Ladislav BALKO
Syntynyt Slepčanyssa Slovakiassa vuonna 1954.

Koulutus:
1978

Oikeustieteen tutkinto – Comenius-yliopiston oikeustieteen laitos Bratislavassa

1980

Oikeustieteen tohtorin tutkinto (2000)

2002

Finanssi- ja kauppaoikeuden dosentti

Työkokemus:
1980 – 1990

Toimittaja Tšekkoslovakian radiossa

1990 – 1991

Slovakian tasavallan tullihallituksen johtava lakimies

1991 – 1999

Erilaisissa johtotehtävissä, muun muassa Slovakian suurimman liikepankin
Všeobecná úverová bankan (VÚB) varapääjohtaja

2001 – 2004

Slovakian tasavallan vientitakuulaitoksen varapääjohtaja ja johtokunnan jäsen

2003

Valtion ulkomaisten investointien ja ulkomaankaupan viraston (SARIO) pääjohtaja

2004 – 2006

Maan keskuspankin, Slovakian kansallispankin (NBS), korkeimman johtoelimen eli
pankkineuvoston jäsen

2006 – 2010

Slovakian takaus- ja kehityspankin (SZRB) johtokunnan varapuheenjohtaja

2006 – 2010

Slovakian tasavallan pääministerin neuvonantaja finanssialaa ja ulkomaisia
investointeja koskevissa asioissa

1995 – 2010

Luennoitsija Bratislavan Comenius-yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan
finanssioikeuden osastolla julkistalouden, budjettioikeuden, varainhoidon valvonnan,
vero- ja tullilainsäädännön, valuuttapolitiikan sekä rahamarkkinoiden alalla;
myöhemmin finanssioikeuden osaston johtaja. Balko on kirjoittanut useita tieteellisiä
ja ammatillisia artikkeleita kyseisiltä aloilta sekä oppikirjoja finanssioikeuden alalta.

Ladislav Balkosta tuli 7. toukokuuta 2010 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen.

Hän toimi IV jaoston jäsenenä 30. tammikuuta 2014 asti vastuualueinaan DAS-tarkastukset
tutkimuksen ja muiden sisäisten politikkojen aloilla sekä tuloksellisuuden tarkastukset samoilla
aloilla. Huhtikuusta 2012 lähtien hän oli IV jaostoa edustava varajäsen CEAD-jaostossa. Lisäksi hänet
nimitettiin 1. helmikuuta 2013 hallintoasioiden komiteaan IV jaostoa edustavaksi varajäseneksi.
Ladislav Balko toimi myös sisäisen tarkastuksen komitean jäsenenä 12. helmikuuta 2012 alkaen ja
kyseisen komitean puheenjohtajana 24. huhtikuuta 2013 – 28. helmikuuta 2014.
Helmikuussa 2014 Ladislav Balko nimitettiin II jaoston (rakennepolitiikan alat, liikenne ja energia)
jäseneksi. Hän toimi ensimmäisen toimikautensa loppuun eli toukokuuhun 2016 asti
tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen kuudennen luvun (taloudellinen, sosiaalinen ja
alueellinen yhteenkuuluvuus) esittelijänä ja vastasi DAS-tarkastuksista ja useista tuloksellisuuden
tarkastuksista näillä aloilla. Hän oli lisäksi II jaostoa edustava jäsen CEAD-jaostossa.
Toukokuussa 2016 Balko nimitettiin tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi toiselle toimikaudelle.
Hän jatkaa jäsenenä II jaostossa vastaten useista tuloksellisuuden tarkastuksista.
Julkaisut:
▪ ”Importance of the research for the Presidency and for the EU, especially in the context of the
economic and financial crisis” (Tutkimusalan merkitys puheenjohtajavaltiolle ja EU:lle etenkin
talous- ja rahoituskriisin aikana) [Tutkimusohjelmien yksinkertaistamista ja tehostamista koskeva
seminaari ”Simplification and strengthening the efficiency of research programmes” – Belgian
puheenjohtajakauden tapahtuma – Bryssel, 14. heinäkuuta 2010]
▪ ”New requirements for legal regulation of the EU budget and budgetary control” (Uudet
vaatimukset EU:n talousarvion ja talousarvion valvonnan oikeudellista sääntelyä varten) ja
”Legitimacy of own taxes of the EU” (EU:n omien verojen legitimiteetti) [Konferenssi ”Law as a
Unifying factor of Europe – Jurisprudence and Practice” – Bratislava, 22. lokakuuta 2010]
▪ Tilintarkastustuomioistuimen työn esittely tutkimusmenoja koskevan tarkastustyön ja tarkemmin
ilmaistuna Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) kautta ohjatun rahoituksen osalta [Euroopan
tutkimusneuvoston tieteellinen neuvosto – 29. täysistunto – Bryssel, 9. helmikuuta 2011]
▪ ”Holding research programmes to account” (Tutkimusohjelmiin sovellettava tilivelvollisuus) [EU:n
puiteohjelman näkymiä innovaatioiden kannalta käsittelevä konferenssi ”Framework and the
Innovation Union conference” – Bryssel, 1. kesäkuuta 2011]
▪- ”Decreasing the error rate and improving accountability” (Virhetason alentaminen ja
tilivelvollisuuden lisääminen) [EPP-ryhmä, Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskeva kuuleminen,
jonka aiheena oli tutkimuksen tulevaisuus EU:ssa ”The Future of the Research in the EU” –
Euroopan parlamentti – Bryssel, 6. kesäkuuta 2012]
▪ Tilintarkastustuomioistuimen osuus Slovakian ylintä tarkastuselintä koskevassa juhlajulkaisussa
[Slovakian tasavallan ylimmän tarkastuselimen 20-vuotisseminaari – Bratislava, 4. huhtikuuta 2013]
▪ ”Control power of the state and the role of the audit in addressing the current economic crisis”
(Valtion valvontavalta ja tarkastuksen rooli tämänhetkisen talouskriisin ratkaisemisessa) [Legal
Forum 2013 -konferenssi – Bratislava, 10. ja 11. lokakuuta 2013]
▪ ”The contribution of auditors to the improvement of the implementation system under Cohesion
policy, the European Court of Auditor’s perspective” (Tarkastajien panos koheesiopolitiikan
täytäntöönpanojärjestelmän parantamisessa, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen näkökulma)
[Rakennetoimien eurooppalaisten tarkastajien 23. vuosikokous – Homologiryhmä, Bratislava,
22. syyskuuta 2014]
▪ “Past Evidence, Current Experience and Future Perspectives” [paneelikeskustelu ERI-rahastojen
tuloksellisuudesta ja tulossuuntautuneisuudesta, EU:n koheesiopolitiikkakonferenssi – Bratislava,
15. syyskuuta 2016]
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