
ŽIVOTOPIS 
 
 
Příjmení, jméno Roháček Marek 
 
 

Odborná praxe 

Od - do 1995 – trvá 
Pracovní zařazení riadiaci pracovník a sociálny poradca 
Činnost a odpovědnost štatutár organizácie a koordinátor sociálnych poradcov 
Název a adresa 
zaměstnavatele 

Návrat, občianske združenie, Šancová 42, 811 05 Bratislava 

Obor zaměstnavatele sociálnoprávna ochrana detí 

 

Od - do 2007 – trvá 
Pracovní zařazení supervízor, kouč 
Činnost a odpovědnost Odborný pracovník, konzultatnt 
Název a adresa 
zaměstnavatele 

D3, občianske združenie, Beňadická 38, 851 06 Bratislava 

Obor zaměstnavatele personálny a organizačný rozvoj 

 

Od - do 2005 – 2006 
Pracovní zařazení poradca ministerky práce sociálnych vecí a rodiny SR Ivety Radičovej 
Činnost a odpovědnost poradca ministerky 
Název a adresa 
zaměstnavatele 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4-6, 
Bratislava 

Obor zaměstnavatele práca, sociálne veci a rodina 

 

Od - do 1988 – 1991 
Pracovní zařazení poradca 
Činnost a odpovědnost poradca 
Název a adresa 
zaměstnavatele 

Krajská pedagogicko-psychologická poradňa, Legionárska 8, 
Bratislava 

Obor zaměstnavatele práca s delikventnou mládežou 

 

Od - do 1986, 1992 – 1994 
Pracovní zařazení sanitár a vychovávatel 
Činnost a odpovědnost výchova a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím 
Název a adresa 
zaměstnavatele 

Ústav prof. K. Matulaya, Lipského 13, Bratislava 

Obor zaměstnavatele výchova a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím 
 
 
 
 

Vzdělání a odbornost 

Od - do 2009 
Dosažená kvalifikace Mediácia 
Hlavní 
předměty/dovednosti 

riešenie konfliktov formou mediácie 

Název vzdělávací instituce  UNITE a National open college network GB 
Stupeň vzdělání  maturitná skúška 

 

Od - do 1999 – 2000 
Dosažená kvalifikace supervízia v pomáhajúcich profesiách 
Hlavní 
předměty/dovednosti 

supervízia 

Název vzdělávací instituce  Asociácia supervízorov a sociálnych pracovníkov 



Stupeň vzdělání  Akreditovaná MŠ SR 

 

Od - do 1990 – 1993 
Dosažená kvalifikace sociálne poradenstvo 
Hlavní 
předměty/dovednosti 

sociálno-psychologický výcvik 

Název vzdělávací instituce  Asociácia poradcov a psychoterapeutov v SR 
Stupeň vzdělání  skúška na záver výcviku 

 

Od - do 1987 – 1992 
Dosažená kvalifikace špeciálna pedagogika a sociálna práca 
Hlavní 
předměty/dovednosti 

špeciálna pedagogika - sociálna práca 

Název vzdělávací instituce  Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
Stupeň vzdělání  Vysokoškolské – štátna skúška 
 
 
Osobní způsobilost 
Riadenie organizácie 
Príprava a vedenie projektov 
Prednášanie a publikovanie v oblasti sociálnej práce 
Mentoring a supervízia jednotlivcov a skupiny 
 
 

Publikační činnost.  
Postoje k náhradnej rodinnej starostlivosti, Univerzita Komenského, Bratislava 1992 - Diplomová 
práca 
Situácia detí žijúcich mimo rodiny na Slovensku, S.E.N., Bratislava 1995 
Hľadáme rodičov - aj opustené deti potrebujú rodinu, Návrat 1996, revidované vydanie Návrat 2000,  
2005 a 2009 
Zvykáme si jeden na druhého alebo nová náhradná rodina v procese adaptácie, Návrat 1998, SNRP 
Praha 2012 
Dokumentárne filmy Nechcené deti – 9 dielov, STV a Návrat 1999 – autor námetov 
Dokumentárne filmy (Ne)chcené deti – 5 dielov, Návrat 2001 – autor námetov 
Sedem magických rokov, Návrat 2005 – autor námetov 
A ďalšie články, prednáky a dokumentárno – osvetové filmy 
 
 


