Ladislav BALKO
Narodený v roku 1954 v Slepčanoch na Slovensku.

Vzdelanie:
1978

Diplom z práva – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

1980

Doktor práv a PhD (2000)

2002

Docent v odbore finančného a obchodného práva

Odborná prax:
1980 – 1990

Novinár v československom rádiu

1990 – 1991

Vedúci právnik na Colnom riaditeľstve Slovenskej republiky

1991 – 1999

Viaceré riadiace funkcie vrátane námestníka generálneho riaditeľa v najväčšej
slovenskej komerčnej banke – Všeobecnej úverovej banke (VÚB)

2001 – 2004

Viceguvernér a člen predstavenstva Exportno-importnej banky Slovenskej republiky

2003

Výkonný riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

2004 – 2006

Člen Bankovej rady – najvyššieho správneho orgánu centrálnej banky – Národnej
banky Slovenska (NBS)

2006 – 2010

Podpredseda predstavenstva štátnej Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB)

2006 – 2010

Poradca predsedu vlády Slovenskej republiky pre financie a zahraničné investície

1995 – 2010

Prednášajúci a neskôr vedúci odboru finančného práva na Právnickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave; prednášal v oblasti verejných financií, rozpočtu,
finančnej kontroly, daní a ciel, meny, devízových operácií a finančných trhov; napísal
veľa vedeckých a odborných článkov na tieto témy, ako aj niekoľko učebníc
finančného práva

Pán Balko sa stal členom Európskeho dvora audítorov dňa 7. mája 2010.
Do 30. januára 2014 bol členom komory IV. Bol zodpovedný za vykonávanie auditu DAS v oblasti
výskumu a iných vnútorných politík a za realizáciu auditu výkonnosti v tej istej oblasti. Od apríla 2012
bol zastupujúcim členom komory IV v komore CEAD a od 1. februára 2013 bol zastupujúcim členom
komory IV v správnom výbore. Okrem toho bol od 12. februára 2012 členom výboru pre vnútorný
audit a od 24. apríla 2013 do 28. februára 2014 jeho predsedom.

Vo februári 2014 bol vymenovaný za člena komory II „Štrukturálne politiky, doprava a energetika“
a počas svojho prvého funkčného obdobia na Dvore audítorov, ktoré sa skončilo v máji 2016, bol
spravodajcom pre kapitolu 6 „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ a zodpovedal
za vykonávanie auditu DAS a niekoľkých auditov výkonnosti v tej istej oblasti. Zároveň bol členom,
ktorý zastupoval komoru II v komore CEAD.
V máji 2016 bol opätovne vymenovaný za člena Dvora audítorov na druhé funkčné obdobie. Zostáva
členom komory II, v ktorej zodpovedá za niekoľko auditov výkonnosti.
Publikácie
▪ „Dôležitosť výskumu pre predsedníctvo a pre EÚ najmä v kontexte hospodárskej a finančnej krízy“
[Seminár o zjednodušeniach „Zjednodušenie a zvýšenie efektívnosti výskumných programov“ –
podujatie v rámci belgického predsedníctva – Brusel, 14. júla 2010]
▪ „Nové požiadavky na nariadenie o rozpočte EÚ a rozpočtovej kontrole“ a „Legitímnosť vlastných
daní EÚ“ [Konferencia „Právo ako zjednocovateľ Európy – veda a prax“ – Bratislava,
22. októbra 2010]
▪ Prezentácia práce Dvora audítorov s dôrazom na audit výdavkov na výskum a konkrétnejšie
financovanie prostredníctvom ERC [Vedecká rada Európskej rady pre výskum – 29. plenárne
zasadnutie – Brusel, 9. februára 2011]
▪ „Zodpovednosť za výskumné programy“ [Konferencia o rámcovom programe a inováciách v Únii –
Brusel, 1. júna 2011]
▪ „Znižovanie chybovosti a zlepšovanie povinnosti zodpovedať sa“ [vypočutie v poslaneckom klube
EĽS o programe Horizont 2020 „Budúcnosť výskumu v EÚ“ – Európsky parlament – Brusel,
6. júna 2012]
▪ Príspevok EDA v publikácii k výročiu NKÚ SR [Seminár pri príležitosti 20. výročia zriadenia
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky – Bratislava, 4. apríla 2013]
▪ Kontrolná právomoc štátu a úloha auditu pri riešení súčasnej hospodárskej krízy [Bratislavské
právnické fórum 2013 – Bratislava, 10. – 11. októbra 2013]
▪ „Príspevok audítorov k zlepšovaniu systému implementácie politiky súdržnosti, pohľad Európskeho
dvora audítorov“ [23. výročné stretnutie európskych audítorov štrukturálnych opatrení –
Homologická skupina, Bratislava, 22. septembra 2014]
▪ „Poučenia z minulosti, súčasné skúsenosti a budúca perspektíva“ [Panelová diskusia: Výkonnosť
a výsledky EŠIF, Konferencia k politike súdržnosti EÚ – Bratislava, 15. septembra 2016]
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