
16. október 2015 – slávnostný galavečer pri príležitosti osláv 70. výročia 
založenia najstaršej odbornej školy na Kysuciach 

 
V kronike školy sa uvádza: 19. septembra 1945 bol slávnostne otvorený prvý školský rok na 
Štátnej obchodnej škole v Čadci. 
Škola počas svojej existencie zažila viaceré premeny, poslednú v roku 2005, keď jej bol 
ministrom školstva zapožičaný čestný názov – Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu 
v Čadci – podľa vzdelaného ekonomického inžiniera, rodáka z Kysúc. 
Hoci dnes slávi škola svoje 70-te narodeniny, nezostarla. Má svoju históriu a tradíciu, roky 
však na nej nebadať. Bola a je stále mladá, lebo krv, ktorá ňou prúdi, to je mladá krv našich 
žiakov. 
Po 70. rokoch sa stala naša škola váženou dámou. OA DMJ je modernou školou, ktorá spĺňa 
vysoké nároky obsahom, materiálno-technickým vybavením, vyučovacími metódami, 
formami, prístupom k žiakom. Školou, ktorá sa snaží spĺňať vysoké nároky vzdelávania, 
o čom svedčia výborné výsledky našich žiakov v okresných, regionálnych, krajských, ale 
i celoštátnych kolách súťaží či predmetových olympiád. 
 
Ale čo je meradlom úspešnosti našej školy? 
Prvé meradlo -  sú to jej učitelia a zamestnanci – obetaví, neúnavní, optimisticky naladení, 
ktorí pripravujú žiakov pre trh práce, prijímacie pohovory na VŠ, rozvíjajú talenty, učia ich 
zodpovednosti a poznávať zmysel života. 
Druhým  meradlom úspešnosti sú naši žiaci. Úspešní víťazi na rôznych súťažiach, 
olympiádach, v projektoch. Ich úspechom je prekonávanie prekážok a aj vďaka škole sa 
naučia orientovať sa v živote, tvoriť a myslieť. V zrkadle spomienok sa vynárajú i žiaci, ktorí 
vrchovatou mierou prispeli k dobrému menu školy, ktorí zastávajú popredné miesta 
v spoločenskom i hospodárskom živote, doma i v zahraničí. Už teraz sa môžeme pochváliť 
tisíckami úspešných absolventov, ktorí pokračovali v štúdiu na VŠ, ďalší sú úspešní 
podnikatelia či manažéri. A my sa tešíme z každého úspechu nášho terajšieho i bývalého 
žiaka. 
Tretím  meradlom úspešnosti školy sú rodičia. Ich záujem o školu, ochotu spolupracovať, 
hľadanie riešení, spoločné prežívanie radostí i starostí – to dáva škole potrebný základ. 

Hovorí sa, že ľudská pamäť je výnimočný dar. Dar, ktorý tým, že nám umožňuje pozrieť sa 
späť, zároveň nás posúva dopredu. 70 rokov je už veľa, ale nesmieme zabudnúť na ľudí, ktorí 
tu zanechali kus svojho života: mnoho učiteľov, administratívnych zamestnancov, kuchárok, 
upratovačiek, školníkov, ktorí tu pôsobili, a pričinili sa o jej rozvoj. 

Vďaka teda patrí pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom školy, rodičom, zástupcom 
zriaďovateľa, mesta, sponzorom a sympatizantom školy, ktorí vytvárali i vytvárajú dobré 
podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov našej školy. 
 
Zaželajme teda pri príležitosti  narodenín našej školy, veľa úspešných rokov, dobrých 
pedagógov, ostatných zamestnancov, dobrú spoluprácu s okolím a hlavne veľa žiakov, aby 
sme mohli aj v ďalších desaťročiach vzdelávať a vychovávať novú, mladú generáciu schopnú 
kvalifikovane sa uplatniť na trhu práce podľa požiadaviek či už slovenského 
alebo európskeho trhu práce. 
         

Autor: Ing. Jitka Konáriková, RŠ 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 


