Ladislav BALKO
Rođen u Slepčanyju, Slovačka, 1954. godine

Obrazovanje:
1978.

Diplomirao pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta Comenius u Bratislavi

1980.

Doktorirao pravo i stekao titulu dr. sc. (2000.)

2002.

Izvanredni profesor financijskog i komercijalnog prava

Radno iskustvo:
1980. – 1990. Novinar na nacionalnom radiju
1990. – 1991. Glavni pravnik u Carinskoj upravi Slovačke Republike
1991. – 1999. Obnašao razne rukovodeće dužnosti, uključujući funkciju zamjenika glavnog direktora
najveće slovačke komercijalne banke Všeobecná úverová banka (VÚB)
2001. – 2004. Zamjenik guvernera i član uprave Banke Slovačke Republike za uvoz i izvoz
2003.

Glavni izvršni direktor Slovačke agencije za poticanje ulaganja i trgovine (SARIO)

2004. – 2006. Član upravnog odbora banke – najvišeg upravljačkog tijela središnje banke Slovačka
narodna banka (NBS)
2006. – 2010. Zamjenik predsjednika odbora direktora Slovačke banke za jamstva i razvoj (SZRB)
koja je u državnom vlasništvu
2006. – 2010. Savjetnik predsjednika Vlade Slovačke Republike za financije i strana ulaganja
1995. – 2010. Predavač, kasnije predstojnik Katedre za financijsko pravo Pravnog fakulteta
Sveučilišta Comenius u Bratislavi; držao predavanja o javnim financijama,
proračunskom pravu, financijskim kontrolama, poreznom i carinskom pravu,
valutama i deviznim tržištima te pravu financijskih tržišta. Autor je mnogih
znanstvenih i stručnih članaka o tim temama, kao i nekoliko udžbenika financijskog
prava.
Ladislav Balko postao je članom Europskog revizorskog suda 7. svibnja 2010.

Do 30. siječnja 2014. bio je član IV. revizijskog vijeća zadužen za reviziju u svrhu davanja izjave o
jamstvu (DAS) u području istraživanja i ostalih unutarnjih politika, kao i za reviziju uspješnosti u tom
području. Od travnja 2012. bio je zamjenski predstavnik IV. revizijskog vijeća u Revizijskom
vijeću CEAD, a od 1. veljače 2013. zamjenski predstavnik IV. revizijskog vijeća u upravnom odboru.
Osim toga, od 12. veljače 2012. Ladislav Balko bio je član Odbora za unutarnju reviziju, a od
24. travnja 2013. do 28. veljače 2014. obnašao je dužnost predsjednika tog Odbora.
Od veljače 2014. Ladislav Balko bio je član II. revizijskog vijeća „Strukturne politike, promet i energija”
te je do kraja svojeg prvog mandata na Sudu, koji je istekao u svibnju 2016., bio izvjestitelj za
poglavlje 6. godišnjeg izvješća „Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija”. Osim toga, bio je
zadužen za reviziju u svrhu davanja izjave o jamstvu i nekoliko revizija uspješnosti u tom području.
Također je bio član Revizijskog vijeća CEAD kao predstavnik II. revizijskog vijeća.
U svibnju 2016. gospodin Balko započeo je svoj drugi mandat kao član Suda. I dalje je član
II. revizijskog vijeća te je zadužen za nekoliko revizija uspješnosti.
Publikacije:
 „Importance of the research for the Presidency and for the EU, especially in the context of the

economic and financial crisis” [seminar o pojednostavnjivanju istraživačkih programa
„Simplification and strengthening the efficiency of research programmes” – događanje u sklopu
belgijskog predsjedanja Vijećem – Bruxelles, 14. srpnja 2010.]

 „New requirements for legal regulation of the EU budget and budgetary control” i „Legitimacy of

own taxes of the EU” [konferencija „Law as a Unifying factor of Europe – Jurisprudence and
Practice” – Bratislava, 22. listopada 2010.]

 Predstavljanje rada Suda s naglaskom na reviziju rashoda za istraživanje i, konkretnije, financiranja

kojim upravlja Europsko istraživačko vijeće [Znanstveno vijeće Europskog istraživačkog vijeća – 29.
plenarna sjednica – Bruxelles, 9. veljače 2011.]

 „Holding research programmes to account” [konferencija Unije o okviru i inovacijama – Bruxelles,

1. lipnja 2011.]

 „Decreasing the error rate and improving accountability” [rasprava Kluba zastupnika EPP-a o

Obzoru 2020. „The Future of the Research in the EU” – Europski parlament – Bruxelles,
6. lipnja 2012.]

 Doprinos Suda jubilarnoj publikaciji VRI-ja Slovačke Republike [Seminar u povodu 20. godišnjice

vrhovne revizijske institucije Slovačke Republike – Bratislava, 4. travnja 2013.]

 „Control power of the state and the role of the audit in addressing the current economic crisis”

[Forum pravnika 2013. – Bratislava, 10. i 11. listopada 2013.]

 „The contribution of auditors to the improvement of the implementation system under Cohesion

policy, the European Court of Auditor's perspective” [23. godišnji sastanak europskih revizora
strukturalnih mjera – The Homologues Group, Bratislava, 22. rujna 2014.]

 „Past Evidence, Current Experience and Future Perspectives” [okrugli stol o usmjerenosti

europskih strukturnih i investicijskih fondova na uspješnost i rezultate, Konferencija o kohezijskoj
politici EU-a – Bratislava, 15. rujna 2016.]
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