Ладислав БАЛКО (Ladislav BALKO)
Роден през 1954 г. в Слепчани (Slepčany), Словакия

Образование:
1978 г.

Диплома по право, Факултет по право, Университет „Коменски“ в Братислава

1980 г.

Титла „доктор по право“ и завършване на докторат (2000 г.)

2002 г.

Доцент по финансово и търговско право

Професионален опит:
1980—1990 г. Журналист в чехословашко радио
1990—1991 г. Главен юрист в дирекция „Митници“ на Словашката република
1991—1999 г. Различни управленски длъжности, включително заместник-генерален директор
на най-голямата търговска банка в Словакия — Všeobecná úverová banka (VÚB)
2001—2004 г. Заместник-управител и член на управителния съвет на външнотърговската банка
на Словашката република
2003 г.

Главен изпълнителен директор на държавната агенция на Словакия за
инвестиции и развитие на търговията (SARIO)

2004—2006 г. Член на Съвета на Националната банка на Словакия (NBS) — най-висшият
управителен орган на словашката централна банка
2006—2010 г. Заместник-председател на управителния съвет на Словашката банка за развитие
и гаранции (SZRB)
2006—2010 г. Съветник на министър-председателя на Словашката република по въпросите на
финансите и чуждестранните инвестиции
1995—2010 г. Лектор, а по-късно ръководител на катедра „Финансово право“ във Факултета
по право на университета „Коменски“ в Братислава, преподавател по публични
финанси, бюджетно право, финансов контрол, данъчно и митническо право,
парични и валутни въпроси и законодателство, свързано с финансовите пазари.
Г-н Балко е автор на множество научни и професионални статии по тези
въпроси, както и няколко учебника по финансово право.
Г-н Балко е член на Европейската сметна палата от 7 май 2010 г.
До 30 януари 2014 г. той е член на Одитен състав IV, като отговаря за одита в контекста на
декларацията за достоверност (DAS) относно изследванията и другите вътрешни политики,
както и за одита на изпълнението тази област. От април 2012 г. той е заместващ член в състав
CEAD като представител на Одитен състав IV, а от 1 февруари 2013 г. е заместващ член за
Одитен състав IV в Административния комитет. Освен това от 12 февруари 2012 г. г-н Балко е

член на Комитета за вътрешен одит, а от 24 април 2013 г. до 28 февруари 2014 г. е председател
на този комитет.
От февруари 2014 г. г-н Балко е назначен за член на Одитен състав II „Структурни политики,
транспорт и енергетика“. До края на своя първи мандат в Сметната палата през май 2016 г. той
е докладващ член за глава 6 „Икономическо, социално и териториално сближаване“ и отговаря
за одита в контекста на DAS, както и за някои одити на изпълнението в тази област. Освен това
г-н Балко представлява Одитен състав II в Състав CEAD.
През май 2016 г. г-н Балко е назначен за втория си мандат като член на Сметната палата. Той
продължава да бъде член на Одитен състав II, където отговаря за няколко одита на
изпълнението.
Публикации:


„Importance of the research for the Presidency and for the EU, especially in the context of
the economic and financial crisis“ (Значение на дейността в областта на изследванията за
Председателството и ЕС, по-специално в контекста на икономическа и финансова
криза) [Семинар за опростяване и засилване на ефикасността на програмите в областта
на изследванията, организиран от белгийското председателство на ЕС. Брюксел, 14 юли
2010 г.]



„New requirements for legal regulation of the EU budget and budgetary control“ (Нови
изисквания за регулиране на бюджета на ЕС и бюджетния контрол) и „Legitimacy of own
taxes of the EU“ (Легитимност на собствените данъци на ЕС) [Конференция относно
правото като обединяващ фактор на Европа, съдебна практика, Братислава,
22 октомври 2010 г.]



Представяне на дейността на Сметната палата с акцент върху одита на разходите
в областта на изследванията, и по-специално на финансирането посредством ЕНС
[Научен съвет на Европейския научноизследователски съвет, 29-то пленарно заседание,
Брюксел, 9 февруари 2011 г.]



„Holding research programmes to account“ (Отчитане на програмите в областта на
изследванията) [конференция във връзка с рамката на инициативата „Съюз за
иновации“, Брюксел, 1 юни 2011 г.]



„Decreasing the error rate and improving accountability“ (Намаляване на процента грешки
и подобряване на отчетността) [Изслушване в групата на ЕНП относно програма
„Хоризонт 2020“ и бъдещето на изследванията в ЕС, Европейски парламент, Брюксел,
6 юни 2012 г.]



Принос на ЕСП във връзка с публикации по повод годишнината на ВОИ на Словакия
[Семинар по повод 20-та годишнина от създаването на върховната одитна институция
на Република Словакия, Братислава, 4 април 2013 г.]



Контролни правомощия на държавите и роля на одита за преодоляване на текущата
икономическа криза [Правен форум 2013 г., Братислава, 10 и 11 октомври 2013 г.]



„The contribution of auditors to the improvement of the implementation system under
Cohesion policy, the European Court of Auditor’s perspective“ (Принос на одиторите към
подобряване на системата за изпълнение в рамките на политиката за сближаване,
перспективи на Европейската сметна палата) [23-та годишна среща на европейските
одитори на структурни действия, група на хомолозите, Братислава, 22 септември
2014 г.]



„Past Evidence, Current Experience and Future Perspectives“ (Данни за миналото, опит от
настоящето и перспективи за бъдещето) [Тематична дискусия относно фокуса на ЕСИФ
върху изпълнението и резултатите, конференция на ЕС за политиката на сближаване,
Братислава, 15 септември 2016 г.]
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