Ladislav BALKO
Gimė 1954 m. Slepčanuose, Slovakijoje

Išsilavinimas:
1978 m.

Baigė teisės mokslus Bratislavos J. A. Komenskio universiteto Teisės fakultete

1980 m.

Įgijo teisės mokslų magistro laipsnį, o 2000 m. daktaro laipsnį.

2002 m.

Tapo Finansų ir komercinės teisės docentu

Profesinė patirtis:
1980–1990 m. Žurnalistas Čekoslovakijos radijuje
1990–1991 m. Slovakijos Respublikos muitinės departamento vyriausiasis teisininkas
1991–1999 m. Įvairios vadovaujančios pareigos, įskaitant ir generalinio direktoriaus pavaduotojo
pareigas didžiausiame Slovakijos komerciniame banke – Všeobecná úverová banka
(VÚB)
2001 – 2004 m. Slovakijos Respublikos eksporto ir importo banko valdytojo pavaduotojas ir valdybos
narys
2003 m.

Vyriausiasis vykdomasis pareigūnas vyriausybinėje Užsienio investicijų ir prekybos
agentūroje (SARIO).

2004–2006 m. Slovakijos nacionaliniame banko (NBS) valdybos – aukščiausio centrinio banko
valdančiojo organo –narys
2006–2010 m. Valstybinio Slovakijos garantijų ir plėtros banko (SZRB) valdybos pirmininko
pavaduotojas
2006–2010 m. Slovakijos Respublikos finansų ir užsienio investicijų ministro pirmininko patarėjas
1995–2010 m. Bratislavos J. A. Komenskio universiteto Teisės fakulteto Finansų teisės katedros
dėstytojas, o vėliau vedėjas, skaitė paskaitas viešųjų finansų, biudžeto teisės, finansų
kontrolės, mokesčių ir muitų teisės, valiutos ir finansų rinkų teisės temomis. Šiomis
temomis parašė nemažai mokslinių ir profesinių straipsnių bei keletą finansų teisės
vadovėlių.
Nuo 2010 m. gegužės 7 d. paskirtas Europos Audito Rūmų nariu.

Iki 2014 m. sausio 30 d. buvo IV kolegijos narys, atsakingas už DAS auditą mokslinių tyrimų ir kitų
vidaus politikų srityje ir už veiklos auditą toje pačioje srityje. Nuo 2012 m. balandžio mėn. buvo IV
kolegijos pakaitinis narys CEAD kolegijoje. Nuo 2013 m. vasario 1 d. buvo IV kolegijos pakaitinis narys
Administraciniame komitete. Be to, nuo 2012 m. vasario 12 d. L. Balko buvo Vidaus audito komiteto
narys, o nuo 2013 m. balandžio 24 d. iki 2014 m. vasario 28 d. – šio komiteto pirmininkas.
Nuo 2014 m. vasario mėn. L. Balko paskirtas II kolegijos „Struktūrinės politikos, transportas ir
energetika“ nariu ir iki pirmosios savo kadencijos Audito Rūmuo se 2016 m. gegužės mėn. pabaigos
buvo metinės ataskaitos 6 skyriaus „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“ pranešėjas,
atsakingas už DAS auditą ir už kelis veiklos auditus toje pačioje srityje. Be to, jis buvo II kolegiją CEAD
kolegijoje atstovaujantis narys.
2006 m. gegužės mėn. L. Balko buvo paskirtas antrai Audito Rūmų nario kadencijai. Jis ir toliau yra II
kolegijos narys, atsakingas už kelis veiklos auditus.
Leidiniai:
„Mokslinių tyrimų reikšmė pirmininkaujančiai valstybei narei ir ES, visų pirma ekonominės ir
finansų krizės kontekste“ [Supaprastinimo seminaras „Mokslinių tyrimų programų supaprastinimas
ir veiksmingumo stiprinimas“. Belgijos pirmininkavimo renginys, Briuselis, 2010 m. liepos 14 d.]
„Nauji ES biudžeto ir biudžeto kontrolės teisinio reglamentavimo reikalavimai“ ir „ES nuosavų
mokesčių teisėtumas“ (Konferencija „Teisė –– Europą vienijantis veiksnys. Jurisprudencija ir
praktika“, Bratislava, 2010 m. spalio 22 d.]
Audito Rūmų darbo pristatymas, daugiausia dėmesio skiriant mokslinių tyrimų srities išlaidų, visų
pirma per EMTT vykdomo finansavimo, auditui [Europos mokslinių tyrimų tarybos Mokslo taryba,
29-asis plenarinis posėdis, Briuselis, 2011 m. vasario 9 d.]
„Pagalba mokslinių tyrimų programoms atskaitomybės procese“ [Sistemos ir inovacijų sąjungos
konferencija, Briuselis, 2011 m. birželio 1 d.]
„Klaidų lygio mažinimas ir atskaitomybės gerinimas“ [EPP frakcijos klausymas „Horizontas 2020“
tema, „Mokslinių tyrimų ateitis ES“, Europos Parlamentas, Briuselis, 2012 m. birželio 6 d.]
Europos Audito Rūmų indėlis rengiant jubiliejinį leidinį, Slovakijos Respublikos aukščiausioji audito
institucija [Seminaras Slovakijos Respublikos aukščiausiosios audito institucijos 20-ojo jubiliejaus
proga, Bratislava, 2013 m. balandžio 4 d.]
„Valstybės kontrolės galia ir audito vaidmuo sprendžiant su dabartine ekonomine krize susijusias
problemas“ [2013 m. teisės forumas, Bratislava, 2013 m. spalio 10–11 d.], [paskelbta 2013 m.
gruodžio mėn. žurnale, p. 42–48]
„Auditorių pagalba tobulinant įgyvendinimo sistemą sanglaudos politikos srityje, Europos Audito
Rūmų perspektyva“ [23-iasis metinis struktūrinių veiksmų srityje dirbančių Europos auditorių
posėdis, kolegų grupė, Bratislava, 2014 m. rugsėjo 22 d.]
▪ „Ankstesnių metų įrodymai, dabartinė patirtis ir ateities perspektyvos“ [ESI fondų veiksmingumo ir
orientavimosi į rezultatus podiumo diskusija, ES sanglaudos politikos konferencija – Bratislava,
2016 m. rugsėjo 15 d.]
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