Ing. Stanislav Sipko – odborný profil
Stanislav Sipko sa počas svojej profesionálnej kariéry zameriava najmä na problematiku
súvisiacu s otázkami rozvoja spolupráce v rámci Európskej únie (EÚ) a jej štruktúr. Počas
posledných 12 rokov sa špecificky venuje oblasti vednej a technickej politiky a štátnej
podpory výskumu a vývoja. Od ukončenia vysokoškolského štúdia pôsobil v rôznych
pozíciách zameraných na koordinovanie odborných aktivít v oblasti podpory výskumu
a vývoja. Patril medzi hlavných autorov tak Operačného programu Výskum a vývoj
(programové obdobie 2007 – 2013), ako aj Operačného programu Výskum a inovácie
(programové obdobie 2014 – 2020). V prípade oboch operačných programov úspešne
pôsobil ako národný koordinátor pri rokovaniach s Európskou komisiou (EK). Bol aktívny
tak na národnej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých slovenských výskumných inštitúcií. Na
národnej úrovni v oblasti koordinovania a riadenia štátnej vednej a technickej politiky
pôsobil ako splnomocnenec vlády SR, poradca viacerých ministrov školstva, člen Rady vlády
SR pre vedu, techniku a inovácie, národný koordinátor podporných štruktúr pre 7. Rámcový
program EÚ pre výskum a vývoj a zastupoval Slovenskú republiku na medzinárodnej pôde
(rokovania Rady EÚ pre konkurencieschopnosť, rokovania pracovnej skupiny Európskej
komisie pre výskum, rokovania strategickej pracovnej skupiny EK pre program Horizont
2020). Súčasne bol členom rôznych národných a medzinárodných riadiacich zoskupení, ako
je člen predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), predseda Rady APVV
pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu, zástupca Slovenska v Rade európskych
vedeckých poradcov a pod. Na úrovni jednotlivých výskumných inštitúcií dlhoročne odborne
spolupracuje s kľúčovými slovenskými aktérmi, ako sú Slovenská akadémia vied, či vybrané
výskumné univerzity na Slovensku (Univerzita Komenského v Bratislava, Slovenská technická
univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a ďalšie). Vystupoval na rôznych národných a
medzinárodných podujatiach, konferenciách, seminároch a workshopoch s témou podpory
výskumu a vývoja a realizovaní štátnej vednej a technickej politiky.
Od roku 2014 do začiatku roku 2016 pôsobil ako poradca pre vednú politiku troch ministrov
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jeho hlavnou zodpovednosťou boli primárne rokovania
s Európskou komisiou v tejto oblasti. V pozícii splnomocnenca vlády SR pre vedomostnú
ekonomiku bol v období 2012 – 2013 zodpovedný za vedenie rokovaní s Európskou komisiou
o novom Operačnom programe Výskum a inovácie a za synergie s Európskym výskumným
priestorom. Pod jeho vedením bol tento operačný program schválený ako jeden z prvých
v rámci celej Európskej únie.
V roku 2007 založil Slovenskú organizáciu pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA –
www.sovva.sk), unikátnu mimovládnu organizáciu s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou
na podporu popularizácie vedy, posilňovania výskumno-vývojových kapacít a budovanie
vzťahov medzi súkromným a akademickým sektorom. V rámci pôsobenia v tejto pozícii bol
hlavným iniciátorom realizácie projektu
Noc výskumníkov na
Slovensku
(www.nocvyskumnikov.sk). Ide o nosné podujatie zamerané na popularizáciu vedy
a prezentovanie výsledkov činnosti slovenských výskumníkov smerom k verejnosti. V rámci
aktivít SOVVA koordinoval podporné štruktúry Slovenskej republiky pre 7. Rámcový program

EÚ pre výskum a vývoj a riadil prípravu rôznych odborných podujatí na tému vednej politiky
a podpory výskumu a vývoja. V SOVVA pôsobil do novembra 2012 ako predseda organizácie.
V rokoch 2005 – 2006 pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva
školstva SR, kde mal na starosti okrem iného reformu štátneho financovania výskumu
a vývoja, reformu Agentúry na podporu vedy a techniky (APVT) a jej premenu na súčasnú
Agentúru na podporu výskumu a vývoja (www.apvv.sk). Súčasne bol hlavným koordinátorom
prípravy Operačného programu Výskum a vývoj pri vyjednávaní s Európskou komisiou
v programovom období 2007 – 2013. Jeho zásluhou bola pre roky 2007 – 2013 dohodnutá
s Európskou komisiou tzv. „bratislavská výnimka“, ktorá umožnila podporiť zo štrukturálnych
fondov EÚ aj Bratislavský kraj.
V rokoch 1999 – 2005 pôsobil na Úrade vlády, kde bol zodpovedný na koordinovanie
prístupových rokovaní medzi Slovenskom a Európskou komisiou vo vybraných oblastiach
a stal sa národným koordinátorom pre implementáciu Lisabonskej stratégie EÚ na Slovensku.
Stanislav Sipko vyštudoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity (1994 – 1999) v
Bratislave so zameraním sa na medzinárodné vzťahy a medzinárodný obchod. V roku 2005
absolvoval vzdelávací program zameraný na vednú, technickú a inovačnú politiku na
Kennedy School of Government, Harvard University, USA.
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