Ladislav BALKO
Rojen v kraju Slepčany na Slovaškem leta 1954.

Izobrazba
1978:

diploma iz prava – pravna fakulteta Univerze Komenskega v Bratislavi.

1980:

doktorat in doktorat znanosti iz prava.

2002:

izredni profesor finančnega in trgovinskega prava.

Poklicne izkušnje
1980–1990:

novinar čehoslovaškega radia.

1990–1991:

vodja pravne službe carinskega direktorata Republike Slovaške.

1991–1999:

več vodilnih položajev, med drugim namestnik generalnega direktorja največje
slovaške poslovne banke – Všeobecná úverová banka (VÚB).

2001–2004:

viceguverner in član upravnega odbora izvozno-uvozne banke Republike Slovaške.

2003:

izvršni direktor vladne slovaške agencije za razvoj investicij in trgovine (SARIO).

2004–2006:

član sveta banke – najvišjega upravnega organa slovaške centralne banke – narodne
banke Slovaške (NBS).

2006–2010:

podpredsednik sveta direktorjev državne slovaške jamstvene in razvojne banke
(SZRB).

2006–2010:

svetovalec slovaškega predsednika vlade za finance in tuje naložbe.

1995–2010:

predavatelj, pozneje tudi predstojnik oddelka za finančno pravo pravne fakultete
Univerze Komenskega v Bratislavi, kjer je predaval o področjih javnih financ,
proračunskega prava, finančnega nadzora, davčnega in carinskega prava, prava na
področju valut in deviznega poslovanja ter prava finančnih trgov. Napisal je več
znanstvenih in strokovnih člankov o teh temah ter priročnikov o finančnem pravu.

Ladislav Balko je postal član Evropskega računskega sodišča 7. maja 2010.

Do 30. januarja 2014 je bil član senata IV, odgovoren za revizije raziskav in drugih notranjih politik za
DAS ter revizije smotrnosti poslovanja na istem področju. Od aprila 2012 je kot nadomestni član
senata CEAD v njem zastopal senat IV, ki ga je od 1. februarja 2013 zastopal tudi v upravnem odboru
kot nadomestni član tega odbora. Od 12. februarja 2012 je bil član notranjega revizijskega odbora, od
24. aprila 2013 do 28. februarja 2014 pa tudi njegov predsednik.
Ladislav Balko je bil s februarjem 2014 imenovan za člana senata II „strukturne politike, promet in
energetika”. Do izteka prvega mandata na Evropskem računskem sodišču maja 2016 je bil
poročevalec za Poglavje 6 letnega poročila z naslovom „Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija”.
Bil je pristojen za revizijo za DAS in več revizij smotrnosti poslovanja na omenjenem področju. Poleg
tega je v senatu CEAD zastopal senat II.
Maja 2016 je nastopil drugi mandat kot član Evropskega računskega sodišča. Še naprej je član senata
II in je pristojen za revizije smotrnosti poslovanja.
Objave
 „Importance of the research for the Presidency and for the EU, especially in the context of the

economic and financial crisis” (seminar o poenostavitvi „Simplification and strengthening the
efficiency of research programmes” – prireditev v okviru belgijskega predsedstva – Bruselj,
14. julija 2010).

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

own taxes of the EU” (konferenca „Law as a Unifying factor of Europe – Jurisprudence and
Practice” – Bratislava, 22. oktobra 2010).

 Predstavitev dela Sodišča s poudarkom na reviziji odhodkov na področju raziskav in natančneje o

financiranju prek Evropskega raziskovalnega sveta (znanstveni svet Evropskega raziskovalnega
sveta – 29. plenarno zasedanje – Bruselj, 9. februarja 2011).

 „Holding research programmes to account” (konferenca „Framework and the Innovation Union” –

Bruselj, 1. junija 2011).

 „Decreasing the error rate and improving accountability” (predstavitev pobude Obzorje 2020 za

poslansko skupino ELS „The Future of the Research in the EU” – Evropski parlament – Bruselj,
6. junija 2012).

 Prispevek Sodišča k publikaciji, objavljeni ob obletnici vrhovnega računskega sodišča Slovaške

(seminar ob 20. obletnici vrhovnega računskega sodišča Slovaške – Bratislava, 4. aprila 2013).

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

(konferenca „Legal Forum 2013” – Bratislava, 10. in 11. oktobra 2013).

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

policy, the European Court of Auditor’s perspective” (23. letni sestanek evropskih revizorjev
strukturnih ukrepov – skupina Homologues, Bratislava, 22. septembra 2014).

 „Past Evidence, Current Experience and Future Perspectives” (okrogla miza o učinkovitosti

evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESI) in njihovi usmerjenosti v rezultate v okviru
konference o kohezijski politiki EU – Bratislava, 15. septembra 2016).
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