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Návrh 
habilitačnej komisie  podľa § 5 odsek 11 Vyhlášky č.246/2019 Z.z. na udelenie titulu 
docent PaedDr. Blanke Kožík Lehotayovej, PhD., odbore predškolská a elementárna 
pedagogika 
 
 
Habilitačná komisia pracovala v zložení: 
prof. PaedDr.  Katarína Žilková, PhD.     - predseda    
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.  
Univerzita J. Selyeho v Komárne, Pedagogická fakulta 
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.    
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta 
 
 
Oponentské posudky vypracovali: 
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.         
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 
doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 
doc.  PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD.    
Vysoká škola DTI, Katedra školskej pedagogiky a psychológie, Dubnica nad Váhom 
 
Uchádzačka predniesla habilitačnú prednášku na tému Intervencia v prevencii špecifických 
porúch učenia z hľadiska grafomotoriky. 
  
Komisia kladne hodnotila habilitačnú prednášku uchádzačky PaedDr. Blanky Kožík 
Lehotayovej, PhD., ktorou preukázala svoju pedagogickú spôsobilosť. Ocenila odborný, 
erudovaný a kultivovaný prejav uchádzačky.  
 
K habilitačnému konaniu bola predložená habilitačná práca  Stratégie podpory 
v začiatočnom písaní. 
 
Všetky oponentské posudky boli kladné. Uchádzačka erudovane odpovedala na otázky, 
ktoré boli položené v oponentských posudkoch. V následnej rozprave reagovala na otázky 
a pripomienky prítomných, pričom preukázala  svoje odborné znalosti a prehľad v skúmanej 
problematike. 
 
 
Zhodnotenie úrovne plnenia požadovaných kritérií – pedagogickej, vedeckej a 
publikačnej činnosti, občianskych a morálnych vlastností uchádzačky 
Členovia habilitačnej komisie zhodnotili úroveň plnenia požadovaných kritérií pedagogickej, 
vedeckej a publikačnej činnosti uchádzačky. Konštatujú, že uchádzačka PaedDr. Blanka 
Kožík Lehotayová, PhD., sa zaslúžila o rozvoj predškolskej a elementárnej pedagogiky, 
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predovšetkým v oblasti grafomotoriky a podpory písania detí predškolského a mladšieho 
školského veku. Pedagogická činnosť a vedecký výskum habilitantky sú prínosom pre rozvoj 
odboru.  
Publikačná činnosť habilitantky reflektuje etický rozmer vedeckého bádania. Členstvo 
v redakčných radách a komisiách, participácia na riešení výskumných projektov sú dôkazom 
jej odborných kvalít.   
 
PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD. vo všetkých oblastiach spĺňa kritériá na udelenie 
titulu docent.  
 
Habilitačná komisia  odporúča udeliť  PaedDr. Blanke Kožík Lehotayovej, PhD., titul docent  
v odbore  predškolská a elementárna pedagogika. 
 
 
 
 
Bratislava  30. 06.  2022 
 
 
prof. PaedDr.  Katarína Žilková, PhD.    ......................................... 
predsedníčka habilitačnej komisie  
 
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.    .........................................  
člen habilitačnej komisie 
 
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.    .........................................  
člen habilitačnej komisie 
 
 
 

 

 

         

 

 


