
Životopis

1. Priezvisko:  BELOVA (rod. Mančenko)

2. Meno: Svetlana

3. Titul: Ing.

4. Dátum narodenia: 9. december 1973 

5. Stav: vydatá, 3 deti

6. Národnosť: ukrajinská

7. Občianstvo: Rusko

8. Trvalý pobyt: Slovensko (od r. 2008)

9. Kontaktná adresa: Lúčna 524/2, 058 01 Gánovce 

10. E-mail a telefón: zapovedniks@gmail.com, +421 917 449943 

11. Vzdelanie: 

Inštitúcia Trvanie Dosiahnutý stupeň vzdelania

Povolžská akadémia, Togliatty, Rusko IX/91 – VI/96 Ing. ekonómie

Postgraduálne vzdelávanie v environmentálnej ekonomike a manažmente chránených oblastí:

UNESCO Regional Bureau for Science 
and Culture in Europe, Benátky, Taliansko

X/2017

X/2021

Účastnícky certifikát a potvrdenie o 
členstve v International community of the 
best management practics of UNESCO 
designated areas

International academy of nature 
conservation, ostrov Vilm, Nemecko

XII/2006

V/2005

IV/2002

Účastnícke certifikáty „Payment for 
ecosystem services“, „Conservation 
finance“, „Development on sustainable 
tourism in protected areas“ 

Jazyková škola Sechter, Moskva II/2002 - VII/2003 Certifikát z anglického jazyka

12. Prehľad pracovných skúseností:

Organizácia zamestnávateľa      Obdobie Pozícia

Združenie pre ochranu prírody Machaon
International, Poprad, Slovensko

     XII/2008 –
doteraz 

Riaditeľka, manažérka projektov

Kráľovská spoločnosť pre ochranu 
vtáctva (Royal Society for the Protection
of Birds), Sandy, Veľká Británia 

    V/2008 – X/2008 Konzultant rozvoja podnikania na
podporu biodiverzity v stepných

zónach regiónu Eurázie

Občianske združenie Ekocentrum 
Zapovedniky, Moskva, Rusko   

     III/1998 - IV 2008 Zástupca riaditeľa pre rozvoj

Firma Nova Model, Moskva, Rusko       I/1996 – II/1998 Obchodný zástupca

13. Kľúčové kvalifikácie

20-ročné skúsenosti s prípravou a manažmentom medzinárodných projektov podporujúcich chránené
územia, ochranu biodiverzity a kultúrneho dedičstva a napomáhajúce trvalo udržateľnému rozvoju.

Bohaté skúsenosti s programami budovania kapacít a vzdelávania manažérov a zamestnancov chránených
území od roku 1998 (účasť pri vytvorení a manažmente tréningového centra pre manažérov a zamestnancov
chránených území v Rusku a pri organizovaní odborných stáží).

Rozsiahle skúsenosti v ekoturizme a inovatívnych prístupoch rozvoja vidieka v chránených oblastiach.

Schopnosti získavania grantov a tvorby silných medzinárodnych projektových tímov.

25 rokov praxe v manažmente mimovládnych organizácií v sfére ochrany prírody.

Širšie znalosti a praktické skúsenosti v oblasti ochrany životného prostredia, tvorba a realizácie 
strategických a rozvojových dokumentov pre chránené oblasti a vidiecke regióny.

Znalosti o udržateľných spôsoboch rozvoja podnikania v prospech biodiverzity.

https://machaon.eu/sk/
https://machaon.eu/sk/
https://www.wildnet.ru/
https://www.wildnet.ru/


14. Príklady skúseností v manažmente projektov v národných parkoch (NP) a iných chránených
územiach:

Projekty Združenia pre ochranu prírody «Machaon International»
Názov projektu/krajina Hlavná myšlienka projektu Finančná

podpora 
Rok

LIVING LANDSCAPE 

Slovensko a Česká republika 
(koordinácia projektu na 
Slovensku)

Zvýšenie retencie vody v krajine – vytvorenie 
počítačovo generovaných návrhov prírode 
blízkých opatení a ich implementácia v pilotných 
územiach

Nórske 
fondy

2022 - 
2024 

„Northern Lights“ – iniciatívy žien 
pre udržateľný rozvoj Ruského 
severu/Slovensko, Rusko (NP 
Kenozero, Onega Pomorie, 
Khibiny, Koygorodskiy)

Vytvorenie siete a podpora drobných 
podnikateľov, hlavne žien,  oblasti prírode 
blízkeho podnikania v národných parkoch (napr. 
ubytovanie, gastronómia, farmári, remeselníci, 
sprievodcovia), branding. Tvorba regionálnych 
rozvojových stratégií

Európska 
komisia

2019 - 
2022

Teritória inšpirácie / NP 
Slovenský raj (Slovensko), 
prírodný park Biele Karpaty 
(Česká republika), NP Synevyr a 
Skolivske Beskydy (Ukrajina), NP
Lahemaa (Estónsko) 

Podporiť tvorbu umelcov v dedináach a 
chránených územiach ako zdroja ich inšpirácie 
a zároveň využiť túto ich kreatívnu tvorbu na 
podporu miestneho rozvoja (turizmu), ochranu 
prírody a kultúrneho dedičstva a propagovať 
krásy vidieka a NP cez vytvorené umelecké 
diela.

Európska 
komisia

2017 - 
2019

Zlatý Altaj – bohatsvo pre rozvoj 
regiónu/ NP Katon-Karagajský  a 
zapovednik Západný Altaj 
Kazakhstan, Slovensko

Pomoc rozvoju prírodného turizmu (turistické 
služby, marketing a propagácia) vo východnom 
Kazachstane v tesnej blízkosti dvoch 
chránených území malebnej Kazašskej časti 
Altajských hôr, prezentujúc túto lokalitu ako 
jednu z top návštevných destinácií v krajine.

Európska 
komisia

2014 - 
2017

Drevená architektúra v kultúrnej 
krajine: nové výzvy v modernom 
svete /NP Kenozero a Ugra 
(Rusko), NP Synevyr (Ukrajina), 
Slovensko

Zachrániť  kultúrnu krajinu v NP a historických 
dedinách pred degradáciou a postupným 
miznutím.

Chrániť unikátne oblasti pred nekontrolovanou a 
nelegálnou výstavbou, ktorá ničí integritu a 
charakter historických dedín a podkopáva 
existujúce zachované sídelné štruktúry.

Zabezpečiť udržateľný rozvoj historicky cenných 
dedín a krajiny s využitím moderných technológií
v stavebníctve a architektúre.

Európska 
komisia

2013 - 
2016

Obnovenie horských lúk vo 
Vernári a využitie ich biomasy NP
Slovenský raj (Slovensko)

Zachovať výnimočné horské lúky, využiť 
dlhodobý obnoviteľný zdroj energie (náletové 
dreviny na lúkach, prebytočné seno z lúk a 
odpadová drevná hmota z ťažby v lese) a 
prispieť k zníženiu znečistenia ovzdušia a 
energetickej náročnosti konverziou súčasných 
vykurovacích zdrojov v obci na kúrenie 
palivovým drevom vyrobeným z miestnych 
zdrojov.

Rozvojov
ý program
OSN

2012 - 
2014

Miznúce veľdiela / Kenozero NP, 
Vodlozero NP (Rusko), Valašské 
múzeum v prírode (Česká 
republika), Slovensko 

Zlepšiť situáciu v ochrane unikátnych pamiatok 
drevenej architektúry prostredníctvom 
zvyšovania povedomia verejnosti (verejnej 
osvety) a nástrojov plánovania a politiky.

Európska 
Komisia

2010 - 
2012

Podnecujúci miestny 
socioekonomický rozvoj s 
využitím prírodného a kultúrneho 
potenciálu regiónu/ Rusko, Mary 
El, Slovensko 

Zlepšiť kapacity a podporiť spoluprácu 
miestnych podnikateľov, MVO a zapovednika v 
rozvoji prírodného a kultúrneho turizmu s 
dopadom na zlepšenie životných štandartov a 
podmienok.

Európska 
komisia

2007 - 
2009

https://machaon.eu/sk/detail-project/catalyzing-local-socio-economic-development-using-the-natural-and-cultural-potential-of-the-region/
https://machaon.eu/sk/detail-project/catalyzing-local-socio-economic-development-using-the-natural-and-cultural-potential-of-the-region/
https://machaon.eu/sk/detail-project/catalyzing-local-socio-economic-development-using-the-natural-and-cultural-potential-of-the-region/
https://machaon.eu/sk/detail-project/disappearing-masterpieces/
https://machaon.eu/sk/detail-project/restoration-of-mountain-meadows-in-vernar-and-usage-of-their-biomass/
https://machaon.eu/sk/detail-project/restoration-of-mountain-meadows-in-vernar-and-usage-of-their-biomass/
https://machaon.eu/sk/detail-project/wooden-architecture-in-cultural-landscape-new-challenges-in-modern-world/
https://machaon.eu/sk/detail-project/wooden-architecture-in-cultural-landscape-new-challenges-in-modern-world/
https://machaon.eu/sk/detail-project/wooden-architecture-in-cultural-landscape-new-challenges-in-modern-world/
https://machaon.eu/sk/detail-project/golden-altai-wealth-for-local-development/
https://machaon.eu/sk/detail-project/golden-altai-wealth-for-local-development/
https://machaon.eu/sk/detail-project/areas-of-inspiration/
https://machaon.eu/sk/detail-project/northern-lights/
https://machaon.eu/detail-project/living_landscape/


15. Príklady odborných prác pre chránené prírodné územia
Začiatok práce 

5/2008
Koniec práce

10/2008
NÁZOV FUNKCIE:
Konzultant rozvoja malých a stredných podnikov (MSP)

NÁZOV ZAMESTNÁVATEĽA: Royal Society for
the Protection of Birds

TYP PODNIKANIA: ochrana životného prostredia

ADRESA ZAMESTNÁVATEĽA:
The Lodge, Sandy, Bedfordshire, SG19 2DL, 
UK

MENO VEDÚCEHO: Jack Foxall
Business and Biodiversity Project Coordinator
jack.foxall@rspb.org.uk 

POVINNOSTI

„Rozvoj podnikania na podporu biodiverzity v stepných zónach regiónu Eurázie“ (projekt  EBRD)

Zhromažďovanie a spracovanie relevantných informácií o podnikateľskom prostredí v Rusku, najmä o MSP 
pôsobiacich v stepných ekosystémoch.

Posúdenie potenciálnych ekonomických prínosov z trvalo udržateľného využívania pôdy v oblastiach s
vysokou hodnotou biodiverzity v rámci stepnej zóny, a hodnotenie potenciálu projektu pridať hodnotu k
ochrane biodiverzity prostredníctvom podpory podnikania v prospech biodiverzity.

Budovanie databázy relevantných zainteresovaných strán (ústredné orgány štátnej správy, samosprávy,
súkromný sektor, finančné inštitúcie, vlastníci a užívatelia pôdy a MVO a ich informovanie a zapájanie do
procesu vytvárania podnikateľského prostredia v prospech biodiverzity.

Začiatok práce 
9/2007

Koniec práce
5/2008

NÁZOV FUNKCIE:
Poradca pre trvalo udržateľné živobytie

NÁZOV ZAMESTNÁVATEĽA: RU kancelária 
UNDP/GEF 

TYP PODNIKANIA: ochrana životného prostredia

ADRESA ZAMESTNÁVATEĽA:
Mira street, 19, Volgograd 400131, Rusko

MENO VEDÚCEHO: Natalia Lopanceva, manager 
projektu natalya.lopantzeva@volgawetlands.ru   

POVINNOSTI

„Zachovanie biodiverzity regiónu Dolnej Volgy“ (projekt UNDP/GEF)

Identifikácia ekonomických výhod poskytovaných chránenými územiami (CÚ) Dolného Povolžia.

Preukázanie prínosov CÚ pre miestny sociálno-ekonomický rozvoj širokému spektru miestnych 
zainteresovaných strán (séria workshopov pre miestne orgány, zamestnancov CÚ a MSP).

Posúdenie implementácie komunitného integrovaného manažmentu prírodných zdrojov, vrátane integrácie 
prístupov trvalo udržateľného živobytia do manažmentu CÚ.

Rozvoj programu na podporu trvalo udržateľného živobytia (vrátane akčného plánu, hodnotenia 
zainteresovaných strán, legislatívneho základu, identifikácie a analýzy vnútorných zdrojov financovania pre 
trvalo udržateľné živobytie, budovania kapacít pre miestne orgány, MSP a zamestnancov CÚ).

Nastavenie grantového programu pre miestne MSP.

Začiatok práce 
3/1998

Koniec práce
4/2008

NÁZOV FUNKCIE:  zástupca riaditeľa s agendou 
rozvoja

NÁZOV ZAMESTNÁVATEĽA: Environmentálny 
vzdelávací center Zapovedniky 

TYP PODNIKANIA: ochrana životného prostredia

ADRESA ZAMESTNÁVATEĽA: Moskva MENO VEDÚCEHO: Natalia Danilina, riaditeľka 
danilina.zapovedniks@gmail.com 

POVINNOSTI

1/2007 – 4/2008 Regionálny manažér a autor  projektu „Zlepšenie ochrany biodiverzity a ekoturizmu v 
Rusku“ (grant DEFRA) Projekt pomohol dvanástim chránenýcm územiamuzemijam (CÚ)  v Centrálnej Sibíri
posilniť ochranu biodiverzity a zlepšiť služby cez vzdelávanie, rozvoj udržateľného turizmu a propagáciu.

2/2008 – Konzultant pre trvalo udržateľné živobytie v projekte „Zachovanie biodiverzity v regióne Altaj-
Sayan“ (organizácia série workshopov pre pracovníkov CÚ, miestnych podnikateľov).

1/2005-12/2007 Manažér úloh o mechanizmoch financovania ochrany priírody v projekte „Posilnenie siete 
školiacich stredísk pre manažment CÚ prostredníctvom demonštrácie odskúšaného prístupu“ (projekt 
UNEP/GEF).  Analýza svetových skúseností s generovaním platieb za ekosystémové služby, školenie 
pracovníkov CÚ v oblasti financií na ochranu prírody.

5/2005 – 5/2007 Koordinátor a  autor  projektu „Katalyzovanie občianskych aktivít a miestnych sociálno-
ekonomických iniciatív s využitím potenciálu CÚ“ Program TACIS/IBPP financovaný EÚ

2004 Projektový manažér projektu „Vývoj koncepcie environmentálnej výchovy a osvety pre ochranu a 
trvalo udržateľný rozvoj mokradí v regióne Dolnéj Volhy“ financovaného UNESCO. Príprava konceptu a 
obsahu vzdelávacích modulov pre rôzne cieľové skupiny.

2003-2005 Autor a manažér projektu 'Zapovednaya Ecoseminaria – Kľúč k zvyšovaniu občianskej aktivity v 
regiónoch' podporovaného Nadáciou MOTT

mailto:natalya.lopantzeva@volgawetlands.ru
mailto:jack.foxall@rspb.org.uk


16.Jazykové znalosti

od 1(najlepšie) do 5 (slabé)
 čítanie písanie hovorenie porozumenie

slovenčina 1 2 2 1

angličtina 1 1 2 1

čeština 1 3 3 2

ruština 1 1 1 1

ukrajinčina 1 3 3 1

poľština 2 3 4 2

17.Iné zručnosti: 

Práca s počítačom (programy Microsoft Office, rôzne internetové aplikácie) 

Verejné vystupovanie na konferenciách a v masmédiách 

Širšie znalosti a praktické skúsenosti v oblasti ochrany životného prostredia 

Účasť na procese tvorby a implementácie Stratégie rozvoja národného systému chránených oblastí Ruska. 

V priebehu rokov 2006-2022 organizovanie 30 stáží zameraných na manažment národných parkov v
Rakúsku (5), Českej republike (7), Estónsku (1), Nemecku (6), Maďarsku (2), Taliansku (1), Holandsku (2),
Poľsku (4) a Slovinsku (2). Hlavným cieľom stáží  je umožniť odborníkom z rôznych chránených oblastí a
krajín učiť sa zo skúseností a know-how popredných európskych národných parkov, prenášať osvedčené
postupy, vytvárať medzinárodné partnerstvá a iniciovať cezhraničné projekty, do ktorých sú zapojené
chránené územia a ďalšie príslušné zainteresované strany.

Hlavné oblasti  stáží: 

Ochrana biodiverzity a manažment CÚ

Environmentálna výchova a ekologický tourizmus v chránených územiach

Tradičná architektúra a ochrana kultúrnej krajiny

Prepojenie prírody, umenia a kultúry 

Inovatívne prístupy v rozvoji vidieka

Účasť v riadení projektu UNEP-GEF „Posilnenie siete školiacich stredísk pre manažment CÚ
prostredníctvom demonštrácie odskúšaného prístupu” (Strengthening the network of training centres for PAs
management through demonstration of a tested approach) v rokoch 2005   – 2007. 

18.Zoznam publikácií a výstav vytvorených pod mojím vedením alebo mnou nájdete tu:
https://machaon.eu/publications/

19. Členstvo v medzinárodných organizáciách a občianskych iniciatívach

Organizácia      Obdobie Pozícia

Mountain Partnership –- medzinárodná 
platforma pod patronátom OSN 

      X/2021 – doteraz Riaditeľka OZ Machaon
International, ktoré je členom

WCPA -– Svetová komisia pre chránené územia pri 
Medzinárodnej únii pre ochranu prírody (IUCN).

      X/2017 – doteraz  člen

CEEWEB for biodiversity – sieť MVO zo strednej 
Európy pôsobiaca v ochrane biodiverzity

     III/2022 - doteraz Riaditeľka OZ Machaon
International, ktoré je členom

Občianská iniciatíva Tatry pomáhajú Ukrajine III/2022 -   doteraz Zakladateľ a aktívny člen

Občianská iniciatíva Milujem zelené Tatry    I/2021 - doteraz Zakladateľ a koordinátor

Občianská iniciatíva Zachr  á  nime zelené Gánovce      II/2020 - doteraz Zakladateľ a koordinátor

Gánovce, 10.09.2022

https://machaon.eu/sk/detail-project/zachranime-zelene-ganovce/
https://machaon.eu/sk/detail-project/zachranime-zelene-ganovce/
https://machaon.eu/sk/detail-project/zachranime-zelene-ganovce/
https://machaon.eu/sk/detail-project/milujem-zelene-tatry/
https://machaon.eu/sk/detail-project/tatry-pomahaju-ukrajine/
https://www.ceeweb.org/
https://machaon.eu/publications/

