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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2014
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

ustanovuje symboly mestskej časti Trnové nasledovne
1. erb v podobe: v červenom štíte na zlatej bordúre návršia zlatý kostol so
striebornými krížikmi na veži a streche, vpravo vyrastajúci zlatý striebroplodý
krík trnky; vľavo hore strieborný dvojitý kríž,
2. vlajka, ktorá pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej(1/8),
červenej(2/8), žltej(2/8), červenej(2/8 a žltej(1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a
ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Tento materiál sa predkladá ako iniciatívny. Na stretnutiach poslancov s občanmi
v Trnovom sa viackrát hovorilo o histórii mestskej časti a významných medzníkoch
Trnového, na ktoré sú jeho občania právom hrdí. V súčasnosti je Trnové jednou z mestských
častí krajského mesta Žilina. V záujme podpory identity, úcte k minulosti a predkom
iniciovali preto poslanec mesta Jozef Štrba a župan Žilinského samosprávneho kraja Juraj
Blanár (rodák z Trnového) na meste Žilina záujem a podali žiadosť o vytvorenie a uznanie
vlastného erbu, ktorý by symbolizoval Trnové a nadviazal na historické korene. V minulosti
bolo Trnové samostatnou obcou, o ktorej prvá písomná zmienka je z roku 1393 (spomínané
ako Tarno). Neskôr získalo Trnové vlastné pečatidlo, ktorého symbolom bol práve drevený
kostolík vytlačený v červenom vosku. Prvá písomná zmienka o drevenom kostolíku je z roku
1583 a od týchto čias je Trnové úzko späté práve s dreveným kostolíkom, ktorý bol po
zásadnej rekonštrukcii opäť sprístupnený verejnosti na jar 2012.
V prípade Mesta Žilina doteraz žiadna mestská časť nemala ustanovené vlastné
symboly. V rámci Slovenskej republiky však nie je žiadnou výnimkou, že vlastné symboly
majú aj časti obce (napr. mestské časti Popradu, časti obce Trnavá Hora, Radošina a i.).
Predložený materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline
mimoriadne bez predchádzajúceho prerokovania v komisiách a mestskej rade z časových
dôvodov, nakoľko heraldický register Ministerstva vnútra Slovenskej republiky až listom zo
dňa 24.10.2014 (teda až po konaní zasadnutí komisií a mestskej rady) oznámil Mestu Žilina
zaregistrovanie symbolov mestskej časti Trnové.
Dopad materiálu na rozpočet mesta je neutrálny.

MATERIÁL
V zmysle ustanovenia § 1b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len ako
„zákon o obecnom zriadení“) obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné
symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka
obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou,
iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.
V zmysle ustanovenia § 1b ods. 2 prvej vety zákona o obecnom zriadení právo na vlastné
symboly má aj časť obce. Časťou obce je v podmienkach obcí, ktoré boli vyhlásené za mestá,
mestská časť (ide o synonymický pojem k pojmu časť obce).
V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. p) zákona o obecnom zriadení je obecnému
zastupiteľstvu vyhradené ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
Vzhľadom na absenciu podrobnejšej úpravy pre symboly časti obce je nutné použiť
analogickú úpravu pre symboly obce ako aj argument od silnejšieho k slabšiemu, teda ak je
vyhradené obecnému zastupiteľstvu ustanoviť symboly obce, o to silnejšie je mu vyhradené
ustanoviť aj symboly časti obce.
Mesto Žilina požiadalo Heraldický register Slovenskej republiky, vedený Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky o zaregistrovanie dvoch symbolov mestskej časti Trnové (erb
a vlajka), pričom tento následne listom sp. zn. SVS-OAR1-2014/0026038 zo dňa 24.11.2014
oznámil, že tieto symboly sú zapísané v registri pod signatúrou HR T-141/2014.
Erb je registrovaný v tejto podobe: v červenom štíte na zlatej bordúre návršia zlatý kostol so
striebornými krížikmi na veži a streche, vpravo vyrastajúci zlatý striebroplodý krík trnky;
vľavo hore strieborný dvojitý kríž. Heraldický štít je dole zaoblený (tzv. neskorogotický či
španielsky). V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj
žltou a striebornú bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná. Pri
čierno - bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, zlatá bodkovaním a
strieborná ostáva voľná. Pri čierno - bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým
šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná. Erb sa bude využívať pri
kultúrnospoločenských podujatiach, ktoré budú organizované v mestskej časti Trnové.
Vlajka pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej(1/8), červenej(2/8),
žltej(2/8), červenej(2/8 a žltej(1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j.
dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Od uvedených dvoch symbolov, ktoré pozná zákon o obecnom zriadení, je možné odvodiť aj
ďalšie symboly mestskej časti Trnové sui generis (ktoré ale nie sú symbolmi v zmysle zákona
o obecnom zriadení):
Zástava má podobnú kompozíciu ako vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený,
čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým
vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je
vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).
Krátka zástava je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná
najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

Koruhva predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu
rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.
Znaková zástava má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná
(proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy
textilu.
Kombinovaná, alebo tiež "veľká" koruhva predstavuje spojenie koruhvy so znakovou
zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

ERB MESTSKEJ ČASTI
ŽILINA - TRNOVÉ

PhDr.Ladislav Vrtel,
akademik Medzinárodnej Heraldickej akadémie v Paríži a tajomník Heraldického kolégia
Fraňa Kráľa 21, 811 05 Bratislava, 0903 434 010

Bratislava október 2014

ERB MESTSKEJ ČASTI ŽILINA - TRNOVÉ

Najstaršie vyobrazenie historického symbolu Trnového poznáme podľa odtlačku
pečatidla, pochádzajúceho z 18. stor. Jeho priemer je 26 mm, kruhopis znie
„SIGIL(lum)  P (ossessionis)  TERNOVE“. V strede pečatného poľa je zobrazená
kostolná veža so strechou, vybiehajúcou do kruhopisu.

Asi od roku 1785 sa zavádza nové pečatidlo, ktorého kruhopis je zhodný
s predchádzajúcim, no v strede pečatného poľa je zobrazený celý kostol.

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky od začiatku svojej
činnosti akcentovala kritérium historickosti erbu, to znamená odporúčala vychádzať
z pokiaľ možno najstaršej pečatnej predlohy.

S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby,1 ako aj rešpektujúc historickú
farebnosť erbu je znamenie strieborné a zlaté, štítové pole je modré.

Erb mestskej časti Žilina - Trnové má teda túto podobu:
v červenom štíte na zlatej bordúre návršia zlatý kostol so striebornými krížikmi na veži
a streche, vpravo vyrastajúci zlatý striebroplodý krík trnky; vľavo hore strieborný
dvojitý kríž.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho
heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary
štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých
heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu mestskej
časti Žilina - Trnové v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova
upravovať.
1

GALBREATH, D. L.- JÉQUIER, L.: Lehrbuch der Heraldik. Battemberg-Verlag München 1978.
HILDEBRABNDT, A. M.: Wappenfibel. Handbuch der Heraldik. Verlag Degener and Co. Neustadt
an der Aisch 1991. SCHWARZENBERG, K.: Heraldika, čili přehled její teorie se zřetelem k Čechám
na vývojovém základě. Praha 1941. OSWALD, G.: Lexikon der Heraldik. Leipzig 1984.
SAXOFERRATO, B.: Tractatus de insigniis et armis. Editor Karel Můller.Ostrava 1989.

V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a
strieborná bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná.

Pri čierno - bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, zlatá
bodkovaním a strieborná ostáva voľná. 2

Pri čierno - bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, zlatá
bodkovaním a strieborná ostáva voľná. 3

Vlajka mestskej časti Žilina - Trnové pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo
farbách bielej(1/8), červenej(2/8), žltej(2/8), červenej(2/8 a žltej(1/8). Vlajka má pomer
strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej
listu.4

Od spomenutých základných symbolov možno odvodiť ďalšie.

Zástava mestskej časti Žilina - Trnové má podobnú kompozíciu ako vlajka. Pomer jej
strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu,
ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou,
stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).
2

KRÁL Z DOBRÉ VODY, V.: Heraldika. Souhrn pravidel, předpisův a zvyklostí znakových se
zvláštním zřetelem ku zemím koruny české. Praha 1900. ŽUDEL, J.- NOVÁK, J.: Príručka
diplomatiky, sfragistiky a heraldiky. Slovenská archívna správa Povereníctva vnútra, Bratislava 1956.
BUBEN, M.: Encyklopedie heraldiky. Libri Praha 1994.
3
KRÁL Z DOBRÉ VODY, V.: Heraldika. Souhrn pravidel, předpisův a zvyklostí znakových se
zvláštním zřetelem ku zemím koruny české. Praha 1900. ŽUDEL, J.- NOVÁK, J.: Príručka
diplomatiky, sfragistiky a heraldiky. Slovenská archívna správa Povereníctva vnútra, Bratislava 1956.
BUBEN, M.: Encyklopedie heraldiky. Libri Praha 1994.
4
VRTEL, L.: Úvod do komunálnej vexilológie. In: Kartous, P. - Vrtel, L.: Heraldický register
Slovenskej republiky II. Martin 2001, s. 10-15.

Krátka zástava mestskej časti Žilina - Trnové je tiež pruhová, je však svojou dlhšou
stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

Koruhva mestskej časti Žilina - Trnové predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri
ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Znaková zástava mestskej časti Žilina - Trnové má podobu takmer štvorca, jej výška sa
však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie
je to rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná, alebo tiež "veľká" koruhva mestskej časti Žilina - Trnové predstavuje
spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej
časti zástavy.

Symboly mestskej časti Žilina - Trnové sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej
republiky pod signatúrou HR T-141/2014.

PhDr. Ladislav Vrtel
herold Slovensko
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Vec
Symboly mestskej časti Žilina - Trnové
- registrácia
V súvislosti s predloženým návrhom na zapísanie mestskej časti Žilina - Trnové do
Heraldického registra Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že predmetný erb je
registrovaný v tejto podobe:
v červenom štíte na zlatej bordúre návršia zlatý kostol so striebornými krížikmi na veži a
streche, vpravo vyrastajúci zlatý striebroplodý krík trnky; vľavo hore strieborný dvojitý
kríž.
Vlajka mestskej časti Žilina - Trnové pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách
bielej(1/8), červenej(2/8), žltej(2/8), červenej(2/8 a žltej(1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a
ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Symboly mestskej časti Žilina - Trnové sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej
republiky pod signatúrou HR T-141/2014.
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