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PhDr. Pavel Komrska
História zariadenia
Zariadenie bolo založené v roku 1987 ako Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež s týždenným
pobytom. Riaditeľom sa stal PhDr. Pavel Komrska. V tom čase bolo jediné na území mesta Bratislavy.
Poskytovalo služby klientom s ťažkým zdravotným telesným a mentálnym postihnutím. Malo kapacitu 22
miest. Sídlilo na Jaskovom rade č. 159 v zrekonštruovanej budove detských jasieľ' a bolo úplne
bezbariérové.
V roku 1988 bol vypracovaný prvostupňový projekt na dostavbu zariadenia, čím by sa zvýšila jeho
kapacita na 60 klientov a rozšírilo by svoju činnosť o celoročný pobyt. Projekt sa žiaľ nerealizoval.
V októbri 1989 bolo zariadenie presťahovane do budovy zrušenej materskej Školy na Sibírskej ulici č.
69, ktorá však nebola bezbariérová. Narýchlo sa urobili najnutnejšie úpravy v sanitných miestnostiach a
kapacita sa zvýšila na 35 klientov. Dôvodom tohto presťahovania bolo, že v pôvodnej budove malo
vzniknúť zariadenie pre drogovo závislých.
Nakoľko kapacita zariadenia bola stále nedostatočná, v roku 1991 pribudlo k zariadeniu ďalšie vysunuté
pracovisko na Tylovej ulici č. 21 s kapacitou 12 miest. V roku 1992 sa však oddelilo a vzniklo z neho
samostatné zariadenie.
Pre akútnu potrebu zvyšovania kapacity zariadenia, získalo v roku 1994 bezodplatný prenájom budovy
bývalých detských jasieľ' na Pionierskej ulici č. 8, kde sa vytvorila kapacita 12 miest. V roku 1998 bola
budova zrekonštruovaná a tým sa vytvorilo 20 miest pre denný a týždenný pobyt.
V roku 1998 bol Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež premenovaný na Domov sociálnych služieb pre
deti a zároveň pôvodné zariadenie na Sibírskej ulici 69 začalo poskytovať celoročnú starostlivosť.
Nakoľko prenájom budovy na Pionierskej ulici bol len na dobu určitú, v roku 2004 začali prípravné práce
na rekonštrukciu budovy na Sibírskej ulici s cieľom pristaviť k pôvodnej budove nové priestory, aby celé
zariadenie mohlo fungovať v jednej budove. Po rekonštrukcii zariadenie začalo svoju prevádzku
novovybudovaných priestoroch 2. októbra 2006.
Od 1. júla 2007 bolo pretransformované na Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých.
V súčasnosti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých na Sibírskej ulici ponúka dennú, týždennú a
celoročnú formu komplexnej starostlivosti o klientov. Klientmi sú deti a dospelí vo veku od 10 do 58 rokov,
s ťažkým viacnásobným postihnutím, kde prevažuje kombinácia mentálneho a telesného postihnutia s
pridruženými zmyslovými a rečovými poruchami, jeho kapacita je 38 klientov. Riaditeľom zariadenia je
PhDr. Pavel Komrska.
Svojim klientom poskytuje zdravotno - ošetrovateľskú, Špeciálno - pedagogickú, psychologickú,
rehabilitačnú a sociálnu starostlivosť.
Cieľom DSS je koordináciou jednotlivých postupov a tímovou spoluprácou vytvárať každému klientovi
také životné podmienky, ktoré plne akceptujú jeho individualitu, zlepšujú kvalitu jeho Života a v
maximálnej možnej miere pomáhajú rozvíjať jeho schopnosti.

