Ladislav BALKO
Sündis 1954. aastal Slovakkias Slepčanys

Haridus:
1978

lõpetas õigusteaduskonna Comeniuse Ülikoolis Bratislavas

1980

õigusteaduste doktorikraad ja doktorikraad (2000)

2002

finants- ja äriõiguse dotsent

Teenistuskäik:
1980 – 1990

ajakirjanik Tšehhoslovakkia raadios

1990 – 1991

Slovaki Vabariigi Tolliameti peajurist

1991 – 1999

töötas juhtivatel ametikohtadel, muu hulgas peadirektori asetäitjana Slovakkia
suurimas kommertspangas Všeobecná úverová banka (VÚB)

2001–2004

Slovaki Vabariigi Ekspordi-Impordi Panga juhataja asetäitja ja juhatuse liige

2003

välisinvesteeringute ja kaubandusega tegeleva riigiasutuse (SARIO) tegevdirektor

2004 – 2006

keskpanga (National Bank of Slovakia – NBS) kõrgeima juhtorgani, panganõukogu
liige

2006 – 2010

riigi omanduses oleva panga Slovenská záručna a rozvojová banka (SZRB)õukogu
n
aseesimees

2006 – 2010

Slovaki Vabariigi peaministri nõunik rahanduse ja välismaiste otseinvesteeringute alal

1995 – 2010

tegutses Bratislavas Comeniuse Ülikooli õigusteaduskonna finantsõiguse lektorina,
hiljem ka kateedri juhatajana, pidades loenguid riigi rahanduse, eelarveõiguse,
finantskontrolli, maksu-ja, tolliõiguse, valuuta ja finantsturgude õiguse alal. Nendel
teemadel on ta kirjutanud palju teaduslikke ja erialaseid artikleid ning mitu
finantsõiguse õpikut.

Alates 7. maist 2010 on Ladislav Balko Euroopa Kontrollikoja liige.

Kuni 30. jaanuarini 2014 oli ta IV auditikoja liige, vastutades teadusuuringute ja muude
sisepoliitikavaldkondade DAS auditi ning samade valdkondade tulemusauditi eest. Alates
aprillist 2012 on ta CEAD auditikoja asendusliige, esindades IV auditikoda. Alates 1. veebruarist 2013
on ta halduskomitee asendusliige, esindades IV auditikoda. Lisaks oli Ladislav Balko alates
12. veebruarist 2012 siseauditi komitee liige ja 24. aprillist 2013 kuni 28. veebruarini 2014 sama
komitee eesistuja.
Veebruaris 2014 nimetati Ladislav Balko II auditikoja (struktuuripoliitika, transport ja energeetika)
liikmeks ning ta oli oma esimese ametiaja lõpuni mais 2016 aastaaruande 6. peatüki (majanduslik,
sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus) raportööriks, vastutades samade valdkondade DAS auditi ja
mitme tulemusauditi eest. Lisaks oli ta CEAD auditikoja liige, esindades II auditikoda.
Mais 2016 valiti Ladislav Balko kontrollikoja liikmeks teiseks ametiajaks. Ta jätkab II auditikoja
liikmena, vastutades mitme tulemusauditi eest.
Avaldatud tööd:
▪ „Importance of the research for the Presidency and for the EU, especially in the context of the
economic and financial crisis“ (Teadustöö tähtsus ELi ja selle eesistujariigi jaoks – eelkõige
majandus- ja finantskriisi kontekstis) [lihtsustamise alane seminar „Simplification and
strengthening the efficiency of research programmes“ – Belgia eesistumisperioodi üritus Brüsselis,
14. juuli 2010]
▪ „New requirements for legal regulation of the EU budget and budgetary control“ (Uued nõudmised
ELi eelarve ja selle kontrolli alastele õigusaktidele) ning „Legitimacy of own taxes of the EU“ (ELi
oma maksude legitiimsus) [konverents „Law as a Unifying factor of Europe- Jurisprudence and
Practice“, Bratislava, 22. oktoober 2010]
▪ Kontrollikoja töö tutvustamine, rõhuasetusega teadusuuringute kulutuste auditeerimisele (Euroopa
Teadusnõukogu kaudu suunatud rahastamine) [Euroopa Teadusnõukogu sõltumatu
teadusnõukogu 29. täiskogu istung Brüsselis, 9. veebruar 2011]
▪ „Holding research programmes to account“ (Teadusuuringute programmide alane vastutus)
[raamistiku ja juhtalgatuse „Innovaatiline liit“ alane konverents Brüsselis, 1. juuni 2011]
▪ „Decreasing the error rate and improving accountability“ (veamäära vähendamine ja vastutuse
parandamine) [EPP fraktsiooni kuulamine teemal Horisont 2020 „Teadusuuringute tulevik ELis“ –
Euroopa Parlament, Brüssel, 6. juuni 2012]
▪ Euroopa Kontrollikoja kaastöö Slovakkia kõrgeima kontrolliasutuse juubeliväljaandele [Slovakkia
kõrgeima kontrolliasutuse 20. aastapäeva juubelikonverents, Bratislava, 4. aprill 2013]
▪ „Control power of the state and the role of the audit in addressing the current economic Chrisis“
(Riigi kontrollipädevus ning auditi roll praeguse majanduskriisi ületamisel) [Legal Forum 2013,
Bratislava, 10.–11. oktoober 2013]
▪ „The contribution of auditors to the improvement of the implementation system under Cohesion
policy, the European Court of Auditor’s perspective“ (Audiitorite panus ühtekuuluvuspoliitika
rakendussüsteemi parandamiseks – kontrollikoja vaatenurk) [struktuurivahendeid auditeerivate
Euroopa audiitorite 23. iga-aastane kohtumine, Bratislava, 22. september 2014]
▪ „Past Evidence, Current Experience and Future Perspectives“ [paneelarutelu Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfonfide tulemuslikkuse ja tulemustele suunatuse kohta ELi ühtekuuluvuspoliitika
alasel konverentsil, Bratislava, 15. september 2016]
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