
 

 

Symboly obce Kvačany 

Pri tvorbe symbolov obce Kvačany sa vychádzalo z dvoch odtlačkov historických pečatidiel. 

Prvé pečatidlo obce Kvačany pochádza z roku 1650. V dobových kronikách sa spomína, že územie 

na ktorom sa nachádzajú Kvačany daroval kráľ' Belo IV. Andrejovi, richtárovi Banskej Bystrice 

roku 1256. Na odtlačku pečatidla Kvačian z roku 1650 je v barokovom štíte štylizovaná kresba sv. 

Kataríny v dobovom kostýme v pravici držiaca vztýčený meč. Ľavou rukou držiaca pred sebou 

polámané koleso. Kruhopis je latinský: 

POSSESIO: KWACZAN 1650 + S:CATHARINA. Je potrebné podotknúť, že sv. Katarína 

Alexandrijská bola patrónkou obce aj gotického kostola v obci už od 14. storočia. Zaujímavosťou 

je, že sv. Katarína je tu zobrazená v dobovom kostýme bez plášťa so vztýčeným mečom a 

dolámaným kolesom symbolizujúca víťazstvo nad smrťou a zlom. 

Ďalším odtlačkom pečatidla, ktorý bol použitý pri tvorbe novodobého symbolu - erbu obce 

Kvačany, je odtlačok pečatidla Dlhej Lúky z roku 1850. Dlhá Lúka najskôr patrila zemianskemu 

rodu Jóbovcom z Prosieka, neskôr zemanom Kubíniyovcom. V 16. a 17. storočí bola Dlhá Lúka 

administratívne spojená s Prosiekom. Pôvodne samostatná obec bola v roku 1960 administratívne 

spojená s obcou Kvačany ako miestna časť. Staršia obecná pečať zobrazuje akoby lúku, z ktorej 

vyrastajú tri kvety. V strede je ruža a po bokoch (vpravo a vľavo) sú ľaliové kvety. Kruhopis je 

latinský: SIGILLUM POSSES HOSURIT. Pečať je z roku 1850. 

Spojením týchto dvoch symbolov vznikol nový erb Kvačian: v červenom štíte vznášajúca sa 

bielo odetá, zlatovlasá sv. Katarína so zlatou korunou, držiaca v pravici strieborný meč so zlatou 

rukoväťou a ľavou rukou, pridŕžajúcou polámané zlaté koleso. Pod ňou je zlatá pažiť, z ktorej 

vyrastajú tri kvety so zlatými listami, v strede je päťlistá strieborná ruža a po jej bokoch strieborné 

ľalie. 

Vlajka obce je trojcípa, štvorpruhová, pozostávajúca z červeného pruhu (1/4), žltého pruhu 

(1/4), bieleho pruhu (l/4) a červeného pruhu (1/4). Zástava sa od vlajky odlišuje tým, že je vždy 

pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo priečnym rahnom (napr. koruhva). 

Krátka zástava obce Kvačany je tiež štvorpruhová, ale bez cípov. Je vhodná na hromadnú 

vlajkovú výzdobu. Koruhva obce Kvačany je zvislý typ obecnej zástavy. Textil je pripojený k 

priečnemu rahnu. Znaková zástava obce Kvačany má podobu takmer štvorca - výška je výška erbu, 

šírka je šírka erbu. Kombinovaná - veľká koruhva má spojenú znakovú zástavu a koruhvu 

(pruhová), ktorá je pripojená k priečnemu rahnu hornej časti zástavy. 

Štandarda starostu obce Kvačany má významné postavenie medzi ostatnými symbolmi obce. Je 

vlajkou starostu a odznakom jeho úradu. Podobná je znakovej zástave, doplnená lemom vo farbách 

zástavy obce. 

Pečať obce je kruhová s erbom obce v strede, hore je nadpis „Obec Kvačany“. Dole, pod 

nadpisom sa nachádza číslo pečiatky. 
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