Dielo
Tvorba tohto neúnavného publicistu
a popularizátora dejín sa dostala medzi
čitateľov až po roku 1989. Ide o tituly:
Ide vláčik do Zvardoňa (1991),
Onomastika Kysúc (1992) a monograﬁa
Skalité (1993). V roku 1995 vydal brožúrku
s názvom Ako ďalej Kysuce a publikáciu
Na zlatých poliach, ktorá je venovaná a
vyšla pri príležitosti 50. výročia založenia
Obchodnej akadémie v Čadci. Dominik Choluj
je aj spoluautorom učebnice Technológia
pre 2. roč. SOU (1985-1991), kysuckej
encyklopédie Kysuce a Kysučania (2004)
a informačnej publikácie Okres Čadca (1979).

Zaslúžil sa o rozvoj matičného hnutia
na Kysuciach. Po znovuobnovení Miestneho
odboru Matice slovenskej v Čadci sa stal jeho
predsedom, vystriedal v tejto funkcii básnika
Jozefa Kubíka. Bol členom Historickej
spoločnosti MS a Výboru MS. Za pedagogickú
činnosť získal Veľkú medailu Svätého Gorazda.
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„Povinnosťou každého Slováka je
zachovať pre potomstvo všetko to,
čo sa vzťahuje na minulosť národa
a našej otčiny, hoc by to bola len
malá správa, nepatrný obrázok...“
Ľudovít Janota
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Dominik Choluj
Narodil sa 22. júna 1923 v Skalitom. Absolvoval
štúdium na Učiteľskej akadémii v Bánovciach nad
Bebravou (1942 - 1946). Po vojne pôsobil ako
riaditeľ na škole v Turzovke (1946 - 1947), učil vo
Svrčinovci (1947 - 1950), i na čadčianskom
gymnáziu. Medzitým študoval na Pedagogickej
fakulte v Bratislave (1954 - 1956). V roku 1957
zasvätil svoj plodný život Strednej ekonomickej
škole v Čadci, ktorú viedol ako riaditeľ až do
obdobia normalizácie. Po krátkom pôsobení na
Gymnáziu a Strednej priemyselnej škole v
Kysuckom Novom Meste (1970 - 1973) dostal
zákaz pracovať v školských službách. V
sedemdesiatych rokoch sa zaslúžil o vznik Múzea
kysuckej dediny vo Vychylovke a Kysuckej galérie
v Oščadnici. Po novembri 1989 sa vrátil na
Strednú ekonomickú školu, po novom nazývanú
Obchodná akadémia v Čadci. Zomrel v Čadci 7.
februára 1999.
„Názvy sú súčasťou nášho historického vývinu /nomen
- omen/, meno sa stáva dôležitým prameňom poznania.
I keď niečo zanikne, odumrie, ostane meno, ktoré trvá
dlhšie, ako pomenovaný objekt. A hlbšie poznanie
prispieva k rozvoju citového vzťahu, ktorý nazývame
vlastenectvo“.
Dominik Choluj

Odborné články z oblasti pedagogiky publikoval
v slovenských, českých a poľských časopisoch,
najmä v Učiteľských novinách. Doménou jeho
bádateľskej činnosti sa stal vlastivedný
regionálny výskum Kysúc, pričom sa zameral
predovšetkým na historickú, etnograﬁckú
a jazykovednú problematiku, orientoval sa
na ľudovú architektúru a miestne názvy.
Svoju lásku k rodným Kysuciam vyznal
prostredníctvom jedinečného diela Onomastika
Kysúc. Podáva súpis pôvodných a terajších
názvov chotárov, osád, zárubkov a pod. Svoj
vzťah k rodnej obci vyjadril prostredníctvom
monograﬁe Skalité, ktorá podáva komplexný
obraz o histórii a súčasnosti obce.
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