Ladislav BALKO
Dzimis 1954. gadā Slepčanos, Slovākijā.

Izglītība
1978. g.
1980. g.

Augstākā izglītība tiesību zinātnēs, Komenska Bratislavas universitātes Juridiskā
fakultāte
Tiesību zinātņu doktora grāds un PhD (2000. g.)

2002. g.

Asociētais profesors finanšu tiesībās un komerctiesībās

Profesionālā pieredze
1980.–1990. g. Žurnālists Čehoslovākijas Radio
1990.–1991. g. Slovākijas Republikas Muitas departamenta galvenais jurists
1991.–1999. g. Dažādi vadošie amati, tostarp ģenerāldirektora vietnieks lielākajā Slovākijas
komercbankā — Všeobecná úverová banka (VÚB)

2001.– 2004. g. Slovākijas Republikas Eksporta un importa bankas vadītāja vietnieks un valdes
loceklis

2003. g.

Slovākijas Investīciju
izpilddirektors

un

tirdzniecības

attīstības

valsts

aģentūras

(SARIO)

2004.–2006. g. Loceklis bankas valdē, kas ir Slovākijas Valsts bankas (NBS) augstākā vadības
struktūra
2006.–2010. g. Slovākijas Valsts Garantiju un attīstības bankas (SZRB) direktoru padomes
priekšsēdētāja vietnieks
2006.–2010. g. Slovākijas Republikas premjerministra padomnieks finanšu un ārvalstu investīciju
jautājumos
1995.–2010. g. Pasniedzējs, pēc tam Komenska Bratislavas universitātes juridiskās fakultātes Finanšu
tiesību nodaļas vadītājs; lasījis lekcijas valsts finanšu, budžeta tiesību, finanšu
kontroles mehānismu, nodokļu un muitas tiesību, valūtas un ārvalstu valūtas un
finanšu tirgus tiesību jautājumos. Par šīm tēmām uzrakstījis daudzus zinātniskus un
profesionālus rakstus, kā arī vairākas mācību grāmatas finanšu tiesībās.
2010. gada 7. maijā L. Balko kļuva par Eiropas Revīzijas palātas locekli.

Līdz 2014. gada 30. janvārim L. Balko darbojās IV apakšpalātā, kura bija atbildīga par revīziju
ticamības deklarācijas vajadzībām pētniecībā un citu iekšējo nozaru politikā, kā arī par lietderības
revīziju tajā pašā jomā. No 2012. gada aprīļa viņš bija IV apakšpalātas pārstāvis (aizstājējloceklis)
CEAD apakšpalātā, savukārt no 2013. gada 1. februāra – IV apakšpalātas pārstāvis (aizstājējloceklis)
Administratīvajā komitejā. Turklāt kopš 2012. gada 12. februāra L. Balko ir darbojies Iekšējās revīzijas
komitejā un no 2013. gada 24. aprīļa līdz 2014. gada 28. februārim bijis šīs komitejas priekšsēdētājs.
2014. gada februārī L. Balko iecēla II apakšpalātā “Struktūrpolitika, transports un enerģētika”, un līdz
sava pirmā mandāta beigām Palātā, t. i., līdz 2016. gada maijam, viņš atbildēja par gada pārskata
6. nodaļu “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija”; viņš bija atbildīgs par revīziju ticamības
deklarācijas vajadzībām, kā arī par vairākām lietderības revīzijām tajā pašā jomā. Viņš arī pārstāvēja
II apakšpalātu CEAD apakšpalātā.
2016. gada maijā L. Balko Palātas locekļa mandātu pagarināja uz otru termiņu. Viņš turpina darbu
II apakšpalātā, kur atbild par vairākām lietderības revīzijām.
Publikācijas
▪ “Importance of the research for the Presidency and for the EU, especially in the context of the
economic and financial crisis” [vienkāršošanas seminārs Simplification and strengthening the
efficiency of research programmes”, Beļģijas prezidentūras laikā rīkots pasākums, Brisele,
17.7.2010.]
▪ “New requirements for legal regulation of the EU budget and budgetary control” and “Legitimacy
of own taxes of the EU” [konference Law as a Unifying factor of Europe- Jurisprudence and Practice,
Bratislava, 2010. gada 22. oktobris]
▪ Palātas darba prezentācija, uzsverot pētniecības izdevumu revīziju un, konkrēti, finansējumu, ko
virza caur Eiropas Pētniecības padomes Zinātnisko padomi [Eiropas Pētniecības padomes Zinātniskā
padome, 29. plenārsēde, Brisele, 2011. gada 9. februāris]
▪ “Holding research programmes to account” [Pamatprogrammas un Inovāciju savienības
konference, Brisele, 2011. gada 1. jūnijs]
▪- “Decreasing the error rate and improving accountability” [PPE grupas sēde par programmu
“Apvārsnis 2020”: “Pētniecības nākotne Eiropas Savienībā”, Eiropas Parlaments, Brisele, 2012. gada
6. jūnijs]
▪ ERP veltījums gadadienas publikācijai, Slovākijas Republikas augstākā revīzijas iestāde [seminārs
par godu Slovākijas Republikas augstākās revīzijas iestādes 20. gadskārtai, Bratislava, 2013. gada
4. aprīlis]
▪ “Control power of the state and the role of the audit in addressing the current economic crisis”
[juridiskais forums, 2013. g., Bratislava, 2013. gada 10.-11. oktobris]
▪ “The contribution of auditors to the improvement of the implementation system under Cohesion
policy, the European Court of Auditor’s perspective” [struktūrpasākumu Eiropas revidentu
23. ikgadējā sanāksme, kolēģu grupa, Bratislava, 2014. gada 22. septembris]
▪ “Past Evidence, Current Experience and Future Perspectives” [Paneļa diskusija par ESI fondu
orientēšanu uz darbības rezultātiem, ES kohēzijas politikas konference – Bratislava, 2016. gada
15. septembris]
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