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Tento príspevok bude o rodine bývajúcej v dome s číslom 400, neskôr 

s číslom 656, v bývalej Jurišovej ulici v Prievidzi.  

Dom rodiny Fábikovej 

V  rokoch 1901 až 1943 v ňom býval Valentín Fábik zo Skačian s man-
želkou Máriou, rod. Zány, dcérou známeho prievidzského súkenníka. 

Valentín bol kováčom a Mária bola tzv. domácou. V prednej časti domu 
bola kováčska dielňa, v zadnej dvojpodlažnej časti boli priestory na bývanie. 
Okrem toho k domu prináležal aj dvor pre dobytok. V tomto dome sa narodili 
všetky ich deti: Mária, Emília, Júlia, Augustín, Valent a Štefan. Po smrti 
Valentína st. mali kováčsku dielňu v prenájme páni Duhaj a Mello. Neboli 
kováči, ale dielňu využívali na podkúvanie svojich koní. V roku 1952 bola 
kováčska dielňa prestavaná na obytnú časť z dôvodu nezáujmu o jej prenájom.  

V rokoch od 1901 do 1966, až do jeho asanácie, bývali v dome len 
potomkovia Fábikovcov. Poslúžil celej rodine pri prekonávaní problémov 
s hľadaním ubytovania. 

V rokoch 1938 až 1944 v ňom žila rodina známeho prievidzského 
dentistu Štefana Medlíka a manželky Emílie, rod. Fábikovej. Obaja po-
chádzali z Prievidze. Emília bola dobrou pomocníčkou manželovi pri jeho 
profesii.  

V rokoch 1945 až 1957 v dome žila rodina Jána a Márie Čauderových. 
Ján pochádzal zo Zemianskych Kostolian a bol čašníkom. Mária, rodným 
menom Fábiková pracovala v domácnosti. V rokoch 1948 až 1958 tu žila 
rodina Štefana a Magdalény Fábikových. Štefan pracoval v automobilovej 
doprave  v Prievidzi a Magdaléna, rodená Kastélyová v administratíve na 
súde. Pochádzala z Michaloviec.  

V rokoch 1959 až 1966 žila v ňom len rodina Valentína ml. a Terézie 
Fábikových. Valentín bol učiteľom na základnej škole na Ulici obrancov 
mieru a Terézia, rodným menom Hauerová pracovala v domácnosti. Po-
chádzala z Holíča. Bola to posledná rodina, ktorá v tomto dome žila, pre-
tože dom musel byť zbúraný kvôli výstavbe činžovných domov. Rodina 
Valentína sa presťahovala do svojho novopostaveného domu na Ulici J. 
Kalinčiaka 11 v Prievidzi.  

Ing. Peter Fábik (1953) 
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Prievidza – jedna rodina 


