Ladislav BALKO
Geboren te Slepčany, Slowakije, in 1954.

Opleiding:
1978

Diploma Rechtsgeleerdheid aan de rechtenfaculteit van de Comenius-Universiteit te
Bratislava

1980

Doctoraat in de rechtsgeleerdheid en PhD (2000)

2002

Buitengewoon hoogleraar in financieel en handelsrecht

Beroepservaring:
1980 – 1990

Journalist bij de Tsjecho-Slowaakse radio

1990 – 1991

Hoofdjurist bij het directoraat Douane van de Slowaakse Republiek

1991 – 1999

Verschillende directieposten, inclusief die van onderdirecteur bij de grootste
commerciële bank van Slowakije – Všeobecná úverová banka (VÚB).

2001 – 2004

Adjunct-gouverneur en bestuurslid van de Export-Import Bank van de Slowaakse
Republiek

2003

Algemeen directeur van de Slowaakse overheidsdienst voor buitenlandse
investeringen en handel (SARIO)

2004 – 2006

Lid van de Raad van het bankwezen (de hoogste bestuursinstantie van de centrale
bank), de Nationale Bank van Slowakije (NBS)

2006 – 2010

Vicevoorzitter van de raad van bestuur van de staatsbank Slowaakse Garantie en
Ontwikkelingsbank (SZRB)

2006 – 2010

Adviseur van de premier van de Slowaakse Republiek op het terrein van financiën en
buitenlandse investeringen

1995 – 2010

Lector, later hoofd van de afdeling Financieel recht van de rechtenfaculteit van de
Comenius Universiteit in Bratislava; de heer Balko heeft college gegeven over
overheidsfinanciën, begrotingsrecht, financiële controle, fiscaal en douanerecht, en
recht op het gebied van valuta, buitenlandse handel en financiële markten. Hij heeft
een groot aantal wetenschappelijke en vakartikelen geschreven over deze
onderwerpen, alsmede diverse boeken over financieel recht.

Op 7 mei 2010 werd de heer Balko lid van de Europese Rekenkamer.

Tot 30 januari 2014 was hij als lid van kamer IV verantwoordelijk voor de DAS-controle op het gebied
van onderzoek en ander intern beleid alsmede voor de doelmatigheidscontrole op datzelfde gebied.
Vanaf april 2012 was hij plaatsvervangend lid voor kamer IV binnen de kamer CEAD en vanaf
1 februari 2013 was hij plaatsvervangend lid voor kamer IV binnen het Administratief Comité.
Bovendien was de heer Balko sinds 12 februari 2012 lid van het Comité Interne Audit van de
Rekenkamer, dat hij van 24 april 2013 tot 28 februari 2014 voorzat.
Per februari 2014 werd de heer Balko benoemd tot lid van kamer II “Structuurbeleid, vervoer en
energie” en tot het einde van zijn eerste mandaat bij de Rekenkamer in mei 2016 was hij rapporteur
voor hoofdstuk 6 “Economische, sociale en territoriale samenhang” en verantwoordelijk voor de
DAS-controle en verschillende doelmatigheidscontroles op datzelfde gebied. Voorts was hij het lid
dat kamer II vertegenwoordigt in kamer CEAD.
In mei 2016 werd het mandaat van de heer Balko hernieuwd en begon hij zijn tweede termijn als lid
van de Rekenkamer. Hij blijft lid van kamer II, waar hij verantwoordelijk is voor verschillende
doelmatigheidscontroles.
Publicaties:
▪ “Importance of the research for the Presidency and for the EU, especially in the context of the
economic and financial crisis” [Vereenvoudigingsseminar “Simplification and strengthening the
efficiency of research programmes”, evenement in het kader van het Belgische voorzitterschap –
Brussel, 14 juli 2010]
▪ “New requirements for legal regulation of the EU budget and budgetary control” en “Legitimacy of
own taxes of the EU” [Conferentie “Law as a Unifying factor of Europe – Jurisprudence and
Practice” - Bratislava, 22 oktober 2010]
▪ Presentatie van het werk van de Rekenkamer, met bijzondere aandacht voor de controle van
onderzoeksuitgaven en met name van financiering door middel van de Europese Onderzoeksraad
[Wetenschappelijke Raad van de Europese Onderzoeksraad – 29e plenaire vergadering- Brussel,
9 februari 2011]
▪ “Holding research programmes to account” [conferentie over het kader en de Innovatie-Unie –
Brussel, 1 juni 2011]
▪ “Decreasing the error rate and improving accountability” [Hoorzitting van de PPE-fractie inzake
Horizon 2020 “The Future of the Research in the EU” – Europees Parlement - Brussel, 6 juni 2012]
▪ “Bijdrage van de ERK aan de jubileumpublicatie, HCI SR [Seminar ter gelegenheid van het 20-jarig
bestaan van de rekenkamer van de Slowaakse Republiek – Bratislava, 4 april 2013]
▪ De controlemacht van de staat en de rol van controle in de aanpak van de huidige economische
crisis [Juridisch Forum 2013 – Bratislava, 10-11 oktober 2013]
▪ “The contribution of auditors to the improvement of the implementation system under Cohesion
policy, the European Court of Auditor’s perspective” [23e jaarlijkse bijeenkomst van Europese
controleurs van structuurmaatregelen – de “Homologues Group”, Bratislava, 22 september 2014]
▪ “Past Evidence, Current Experience and Future Perspectives” [paneldiscussie over doelmatigheid en
de resultaatgerichtheid van het ESIF, conferentie over het cohesiebeleid van de EU – Bratislava,
15 september 2016]
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