
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Janotovci na rodných Kysuciach  

Čadca (27. september 2018) – Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja, Kysucké múzeum v Čadci a MO Matice slovenskej v Čadci  

pripravili pre študentov Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci a čitateľskú verejnosť 

odborný seminár spojený s pietnou spomienkou pod názvom Ľudovít Janota a Janotovci na 

Kysuciach. Podujatie dňa 20. septembra 2018  pripomenulo verejnosti 130. výročie narodenia 

Ľudovíta Janotu a bolo zorganizované pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva.  

Riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci PhDr. Janka Bírová privítala na pôde knižnice 

potomkov významného rodu: syna Igora Cyrila Janotu - pána Petra Janotu s rodinou a syna 

Dušana Metoda Janotu - MUDr.  Stanislava Janotu, PhDr. CSc., zástupcu primátora mesta 

pána PaedDr. Jaroslava Veličku, riaditeľa Kysuckého múzea v Čadci MVDr. Miloša 

Jesenského PhD., riaditeľku Obchodnej akadémie v Čadci Ing. Jitku Konárikovú, zástupcov 

Miestneho odboru Matice Slovenskej v Čadci PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD., Mgr. Martina 

Turóciho, PhD. i prednášajúcich pána Mária Janíka, PhDr. Daniela Husárika a Mgr. 

Vladimíra Homolu. 

Línia rodu Janotovcov sa tiahne od Viliama Janotu, publicistu, signatára Martinskej 

deklarácie a starostu mesta Čadca až po súčasných významných potomkov. Riaditeľka 

knižnice vo svojom príhovore uviedla: „Seminárom a jeho odbornými príspevkami i pietnou 

spomienkou na cintoríne si chceme uctiť významných rodákov a ich potomkov, k čomu 

prispeje i náš edičný počin – vydanie výberovej personálnej bibliografie rodu Janotovcov – 

Janotovci na Kysuciach. Okrem bibliografie boli zostavené i bibliografické letáky, medailóny 

významných Janotovcov, ktoré prinášajú základné informácie o jednotlivých osobnostiach 

tohto významného rodu“. Po odznení zaujímavých príspevkov: Janotovci – dynastia intelektu 

(Mário Janík); Život národovca Viliama Janotu (Mgr. Martin Turóci, PhD.); Spisovateľ 

Ľudovít Janota (PhDr. Daniel Husárik); Igor Janota – srdce pre Bratislavu, spomienky na 

Kysuce, život naplnený písaním a skautingom (Mgr. Vladimír Homola) pán Peter Janota 

predstavil rodostrom rodu, ktorý sám zostavil. V závere zaujímavého podujatia vyzdvihol 

podiel žien v rode Janotovcov pán Stanislav Janota a pieseň Kysuca, Kysuca zaspievala 

najmladšia členka rodu Kristína Janotová, študentka konzervatória. Podujatie bolo ukončené 

pietnou spomienkou na cintoríne. Rodina Janotovcov bola poctená prípravou a realizáciou 

podujatia a riaditeľke knižnice i všetkým spoluorganizátorom vyslovila veľkú vďaku. 
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