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Belejovce - V modrom štíte na zelenej pažiti nad vyrastajúcim zeleným trsom trávy 
stojac strieborný býk v zlatej zbroji.  
Komentár: Heraldicky stvárnený obsah z obecnej pečate z 19. stor., hlavná figúra       
je svojou farbou zároveň hovoriacim znamením. 
email: tomas.peracek@azet.sk 
www:  

 
Beňadikovce - V zelenom štíte nad striebornou prevrátenou pílou so zlatými 
rukoväťami zlatý kôš, po bokoch sprevádzaný dvoma zlatými snopmi bezostých 
klasov.  
Komentár: Podľa obsahu historickej pečiatky obce z 19. stor., pripomínajúceho 
blízkosť lesov a drevorubačské a košikárske tradície v obci. 
email: obecbenadikovce@gmail.com 

                               https://www.benadikovce.sk/ 
 

Bodružal - V modrom štíte strieborným kosákom so zlatou rukoväťou zdola prekrytý 
a medzi zlaté misky strieborných váh vsunutý zlatý snop, v hlave štítu zlatý obrátený 
plamenný meč so striebornou rukoväťou. 

 Komentár: Historický pečatný symbol  z polovice 19. stor. (kosák a snop), doplnený        
o atribúty  sv. Michala, patróna miestneho kostola. 
email: obecbodruzal@gmail.com 

                              www: 
 

Cernina - V červenom štíte vo vysokej zelenej pažiti medzi dvoma prirodzenými 
listnatými zelenými striebrokmennými stromami kráčajúci strieborný obrátený jeleň 
v zlatej zbroji.  
Komentár: Erb s poľovníckym motívom podľa zrejme mladšieho obecného pečatidla 
z r. 1868. 
email: cerninask@gmail.com 

                                https://obeccernina.sk/ 
 

Cigla - V červenom štíte pod zlatou, z horného okraja štítu vyrastajúcou dvojradovou 
šindľovou strechou dvaja striebroodetí muží, pravý obrátený, kladúci na vysoký zlatý 
stôl zlatú tehlu, ľavý sklonený, naberajúci zlatú hlinu zo zlatej, z ľavého dolného 
okraja štítu vyrastajúcej kopy.  
Komentár: Zamestnanecký a hovoriaci motív upozorňujúci na ručnú výrobu tehál           
v obci podľa odtlačku pečatidla obce z roku 1787. 
email: obeccigla@gmail.com 

                                http://www.cigla.sk/ 
 

Dlhoňa - V modrom štíte na zelenej pažiti stojaci strieborný vlk v zlatej zbroji,                   
v horných rohoch po jednej zlatej odvrátenej vetvičke buka.  
Komentár: Prírodný motív podľa odtlačku pečatidla obce z roku 1868. 
email: obec.dlhona@gmail.com 
www:  
 
 

Dobroslava - V modrom štíte v zelenej pažiti stojaci, spoločne strieborný pohár 
držiaci dvaja zlatovlasí privrátení muži, pravý striebroodetý, čiernoobutý, v čiernom 
klobúku, opierajúci sa o zlatú palicu v pravici, ľavý zlatovlasý, striebroodetý,                     
v červenej veste a čiernych topánkach; z ľavého okraja štítu vyrastajúca 
zlatozastrešená a striebrom podmurovaná studňa.  
Komentár: Žánrový motív zrejme dedinčana a pútnika, podľa odtlačku  pečatidla 
obce z roku 1787. 

                                 email: obec.dobroslava@slovanet.sk 
                                 www: 
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Dubová - V modrom štíte zo zlatej oblej pažite vyrastajúce tri prirodzené listnaté 
stromy s hrubými a vysokými striebornými kmeňmi a malými zlatými korunami. 
Komentár: Hovoriaci erb podľa odtlačku pečatidla obce, ktorý sa za choval                      
na písomnosti z roku 1787. 
email: obec.dubova@gmail.com 
http://www.obecdubova.sk/ 
 

Havranec - V červenom štíte na čiernej, veľkými striebornými skalami prekrytej 
pažiti dve strieborné sekery na zlatých skrížených poriskách.  
Komentár: Zamestnanecký motív, charakterizujúci lesné práce a domácu výrobu 
šindľov, podľa odtlačku pečatidla obce z roku 1868. 
email: milan.scerba@gmail.com 
http://www.havranec.sk/ 
 

Hrabovčík - V modrom štíte na striebornej kamennej zemi stojaca strieborná žena 
s vlasmi upravenými do drdola, pravicou si pridŕžajúca o bok zlatú misu, s ľavicou 
opretou vbok.  
Komentár: Erb podľa obecnej pečate z r. 1868.  
email: hrabovcik@vl.sk 
https://www.hrabovcik.sk/ 
 

Hunkovce - V červenom štíte zlaté dvojité jarmo, prevýšené strieborným trojitým 
krížom. 
Komentár: Zamestnanecký motív pripomínajúci roľnícko–dobytkársku orientáciu 
obyvateľov obce a ich gréckokatolícku vieru.                                                                                                                                  
email: hunkovce@centrum.sk 
www:  

 
 

Hutka - V červenom štíte na zlatej pažiti strieborný kalich medzi dvoma striebornými 
hranatými karafami. 
Komentár: Symbolika miestnej sklárskej výroby, podľa odtlačku pečatidla obce z roku 
1787. 
email: hutka@post.sk 
http://obechutka.sk/ 

 

Jedlinka - V striebornom štíte do zeleného oblého návršia vrastené dve zelené 
vysoké zlatokmenné jedle.                              
Komentár: Prírodný motív podľa odtlačku pečatidla obce z roku 1787.                      
email: obec.jedlinka@gmail.com 
http://www.obecjedlinka.sk/ 
 
                                                                                                            

Jurkova Voľa - V modrom štíte vľavo na zelenej oblej pažiti vpravo otočený zlato 
vlasý, striebro odetý a zlato prepásaný muž v zlatých čižmách, vľavo od neho 
stojaca strieborná ovečka v zlatej zbroji. 
Komentár: Podľa nejasnej pečate z 18. stor., ktorej obsah sa tradične interpretuje    
v súlade s povesťou o založení obce.        
email: jurkovavola@zmail.sk 
https://jurkovavola.webnode.sk/ 
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Kapišová - V modrom štíte na zelenej rovnej pažiti strieborný vôl v zlatej zbroji               
a v zlatom postroji, ťahajúci zlatý pluh so striebornými radlicami.  
Komentár: Roľnícky motív podľa pečatidla obce z r. 1868.  
email: kapisova@kapisova.sk 
http://www.kapisova.sk/ 
 

 

Kečkovce - V modrom štíte zo stredného vrchu nízkeho zeleného trojvršia 
vyrastajúci štíhly zlatý strom, na bočných vrchoch dve strieborné skáčuce privrátené 
kozy v zlatej zbroji. 
Komentár: Symbolika chovu dobytka je zároveň hovoriacim znakom, pretože ide         
o kozy (maď. kecske), podľa odtlačku pečatidla obce z roku 1767. 
email: obec.keckovce@gmail.com 
www: 

 

Korejovce - V červenom štíte po zelenej pažiti skáčuci strieborný kôň v rovnakej 
zbroji.  
Komentár: Podľa historickej pečate obce z r. 1787. 
email: obec.korejovce@centrum.sk 
https://obeckorejovce.webnode.sk/ 

 
 

Krajná Bystrá - V zelenom štíte medzi miskami z horného okraja štítu vyrastajúcich 
strieborných váh zlatý snop, v ňom zľava zabodnutý strieborný kosák so zlatou 
rukoväťou. 
Komentár: Poľnohospodársky motív podľa odtlačku pečatidla obce z roku 1837, 
doplnený o atribút miestneho patróna sv. Michala. Prijatý r. 2004.                        
email: obec@krajnabystra.sk 
https://krajnabystra.sk/ 

 

Krajná Poľana - V modrom štíte na zelenej pažiti strieborný kôň v rovnakej zbroji                    
a v zlatom postroji, v zlatom sedle so striebro odetým rytierom v ľavici so striebornou 
šabľou so zlatou rukoväťou.  
Komentár: Motív rytiera inšpirujúci sa rodovým erbom neznámeho vlastníka podľa 
odtlačku mladšieho erbového pečatidla obce z roku 1868.   
email: krajnapolana@centrum.sk 
https://krajnapolana.webnode.sk/ 

 
Krajná Porúbka - V červenom štíte v zelenej pažiti stojaci zlatý obrátený medveď,                     
v horných rohoch štítu sprevádzaný striebornými ľaliami.  
Komentár: Prírodný motív podľa odtlačku pečatidla obce z roku  1787, doplnený 
atribútom miestnej patrónky  Panny Márie.        
email: obec.krajnaporubka@centrum.sk 
https://www.krajnaporubka.dcom.sk/ 

 
Krajné Čierno - V modrom štíte na zelenej pažiti striebro odetý zlato prepásaný muž   
v zlatej čiapke    a zlatých čižmách, držiaci zlaté pravo šikmo sklonené kosisko 
striebornej kosy; vľavo veľká strieborná oslička v zlatom rohu.  
Komentár: Poľnohospodárske práce sú zachytené aj v obecnom pečatidle obce, 
pochádzajúcom z r. 1968. 
email: krajnecierno@gmail.com 

                              www: 
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Kružlová - V modrom štíte na zelenej pažiti zlatovlasý striebro odetý muž oboma 
zdvihnutými rukami pridržiavajúci na hlave položený veľký zlatý obilný snop.  
Komentár: Poľnohospodársky námet podľa obecného pečatidla z r. 1868. 
email: obeckruzlova@zoznam.sk 
http://kruzlova.sk/new/ 

 

Kurimka - V modrom štíte na zelenej pažiti strieborný doprava otočený muž                     
v striebornom odeve, rovnakom klobúku a v čiernych topánkach, na pravom ramene 
so striebornou sklonenou puškou, ľavicou sa opierajúci o striebornú palicu  a pravicou 
si pridržiavajúci strieborným dymom dymiacu zlatú fajku.  
Komentár: Ikonograficky nezvyklo zobrazená osoba s fajkou  v ústach, čím sa tento erb 
zaraďuje   medzi  tzv.  hovoriace  erby  (kuriť - fajčiť)  podľa  odtlačku   pečatidla   obce                     

  z roku 1787. 
  email: kurimka@kurimka.sk 
  http://www.kurimka.sk/ 

 

Ladomirová - V červenom štíte dve na zlatej pažiti stojace   k sebe pootočené,               
za ruku sa držiace postavy, vpravo striebroodetý muž  v modrej veste, čiernych 
čižmách  a strieborným perom ozdobenom čiernom klobúku, vľavo zlatovlasá žena     
so zlatým vrkočom, v strieborných šatách, modrom živôtiku a čiernej zástere.  
Komentár: Podľa pečatidla obce z r. 1868. 
email: starosta.ladomirova@gmail.com 
https://www.ladomirova.sk/ 

 

Medvedie - V modrom štíte na zelenej trávnatej pažiti stojaci zlatý medveď                      
v striebornej zbroji.  
Komentár: Hovoriaci symbol podľa odtlačku pečatidla obce z roku 1787.        
email: obecmedvedie@centrum.sk 
http://www.medvedie.sk/ 
 

 

Mestisko - V modrom štíte na zelenej, piatimi striebornými oválnymi kameňmi 
preloženej pažiti zlatý obilný snop, podložený strieborným položeným kosákom         
so zlatou zvislou rukoväťou.   
Komentár: Tradičný poľnohospodársky motív podľa odtlačku pečatidla obce z r. 1868. 
email: mestisko@vl.sk 
https://www.mestisko.sk/ 

 

Mikulášová - V modrom štíte doprava pootočená zlatovlasá striebro odetá žena          
v striebornom, červenou stuhou ozdobenom klobúku, v zlatej červenolemej zástere 
a červených topánkach, oboma rukami držiaca zlatý košík so striebornými hubami     
so zlatými klobúkmi.  
Komentár: Figurálny motív, podľa odtlačku staršieho pečatidla obce z roku 1787 
email: obecmikulasova@gmail.com 
http://www.obecmikulasova.sk/ 
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Miroľa - V modrom štíte na zelenej pažiti zlatý prirodzený strom so štíhlym kmeňom 
a guľovitou korunou, sprevádzaný dvoma striebornými odvrátenými bocianmi                
v zlatej zbroji. 
Komentár: Prírodné močaristé prostredie okolia obce, podľa odtlačku pečatidla obce 
z roku 1868.    
email: obecmirola@gmail.com 
www: 

 

Mlynárovce - V modrom štíte na zelenej, šiestimi striebornými kameňmi pre loženej 
pažiti striebroodetý muž v zlatom klobúku a zlatých čižmách, v upaženej pravici             
so striebornou sekerou na zlatom porisku, v upaženej ľavici so zlatou palicou.  
Komentár: Žánrový motív podľa odtlačku typária obce z roku 1868.  
email: obecmlynarovce@gmail.com 
https://obecmlynarovce.webnode.sk/ 

 

Nižná Jedľová - V striebornom štíte z oblého, zlatou jalovcovou vetvičkou 
preloženého zeleného návršia vejárovito vyrastajúcich šesť štíhlych zelených 
topoľovitých stromov - krajné nižšie.  
Komentár: Prírodný motív, podľa odtlačku pečatidla obce z roku 1787, doplnený                
o jalovcovú vetvičku. 
email: obecnjedlova@gmail.com 

                         http://www.niznajedlova.sk/ 
 

Nižný Komárnik – V červenom štíte strieborný drevený kostol s červenými oknami 
a s troma cibuľovými, latinskými krížmi ukončenými vežami – strednou väčšou. 
Komentár: Z heraldicko-sfragistických materiálov sa v dostupných archívnych 
dokumentoch nepodarilo nájsť historickú pečať obce, z tohto dôvodu ako záväzná 
predloha pre vyhotovenie obecného erbu bola použitá nesporná dominanta obce  
drevený grécko-katolícky kostol.  
email: obecniznykomarnik@zoznam.sk 
https://www.obecniznykomarnik.sk/ 

 

Nižná Pisaná - V modrom štíte na zelenej pažiti stojaci striebroodetý, zlatoprepásaný 
pútnik v zlatom klobúčiku  a čižmách, pravicou si pridržiavajúci zlatý kyjačik položený                     
na pravom pleci, ľavicou zlatú kapsu zavesenú krížom cez pravé plece.  
Komentár: Motív pútnika - bojovníka podľa pečate obce    z roku 1868. 
email: obec.niznapisana@gmail.com 
https://niznapisana.webnode.sk/ 

 

Nižný Mirošov - V zelenom štíte v striebornej zvlnenej pažiti stojaca čiernovlasá 
striebroodetá a čiernoobutá žena s dvoma veľkými zlatými džbánmi v rozpažených 
rukách.  
Komentár: Obdobný motív ako v obci Vyšný Mirošov - podľa odtlačku  pečatidla obce              
z roku 1787. 
email: nmirosov@gmail.com 
http://www.niznymirosov.sk/ 

 

Nižný Orlík - V červenom štíte nad modrým vŕškom dva strieborné orly v zlatej zbroji, 
pravý obrátený so spustenými krídlami, ľavý so zdvihnutými krídlami.  
Komentár: Hovoriaci erb podľa pečatidla obce z r. 1787. 
email: obecniznyorlik@gmail.com 
www: 
 

 

mailto:obecmirola@gmail.com
mailto:obecmlynarovce@gmail.com
mailto:obecnjedlova@gmail.com
http://www.niznajedlova.sk/
mailto:obecniznykomarnik@zoznam.sk
https://www.obecniznykomarnik.sk/
https://niznapisana.webnode.sk/
mailto:nmirosov@gmail.com
http://www.niznymirosov.sk/
mailto:obecniznyorlik@gmail.com


OBCE ÚZEMIA MAS DUKLA o.z. 
 

Nová Polianka - V zelenom štíte strieborný ľavošikmý meč so zlatou priečkou                    
a gombíkom, prekrížený strieborným šikmým prevráteným kľúčom so štvoruhlým,          
na vrcholoch zláteným prstencom - to všetko prekryté strieborným splývajúcim 
sudáriom opatrenou zlatou berlou so zavinutou hlavicou, uprostred so zlatou, 
striebrom opásanou ľaliou.  
Komentár: Berla v erbe z roku 2000 pripomína prvého vlastníka obce - premonštrátske 
prepoštstvo v Nižnej Myšli, založené v 14. stor., kľúč a meč sú atribútmi miestneho 
patrocínia sv. Petra a Pavla. Prijatý v r. 2000. 
email: obec.novapolianka@centrum.sk 
www:  

 
Ondavka 

 
email: olejarovalucia@gmail.com 
www: 

 
 

 
Príkra -  V modrom štíte na zelenom návrší preloženom striebornými skríženými 
sekerami so zlatými poriskami strieborný trojitý kríž so skrátenými spodnými 
ramenami.  
Komentár: Nový erb so zamestnaneckým, drevorubačským motívom, doplnený              
o sakrálny motív, pripomínajúci gréckokatolícke tradície v obci.        
email: miroslavgoldir1976@gmail.com 

                                www: 
 
  

 Pstriná - V modrom štíte po zelenej, šiestimi striebornými skalami preloženej pažiti 
kráčajúci strieborný jeleň v zlatej zbroji, sprevádzaný vpravo hore strieborným 
skloneným mečom, vľavo hore zlatými váhami.  
Komentár: Prírodný motív, podľa odtlačku pečatidla obce z roku 1868, doplnený            
o atribúty miestneho patróna – sv. Michala Archanjela. Komentár: Prírodný motív, 
podľa odtlačku pečatidla obce z roku 1868, doplnený o atribúty miestneho patróna  
sv. Michala Archanjela. 

                                email: obecpstrina@gmail.com 
                                https://www.obecpstrina.sk/ 
 

Rakovčík - V modrom štíte na zelenej pažiti strieborný kosák so zlatou rukoväťou.  
Komentár: Roľnícky nástroj podľa odtlačku pečatidla obce z r. 1868. Prijatý r. 2002. 
email: obecrakovcik@gmail.com 
https://rakovcik.sk/ 

 

 

Rovné - V modrom štíte na zelenej pažiti zlatý pluh s kolieskom a striebornými 
radlicami.  

Komentár: Poľnohospodársky motív s čiastočne hovoriacou symbolikou (rovná pažiť). 
Podľa obecného pečatidla z r. 1868. 
email: obecrovne@centrum.sk 

                             http://www.rovne.ocu.sk/sk/ 
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Roztoky - V modrom štíte zo zelenej pažite vyrastajúce dva zlaté listnaté prirodzené 
stromy, z pravého okraja štítu vyrastajúce strieborné skalné bralo, z ľavého okraja 
štítu vyrastajúci zlatý položený spílený peň, na ňom obkročmo sediaci vpravo otočený 
striebroodetý muž so striebornou sekerou vo zdvihnutej pravici. 
Komentár: Žánrový obrázok s prírodným a drevorubačským motívom, podľa odtlačku 
pečatidla obce z roku 1767. 

 email: ouroztoky@gmail.com 
 http://www.roztoky.sk/ 

 
Smilno - V modrom poli Štítu na zelenej pôde zlatý (žltý) býk so striebornými (bielymi) 
kopytami, rohami a koncom chvosta a vedľa neho stojaca strieborná (biela) postava 
sedliaka so zlatými (žltými) topánkami, klobúkom a ohlávkou v ruke. 

Komentár: Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej 
polovice 18. storočia. Odtlačok typária z r. 1787 je uložený v Štátnom oblastnom 
archíve v Prešove.  

                              email: ou@smilno.sk 
                              https://www.smilno.sk/ 

 

Stročín - V striebornom štíte zelený trojlístok so zlatými žilkami v strednom lístku. 
Komentár: Podľa odtlačku pečatidla obce  z roku 1900.     
email: strocin@pobox.sk 
http://www.obecstrocin.sk/ 

 
 

Svidnička - V zelenom štíte vľavo striebroodetý pastier v pravici so strieborným bičom 
na zlatom bičisku, vpravo od neho dva strieborné prekrývajúce sa semhľadiace voly       
v zlatej zbroji.  
Komentár: Symbolika pastierstva podľa staršieho odtlačku   
email: obec.svidnicka@centrum.sk 
https://www.svidnicka.sk/ 

 
 

Svidník V červenom štíte strieborná silueta duklianskeho pamätníka. 
Komentár: Erb z r. 1984 s motívom duklianskeho pamätníka, ktorý, i keď nestojí             
na území mesta, je s ním predsa tesne spojený. Mesto prijalo svoj erb 27. 02. 1987. 
email: primatorka@svidnik.sk 

https://www.svidnik.sk/ 
 

 

Šarbov - V modrom štíte na zlatej päte strieborná fľaša.  
Komentár: Podľa odtlačku historickej pečate obce z 19. storočia. 
email: obecsarbov@gmail.com 
https://sarbov0.webnode.sk/ 

 
 

Šarišské Čierne - V zelenom štíte na nízkej oblej čiernej pažiti krátky zlatý 
dvojkolesový rebrinový vozík, na jeho oji stojaci zlatovlasý striebroodetý predklonený 
muž v čiernom klobúku a topánkach, držiaci oboma rukami štíhly zlatý snop. 
Komentár: Zamestnanecký a poľnohospodársky motív podľa odtlačku pečatidla obce   
z roku 1787. Prijatý v r. 2001. 
email: buvalicandrej@gmail.com 

                                https://www.sarisskecierne.sk/ 
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Šarišský Štiavnik -  modrom štíte zo zeleného návršia medzi dvoma zlatými 
vyrastajúcimi prirodzenými stromami prýštiaci strieborný prameň.  
Komentár: Nový erb s prírodným motívom, vyjadrujúci skutočnosť, že chotár obce           
je zalesnený a nachádzajú sa v ňom minerálne pramene 
email:  obecsarisskystiavnik@zoznam.sk 
https://www.sarisskystiavnik.sk/ 

 

Šemetkovce - V modrom štíte v zelenej pažiti stojaci čierny obrátený medveď                 
v striebornej zbroji, prednými labami sa opierajúci o veľký zlatý snop so zľava 
zapichnutým strieborným kosákom so zlatou rukoväťou. 

Komentár: Kombinovaný symbol v takejto podobe nepoužíva žiadna iná obec. Podľa 
odtlačku pečatidla obce z r. 1868.       
email: semetkovce@azet.sk 

                              https://semetkovce.webnode.sk/ 

 

Vagrinec - V červenom štíte po zelenej pažiti kráčajúci zlatý jeleň v striebornej zbroji. 

Komentár: Podľa odtlačku pečatidla obce  z roku 1868.  
email: klimp@azet.sk 
http://www.obecvagrinec.sk/ 

 

 

Vápeník - V modrom štíte do zelenej pažite zakorenená strieborná zlatolistá lipa, 
sprevádzaná po bokoch kmeňa dvoma zlatými kolesami.  

Komentár: Historický pečatný symbol stromu  z roku 1868, doplnený o zamestnanecký 
motív kolárstva. 
email: obecvapenik@gmail.com 

https://obecvapenik.webnode.sk/ 
 

Varadka - V červenom štíte na zlatej stoličke sediaca vpravo pootočená žena v čiernej 
sukni, striebornej košeli, modrom lajblíku, striebornom čepci a čiernych topánkach, 
vyťahujúca vlákno   zo striebornej kúdele na zlatej praslici.       

Komentár: Jedinečný symbol priadky podľa odtlačku pečatidla obce z roku 1787. Prijatý 
r. 2003. 
email: starosta@varadka.sk 

                           https://www.varadka.sk/ 
 

Vyšný Komárnik - V červenom štíte  zo strieborného vŕška vyrastajúci zlatý latinský 
kríž, po jeho bokoch stojaci dvaja striebornými mečmi ozbrojení rytieri v strieborných 
brneniach.  

Komentár: Podľa odtlačkov pečatidiel obce   z rokov 1788 a 1868. 
email: obecvysnyorlik@gmail.com 
www: 

 

Vyšný Mirošov - V modrom štíte vpravo na zelenej pažiti nad striebornou okrúhlou 
kamennou, čierno murovanou studňou zľava sa skláňajúci muž v striebornej košeli                                
a nohaviciach, čiernej veste, klobúku a čižmách, oboma rukami držiaci strieborný 
džbán, vľavo na striebornom kameni položený rovnaký strieborný džbán. 

Komentár: Podľa odtlačku pečatidla obce z r. 1787. 
email: podatelna@vysnymirosov.sk 

                             https://www.vysnymirosov.sk/ 
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Vyšný Orlík - V modro-červenom štiepenom štíte strieborný zlato korunovaný orol       
v zlatej zbroji.  

Komentár: Hovoriaci symbol podľa odtlačku pečatidla obce z roku 1787. 
email: obecvysnyorlik@gmail.com 
http://www.vysnyorlik.sk/ 

 

Vyšná Jedľová - V striebornom štíte zo zlatej kamenistej pôdy vyrastajúca jedľa                  
s vysokým čiernym kmeňom a zelenou korunou.  

Komentár: Hovoriaci prírodný motív podľa odtlačku pečatidla obce z roku 1868. 
email: vysna.jedlova@azet.sk 
http://www.vysna-jedlova.sk/ 
 

Vyšná Pisaná - V striebornom štíte po nízkej zelenej, vľavo trávnatej pažiti kráčajúci 
semhľadiaci muž v zelenom odeve, čiernom klobúku a čižmách, s čiernou kapsou      
cez ľavé plece, pravicou držiaci hlaveň čiernej pušky, položenej na pravom ramene.  
Komentár: Motív strážcu hraníc podľa odtlačku pečatidla obce z r. 1787. 
email: vpisana@gmail.com 
http://www.vysnapisana.sk/sk/ 

 

Vyšná Polianka - V červenom štíte v zelenej pažiti striebro odetý muž v zlatej veste, 
zlatých topánkach a v zlatom klobúku, držiaci zlaté ľavošikmo sklonené hrable.  

Komentár: Zamestnanecký a poľnohospodársky motív, podľa odtlačku pečatidla obce 
z roku 1787. 
email: spiklubos@gmail.com 
https://www.vysnapolianka.sk/ 
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