
 
 

OBEC   STRÁNSKE   

Prvá písomná zmienka :  1368 
Nadmorská výška : 487 m.n.m 
Rozloha : 18 752 026 m2 
Počet obyvateľov : 729 
 
 
 
     Stránske dostalo svoj názov podľa charakteru chotára. Leží skryté v údolí obklopenom 
príkrymi stráňami, kedysi pokrytými jedľovým a dubovým porastom. Stránske viackrát 
menilo svoju príslušnosť k panstvám. 
      Pôvodne patrilo do rajeckého panstva, neskôr sa stalo kráľovým majetkom. Prvýkrát je 
listinne doložené roku 1368 ako dedinapossessio Stranska, pre ktorú miestny zemepán 
Dominik z gemerského šľachtického rodu Balogovcov žiadal povolenie na stavbu farského 
kostola. Balagovci získali Stránske okolo roku 1360 od kráľa Ľudovíta ako dar za preukázané 
služby. Ale už v roku 1376 vymenili Stránske za kráľovské majetky v Novohradskej župe. 
Takto sa obec dostala z rúk zemepánov do kráľovej držby. Obec začas patrila hričovskému 
panstvu, potom župnému strečnianskemu panstvu a tiež hradu Lietava.  
      Obyvatelia sa pôvodne živili chovom dobytka a oviec, včelárstvom, ako aj prácou 
v lesoch. 
 
     Z dedinky možno podniknúť horské výstupy cez Stránsku dolinu na Veľkú Lúku (1476 m 
n.m.), odkiaľ sa nám naskytá úžasný pohľad na okolitú prírodu z vtáčej perspektívy.  
 
     Peši, na bicykli alebo na bežkách môžeme vystúpiť na dominantný vrch Kozol (1119 m 
n.m.), ktorého lokalita je vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu.  
 
     Obec žije bohatým kultúrnym životom – každoročne sa konajú hodové slávnosti, 
gastronomické podujatia so zabíjačkovými špecialitami, v zimnom období sú nezabudnuteľné 
najmä fašiangy. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gotický kostol sv. Heleny zo 14 storočia :  

Medzi najvýznamnejšie kultúrno-historické pamiatky v obci sa radí gotický kostol sv. 
Heleny zo 14. storočia.  O povolenie pre jeho stavbu žiadal v roku 1368 miestny šľachtic 
Dominik Balog a ostrihomský arcibiskup Tomáš túto výstavbu odobril. Kostol svätej Heleny, 
ktorý postavili v druhej tretine 14. Storočia, prešiel niekoľkými prestavbami. Koncom 15. 
storočia dostal neskorogotické úpravy (podporné múry, gotické okná). Po oprave v roku 1694 
ho posvätil nitriansky biskup Leopold Kolonič. V 18. storočí bol zbarokizovaný. Opis kostola 
môžeme zrekonštruovať podľa kanonických vizitácií z druhej polovice 18. storočia: Kostol 
stál na vŕšku mimo dediny ohradený plotom, okolo neho bol cintorín s kostnicou. Hlavným 
stavebným materiálom bol kameň, ale v múroch sa objavovali trhliny, preto bol kostol 
podopretý opornými stĺpmi. Starobylá svätyňa mala dve gotické okná a klenbu, ktorú po 
zrútení okolo roku 1800 nahradili drevenou povalou. Murovaná sakristia bola dosť 
priestranná, ale vlhká. Pri sakristii stála umelecky vypracovaná drevená kazateľnica. Žilinu 
a jej okolie zasiahlo 15. januára 1858 silné zemetrasenie s epicentrom pod vrcholom Minčol 
(1 364 m n. m.) na turčianskej hranici. Následkom tejto živelnej udalosti bol kostol svätej 
Heleny natoľko poškodený, že sa v ňom nemohli konať bohoslužby. Keďže nebolo peňazí na 
opravu, v roku 1877 bol načisto uzavretý. Sochy z kostola preniesli do Konskej a tri zvony 
premiestnili do novopostavenej drevenej zvonice v Stránskom. Za prvej svetovej vojny dva 
najväčšie zvony boli odobraté na výrobu kanónov. Dnes z tohto starobylého kostola zostala 
len zrúcanina. V ruinách sa zachovali obvodové múry, kamenná veža, valcové prípory 
a niektoré gotické architektonické články: úzke štrbinové okná, rímsa triumfálneho oblúka, 
detaily okien a južného portálu zo 14. – 15. storočia. Na triumfálnom oblúku sú pozostatky 
renesančných nástenných malieb. Vežu kostola ako historickú pamiatku spevnili v roku 1992 
cementovou zálievkou. Ruiny tohto chrámu dodnes stoja nad obcou a pripomínajú hrôzy 
zemetrasnej činnosti, ktorá v minulosti neobišla ani Slovensko. 

 

 


