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Dňa 18. júna 2022 si pripomíname 100. výročie 
narodenia Dušana Metoda Janotu, rodáka 
z Turzovky, syna Ľudovíta Cyrila Janotu. Patril 
k významným slovenským prozaikom a ako 
zanietený ochranca prírodných i kultúrnych 
pamiatok preniesol propagovanie starostlivosti 
o kultúrne dedičstvo v literárnej podobe do 
viacerých knižných publikácií.  
 
Ing. Dušan Metod Janota, CSc. sa narodil 18. júna 1922 v Turzovke. Študoval 
na gymnáziu v Bratislave, kde absolvoval vysokú školu poľnohospodárskych 
vied. Neskôr si doplnil vzdelanie na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity, 
vedeckú ašpirantúru absolvoval pri ČSAV v Prahe. Pracoval na Ústrednom 
riaditeľstve štátnych lesov, na Povereníctve poľnohospodárstva, ďalej vo 
Výskumnom ústave poľnohospodárstva a taktiež vo Výskumnom ústave 
poľnohospodárskej ekonomiky SAV. Od roku 1961 pôsobil ako špecialista 
Slovenského ústavu štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 
v Bratislave, kde pracoval až do odchodu na dôchodok v roku 1989. Bol členom 
vedeckých organizácií a spoločností: UNESCO, FAO, SZOPK i Medzinárodnej 
paneurópskej únie. Zomrel 25. júla 1997 v Bratislave. V roku 1990 vydala 
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity na jeho počesť bibliografiu Život 
a dielo Ing. Dušana Janotu.  
 
Dušan Metod Janota bol nositeľom viacerých rezortných a odbojárskych 
medailí. V roku 1982 mu udelili titul Zaslúžilý pracovník kultúry. Po tomto 
významnom Kysučanovi nesie čestný názov Obchodná akadémia Dušana 
Metoda Janotu v Čadci. 
 
Publicistická tvorba Dušana Metoda Janotu je veľmi bohatá nielen rozsahom, 
ale aj širokým tematickým záberom. Vo svojich dielach riešil otázky 
poľnohospodárstva a lesov, ochranu prírody, ale i problematiku pamiatkárstva 
a slovenských dejín. Napísal viac než 30 kníh a 250 vedeckých i populárno-
náučných publikácií. Pre rozhlas písal dramatické pásma venované významným 
osobnostiam slovenskej histórie. 
 

 

 



Z diela Dušana Metoda Janotu – výber: 
 

Význam chovu oviec a jeho zhospodárňovanie (1955), Dubnica nad Váhom 
(1967, spoločné dielo: D. M. Janota, A. Bagin), Maximilián Hell (1971), Zvon 
lumpov (1979, spoluautor), Dubnický park a oranžéria (1967, spoločné dielo: D. 
M. Janota, A. Bagin), Historická zeleň Bratislavy (1977, spoločné dielo: D. M. 
Janota, A. Bagin), Krásy a vzácnosti slovenskej prírody (1984, spoluautor), 
Slovenský stredný Dunaj, nápor proti Trianonu a Gabčíkovo – Nagymaros 
(1991) 

 
 

POTOMKOM 

Dušan Metod Janota 
 

 

Keď ti rod tvoj haniť budú  - never 
Keď ti poklad núkať budú  - neber 
Keď ťa chlúbou vznášať budú  - skry sa 
Keď ťa hnojom kydať budú  - zmy sa 
Keď ťa mäkko láskať budú  - stvrdni 
Keď ti otcov súdiť budú   - zhrdni 
Keď ti zmiju slávy dajú   -zhub ju 
Keď ti špinia rodnú hrudu  - ľúb ju 
Keď ti pravdu vyklať budú  - buď si istý 
Keď ti studne tráviť budú  - tieto čisti 
Keď prírodu ničiť budú   - chráň ju 
Keď ti materčinu pŕznia   - bráň ju 
Keď ti vedu núkať budú   - zbystri 
Keď ťa hlúpym robiť budú  - mysli 
Keď ti slobodu brať budú, 
nemysli si, že si slabý, 
bráň si svoje, múdry, 
faloš nech ťa neomámi, 
ukáž silu svojho rodu   - udri! 

 
 


