patrocínia miestneho kostola 
a druhá zo štátnej symboliky.7 

V druhej polovici 19. storočia postupne zanikalo 
používanie pečatidiel a voskových pečatí a nahradili 
ich pečiatky. Obec Nitrianska Blatnica na výkon sa-
mosprávy používala rôzne nápisové pečiatky. Na do-
kumente z roku 1882 s textom: *NYITRA SARFEŐ 
KŐZSÉG PECSÉTJE a v roku 1899 mala pečiatka 
predpísaný text: NYITRA MEGYE SARFEŐ KŐZ-
SÉG *PECSÉTJE*. V roku 1904, keď obec patrila 
ešte do Topoľčianskeho okresu s textom: NYITRA 
MEGYE NYITRASARFŐ KIS KÖZSÉG NAGY-
TAPOLCSÁNYI JÁRAS. Do roku 1918 samospráva 
používala pečiatku datovanú rokom 1910: NYITRA 
MEGYE NYITRASARFŐ KÖZSÉG PECSÉT-
JE *1910. Mala priemer 33 mm. Po vzniku Česko-
slovenskej republiky pečatili nápisovou pečiatkou 
s kruhopisom: OBECNÝ ÚRAD Nitrašarfi a (ešte 
aj v roku 1927). Blatnický vládny komisár mal do 
roku 1942 pečiatku s textom: OKRES NITRIAN-
SKY OBEC ŠARFIA SLOVENSKO a od roku 1942: 

OKRES NITRIANSKY OBEC ŠARFIA SLOVEN-
SKÁ REPUBLIKA. Zmene názvu obce od roku 1948 
na Nitriansku Blatnicu zodpovedalo aj používanie 
pečiatok. Samospráva zanikla a miestne národné vý-
bory pečiatkovali záznamy okrúhlymi a podlhovastý-
mi nápisovými pečiatkami. V okrúhlych pečiatkach 
bol v strede pečatného poľa umiestnený štátny znak. 
Úradnú pečiatku mal Miestny národný výbor v Nit-
rianskej Blatnici až do svojho zániku v roku 1990.8 

K jedinečným prejavom znovunadobudnutej 
obecnej samosprávy v roku 1991 neodmysliteľne pat-
ria vlastné obecné symboly.9 Symbolmi obce, ktoré je 
v súčasnosti povinná používať pri výkone samosprá-
vy, sú erb obce, vlajka a pečať obce. Tieto symbo-
ly môžu využívať aj právnické alebo fyzické osoby, 
ale len so súhlasom obce, pokiaľ to obec ustanoví 
v štatúte alebo vo všeobecne záväznom nariadení. 
Starosta obce Jozef Líška požiadal najskôr o vyho-
tovenie novodobých obecných symbolov Miroslava 
Kollára. Napokon ich v roku 1999 vytvorili Ladislav 
Vrteľ a Dragica Vrteľová. Heraldická kompozícia 
súčasného symbolu sa zachovala v obecnej peča-
ti na dokumente z roku 1636.10 Heraldická komisia 
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Kresba pečate mestečka (autor L. Vrteľ)  Obr. 2

Vosková pečať na písomnosti z roku 1776 (ŠAN).  Obr. 3

Pečať s clonou na písomnosti z roku 1780 (ŠAN).  Obr. 4



Ministerstva vnútra SR prerokovala návrh erbu obce 
Nitrianska Blatnica a 19. decembra 1999 ho odporu-
čila na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapí-
sanie do Heraldického registra Slovenskej republiky. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo obecné symboly 
podľa návrhu heraldickej komisie na svojom zasad-
nutí 28. januára 2000.11  V tom istom roku, 9. júla 
2000, ich v blatnickom kostole posvätil farár Dušan 
Kajanovič. Erb obce má červeno-modro delený štít, 
zo spodného okraja hornej polovice vyrastajúci zla-
tovlasý a zlatobradý rytier - svätý Mauricius držia-
ci pravicou tri strieborné sklonené skrížené meče so 
zlatými rukoväťami a ľavicou hore smerujúci veľký 
zlatý strapec hrozna; v dolnej polovici zlatá, dvakrát 
striebrom prepásaná ľalia. Vo väčšom erbe obce stojí 
za štítom zlatoodetý rytier (veľmož Stojslav ako do-
nátor), držiaci v pravici strieborný zlatostrechý kos-
tolík (sv. Jurko). Vlajka obce pozostáva zo štyroch 
pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/8), červenej 
(3/8), žltej (1/8) a modrej (3/8). Má pomer strán 2:3 

a ukončená je tzv. lastovičím chvostom (tromi cípmi 
s dvoma zástrihmi), siahajúcim do tretiny jej listu. 
Obec môže používať ešte zástavu, krátku zástavu, 
koruhvu, znakovú zástavu, kombinovanú, alebo tiež 
„veľkú“ koruhvu. Starosta obce má ako jeden z od-
znakov svojho úradu štandardu starostu obce, ktorá 
sa podobá znakovej zástave. Obecná pečať je okrúhla 
s priemerom 35 mm. Jej text v spodnej časti kruho-
pisu: OBEC NITRIANSKA BLATNICA obklopujú 
dve päťlupienkové ruže. V strede pečatného poľa je 
umiestnený obecný erb. Okrúhla pečiatka s obecným 
symbolom je úradnou pečiatkou obce.12 
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Nápisová pečiatka obce datovaná rokom 1920 (R.k.f. NB).  Obr. 5
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Súčasný erb obce.
Obr. 6

Vlajka obce (bielo-červeno-žlto-modrá).
Obr. 7

Pečať.
Obr. 8




