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Prvá chemická čistiareň v Prievidzi 

V  roku 1930 sa zo svojich učňovských a tovarišských ciest vrátila domov do rodnej Prievidze Júlia Škadrová (*1909). Remeslu „čistiar 
a farbiar“ sa vyučila v Nitre u pána Stolárika. Po vyučení pracovala u svojho 
staršieho brata Jána, ktorý sa po smrti rodičov staral aj o sestry Evu a Júliu.  

Po návrate do Prievidze začala pre obyvateľov poskytovať služby čistenia 
a farbenia šatstva spolu so svojim manželom Jozefom Pálikom (*1908) rodá-
kom tiež z Prievidze, v rodinnom dome na Dianiškovej (neskôr Mlynskej) 
ulici v skromných podmienkach, bez akéhokoľvek strojového vybavenia. 
V tom čase ešte neboli ani práčky, všetky práce boli vykonávané ručne. 
K tomu pribudlo aj farbenie odevov. Otec chodil zo začiatku po okolí (hlavne 
Handlová) aby zaistil dostatok roboty, ktorá by uživila mladú rodinu. Časom 
si ľudia uvedomili užitočnosť týchto služieb, zákazníkov pribúdalo a mohli si 
vziať i nejakých zamestnancov, aby poskytovali kvalitné služby čo v naj-
kratšom čase. Neskôr náš otec, vyučený zámočník so vzťahom ku strojom, 
zakúpil stroje na chemické čistenie, niektoré  aj sám zostrojil (čistenie 
benzínom).V roku 1938  získal výučný list na odbor živnosti: Chemická 
čistiareň a barviareň (doslovný odpis) na Obecnej učňovskej škole a u svojej 
manželky. V roku 1949 živnosť prevzal otec. Mal pripravené projekty na roz-
šírenie služieb a stavbu novej práčovne a čistiarne. Jeho iniciatívu prekazil rok 
1953, kedy  mu boli ako živnostníkovi všetky technologické zariadenia 
skonfiškované a dané do správy Komunálnych služieb. Otec bol vyhrážkami 
donútený pracovať v čistiarni až do svojho odchodu do dôchodku v roku 
1968 v Komunálnych službách na vlastných strojoch, za ktoré nikdy nedostal 
žiadne finančné ani morálne vyrovnanie. 

Mama zanechala živnosť a venovala sa domácnosti a výchove nás šty-
roch dcér a pritom pre prilepšenie rodine poskytovala službu napínania 
(vyťahovania) záclon a dečiek. 

Dnes obaja naši rodičia odpočívajú na cintoríne v Prievidzi (sektor A). 
Veríme, že v spomienkach Prievidžanov zostanú zapísaní ako prví posky-
tovatelia služieb chemického čistenia a farbenia, ktorí svoju prácu vždy 
robili svedomite a zodpovedne. Na rodičov s láskou a úctou spomínajú 
dcéry 

Mária, Soňa, Gabriela a Viera s rodinami 
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Uchovajme pre potomkov  


