
ERB A SYMBOLY MESTA 

Rozmach baníctva a železiarstva sa odzrkadlil v mestskom erbe. Najstaršiu zachovanú pečať s erbom mesta poznáme 
z knihy Protocolon Rimanovianum, napísanej pred rokom 1596. 

Stred tejto pečate vypína svätý Quirín, patrón západných kolonistov - nemeckých baníkov. Svätec drží v ľavej ruke 
masívny meč a v pravej ruke štít s námorníckym náčiním. Pečať má súvislý kruhopis S. 
QVIRNVSPATRONVSRAVSCHENBACH. V tejto podobe sa erb zachoval až do roku 1711. V tom roku ho upravili 
tak, že letopočet 1711 vkomponovali do poľa typária po stranách svätca. Text v kruhopise rozdelili na slová S. 
QUIRINVS PATRONVS RAVSCHENBACH. 

Od roku 1792 malo mesto úplne nový erb. V spodnej časti oválneho modrého štítu bola nákova a po jej oboch 
stranách umiestnené kliešte. V hornej časti štítu sa nachádzali banícke kladivá. K jeho vedľajším častiam patrila 
korunka a nosiči, ktorými boli dva levy. Pečať mala kruhopis SIGILLUM OPPIDI NAGY RÓCZE 1792. Tento erb 
mesto s menšími úpravami používalo až do roku 1945. 

Súčasný erb Revúcej podľa posúdenia Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SSR z 25. marca 1982 tvorí štít 
sýtočervenej farby so striebornými skríženými kliešťami a kladivom. 

Od roku 1991 má Revúca symboly mesta, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 23. októbra 1991. Symboly 
mesta navrhol Dušan Dubovský a výtvarne ich spracoval Peter Balogh, obidvaja obyvatelia mesta. 

Erb je zavesený na spone, ktorej podklad tvoria kontúry znaku zmenky Vzájomnej pomocnice. Po oboch stranách sú 
dve známe vývojové fázy mestského erbu a v strede je vkomponovaný pôvodný dom Prvého slovenského gymnázia. 
Insígnie s reťazou používa primátor mesta a insígnie so stuhou červenej a bielej farby používajú poslanci mesta pri 
obradoch. 

Revúca má svoju vlajku, ktorú tvorí biele pole prekrížené dvoma červenými pásmi. Návrh bol prevzatý z publikácie 
Erby a vlajky miest Slovenskej republiky, vydanej v roku 199JJ1, ktorej autori sú P. Kartous, J. Novák a L. Vrteľ. 
Vlajka mesta bola po prvýkrát použitá pri celonárodných oslavách 130. výročia založenia Prvého slovenského 
gymnázia, ktoré sa konali 9. - 10. septembra 1992. 

Zdroj: Dušan Dubovský - Revúca kolíska slovenského stredného školstva
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