
Nositelia ocenení SBS za rok 2021

120

Nositelia titulu Čestný člen SBS a ceny Holubyho pamätná medaila za rok 2021

RNDr. Jarmila Makovinská, CSc.

Jarmila Makovinská, rod. Navarová 
(*20.5.1961 v Modre) po ukončení 
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, uči-
teľský odbor kombinácia biológia a chémia, 
začínala ako odborno-technický pracovník 
na Hydroconsulte v Bratislave. Od roku 1990 
pôsobí na Výskumnom ústave vodného hospo-
dárstva (VÚVH) v Bratislave, najskôr ako ve-
decký pracovník, potom ako vedúca oddelenia 
Hydrobiológie, mikrobiológie a toxikológie, 
neskôr ako riaditeľka Národného referenčného 
laboratória pre oblasť vôd na Slovensku a toho 
času ako vedecko-výskumná pracovníčka.

V odbore algológia-botanika získala titul 
Doktor prírodných vied (1998), kandidátsku 
dizertačnú prácu Fytoplanktón Dunaja v úseku 
Bratislava – Visegrad vypracovala pod vedením 

RNDr. F. Hindáka, DrSc. na Botanickom ústave SAV v Bratislave. Za vedecké publikácie a akti-
vity jej bol udelený akademický stupeň IIa na pôde SAV v Bratislave (2004). 

 Počas svojho dlhoročného pôsobenia na VÚVH participovala na rôznych slovenských a me-
dzinárodných projektoch v oblastiach environmentálneho a integrovaného riadenia povodí, vrá-
tane monitorovania riek, jazier, nádrží, hodnotenia chemického a ekologického stavu vodných 
útvarov, vývoja monitorovacích programov. Od roku 2001 sa začlenila do projektu Joint Danube 
Survey, celosvetovo najkomplexnejšieho výskumu v oblasti monitorovania povrchových vôd 
Dunaja. V roku 2007 bola ocenená MŽP SR (cena ministra) za svoje mimoriadne pracovné vý-
sledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie. Viac informácií pozri Bull. Slov. 
Bot. Spoločn.  43/2: 323, 2021.

Členkou Slovenskej botanickej spoločnosti sa laureátka stala už ako študentka v r. 1983. 
Neskôr aktívne pracovala v Algologickej sekcii SBS ako tajomník, od  r. 2004 zastávala funkciu 
podpredsedníčky. Od roku 1990 usporiadala hydrobiologické kurzy, metodické semináre, bola 
členkou organizačného výboru medzinárodných algologických sympózií v Smoleniciach (1997, 
2002, 2007). Titul Čestný člen SBS získala za vedeckú prácu vo vedných oblastiach algológia, 
hydrobiológia a ekológia, ako aj za zásluhy v organizačnej práci Slovenskej botanickej spoloč-
nosti.
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predsedkyňa Algologickej sekcie SBS


