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Dátum a miesto narodenia 20. máj 1954, Slepčany okres Zlaté Moravce 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický 
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PF UK - 1973 - 1978 
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obhajoba doktorandskej práce: PhD.,2000 

Habilitácia docent   2002 

Ďalšie vzdelávanie  

Priebeh zamestnaní 1. 7/1978 - 8/1980 (s prestávkou na Základnú 

vojenskú službu 9/1978/8/1979)-podnikový 

právnik na Generálne riaditeľstvo trustu 

Hydinársky priemysel GRT Bratislava 

2.  9/1980 - 3/1990 Československý rozhlas 

na Slovensku v Bratislave, redaktor.   

3.  4/1990 - 4/19911991 -vedúci odborný  

právnik na Colnom riaditeľstve pre  SR. 

4. V školskom roku 1994/1995 som začal 

učiť na  Právnickej fakulte UK Bratislava, na 

katedre Obchodného, finančného 

a hospodárskeho práva – so zameraním na 

finančné právo a právo finančného trhu. 

  

5. Do bankovej sféry som nastúpil 1. 7. 1991 

do VÚB  

- V júni - júli 1992 -študijný pobyt v USA, 

v rámci študijného programu absolvovanie 

(na Ministerstve poľnohospodárstva vo 

Washingtone a hlavnom meste štátu Ohio – 

Columbus) programu financovania 

poľnohospodárstva. 

 

V máji - júni 1993 účasť na študijnom pobyte 

v USA v Chicagu (First Bank of Chicago 

a The University of Illinois at Urbana – 

Champaign) so zameraním na otázky 

reštrukturalizácií portfólia banky, procesov 

workout a o vymáhania pohľadávok bánk 

prostredníctvom konkurzov. 

 

6. V auguste 1991 som získal licenciu 

komerčného právnika.  

7. Od 1. 2. 2000 som zapísaný ako advokát  

v  zozname Slovenskej advokátskej komory. 

8. V roku 1997  som bol zvolený za 

viceprezidenta Inštitútu konkurzného práva 

SR. 



9. V roku 2001 ma vláda SR vymenovala za 

viceguvernéra Eximbanky, 2001 - 2004 -člen 

Bankovej rady EXIMBANKY SR. 

10. V roku 2002 som  bol dekanom 

právnickej fakulty Univerzity Komenského 

vymenovaný za vedúceho odboru finančného 

práva. 

11. V roku 2003  som bol vymenovaný 

vládou SR za člena rady banky 

EXIMBANKY SR.  

12. V roku 2003 som bol generálnym 

riaditeľom Slovenskej agentúry pre rozvoj 

investícií a obchodu (SARIO). 

13. Dňa 29. 9. 2004 ma vláda SR 

vymenovala za člena Bankovej rady 

Národnej banky Slovenska. 

14. V 2005 som  bol vymenovaný za člena 

vedeckej rady Bratislavskej vysokej školy 

práva 

15. V auguste 2006 som  bol vymenovaný 

premiérom vlády SR za  poradcu predsedu 

vlády  pre oblasť financií a zahraničných 

investícií. 

16. V decembri 2006 som bol zvolený za 

podpredsedu predstavenstva a námestníka 

generálneho riaditeľa Slovenskej záručnej 

a rozvojovej banky, a.s. 

17. V roku 2007 som bol vymenovaný 

ministrom hospodárstva SR za člena 

Proexportnej rady  vlády SR. 

18. V roku 2008 som bol vládou SR 

vymenovaný za člena Cenovej rady vlády 

SR. 

19. s účinnosťou od 7. mája 2010 po 

odporúčaní Európskym parlamentom 

schválený Radou EÚ za člena Európskeho 

dvora audítorov v Luxemburgu. 

 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

- v  rokoch 1994  - 2010  na Právnickej 

fakulte UK Bratislava  - finančné právo, 

bankové právo, právo finančného trhu 

- v rokoch 1994- 2006 externe na Inštitúte 

bankového vzdelávania NBS  - základy práva 

- v  rokoch 2001 - 2004  externe na Fakulte 

masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. 

Cyrila a Metoda v Trnave - obchodné a 

finančné právo 

- v rokoch 2004 - 2010 na Bratislavskej 

vysokej škole práva - finančné právo 

- v rokoch 2004-2009 - na Fakulte sociáno-



ekonomických vzťahov Univerzity Alexndra 

Dubčeka v Trenčíne - verejné financie 

 

Odborné alebo umelecké zameranie Finančné právo 

 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) 

a začlenenia podľa smernice č. 13/2008-R 

o bibliografickej registrácii a kategorizácii 

publikačnej činnosti, umeleckej činnosti 

a ohlasov (AAB ap.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá  

1.  AAA Vedecké monografie vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 

 

AAA01 Balko, Ladislav (50%) - Králik, Jozef (50%): 

Právna úprava hlavných bankových činností : 

(Bedeker slovenského bankového práva laikom i 

odborníkom). - Báčsky Petrovec : Kultúra, 2001. 

- 177 s. - (Veda a život ; Zv. 2) 

ISBN 86-7103-187-X 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách 

 

AAB01 Balko, Ladislav: Bankové právo. - 1. vyd. - 

Bratislava : Elita, 2000. - 331 s. 

ISBN 80-8044-069-7 

 

AAB02 Balko, Ladislav (50%) - Grúň, Lubomír 

(50%): Colné právo. - Bratislava : Miroslav 

Mračko, Epos, 2001. - 384 s. 

ISBN 80-8057-404-9 

 

AAB03 Balko, Ladislav (56%) - Horniaková, Ľubica 

[UKOPA000] (7%) - Urbanič, Branislav - 

Pénzeš, Peter: Právna úprava finančného trhu v 

slovenskom právnom systéme : Právo 

finančného trhu. - Bratislava : Miroslav Mračko, 

Epos, 2003. - 461 s. 

ISBN 80-8057-551-7 

 

AAB04 Balko, Ladislav (21%) - Pénzeš, Peter (47%) - 

Jakubovič, Daniel [UKOPAHP] (32%): 

Štrukturálne fondy Európskej únie v slovenskej 

právnej reflexii. - Bratislava : Miroslav Mračko, 

Epos, 2004. - 351 s. 

ISBN 80-8057-586-X 

Ohlasy (1): 

[o4] 2005 Oravec, Roden: Vedecké aspekty 

vstupu SR do EÚ. Bratislava : Ekonóm, 2005, S. 

107 

 

AAB05 Balko, Ladislav (100%) : Teoretické základy 

finančného práva. - Bratislava : BoArt, 2007. - 

370 s. 

ISBN 978-80-968640-2-7 

Ohlasy (1) 

[o4] 2012 Sidak Mykola, Duračinská, Mária a 

kolektív: Finančné právo, 

Bratislava,C.H.Beck,2012,s.268 

 

 

2. ACB Vysokoškolské učebnice vydané v 

domácich vydavateľstvách 

 



ACB01 Balko, Ladislav (56%) - Králik, Jozef - 

Duračinská, Mária [UKOPAHP] (7%) - 

Jakubovič, Daniel [UKOPAHP] (26%) - Pénzeš, 

Peter - Vavríková, Andrea (1%): Finančné 

právo. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta,Vydavateľské oddelenie, 2005. - 308 s. - 

(Učebnice Právnickej fakulty) 

ISBN 80-7160-189-6 

ACB02 Balko, Ladislav (40%) - Králik, Jozef - 

Duračinská, Mária [UKOPAHP] (8%) - 

Jakubovič, Daniel [UKOPAHP] (9%) - Pénzeš, 

Peter - Vavríková, Andrea (2%): Finančné 

právo. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta,Vydavateľské oddelenie, 2005. - s. 309-

668. - (Učebnice Právnickej fakulty) 

ISBN 80-7160-199-3 

 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach 

vydané v domácich vydavateľstvách 

 

ACD01 Balko, Ladislav: Colné právo (Osobitná časť, 

hlava 4) 

In: Babčák, Vladimír - Balko, Ladislav - Bakeš, 

Milan - Marková, Hana - Králik, Jozef - 

Tomášek, Michal : Finančné právo. - Žilina : 

Poradca podnikateľa, 2006. - S. 443-490. - ISBN 

80-88931-53-3 

 

ACD02 Balko, Ladislav: Právo finančného trhu 

(Osobitná časť, hlava 7) 

In: Babčák, Vladimír - Balko, Ladislav - Bakeš, 

Milan - Marková, Hana - Králik, Jozef - 

Tomášek, Michal : Finančné právo. - Žilina : 

Poradca podnikateľa, 2006. - S. 581-669. - ISBN 

80-88931-53-3 

 

ABD03 Balko, Ladislav:Vybrané problémy 

rozpočtového práva  

In: Rozpočtová teória, politika a prax - učebnica 

EÚ Bratislava - Bratislava : Iura edition, 2010 - 

S. 109-160 - ISBN 978-80-8078-335-8 ( MŠ 

KEGA 481 v rokoch 2008-2010 s názvom 

Rozpočtová teória, politika a prax) 

 

 

3. BCI Skriptá a učebné texty 

 

BCI01 Babčák, Vladimír (33%) - Balko, Ladislav 

(33%) - Králik, Jozef (33%): Finančné právo. - 

Bratislava : Práca, 2001. - 184 s. - (Roč. 7, č. 12-

13) 

 

BCI02 Balko, Ladislav (50%) - Grúň, Lubomír (50%): 

Základy bankového práva. - 1. vyd. - Bratislava 

: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty 

UK, 2001. - 157 s. - (Učebné texty Právnickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave) 

ISBN 80-7160-137-3 



 

BCI03 Balko, Ladislav: Obchodné a finančné právo. - 

Bratislava : Miroslav Mračko, Epos, 2001. - 159 

s. 

ISBN 80-8057-436-7 

BCI04 Balko, Ladislav: Obchodné a finančné právo. - 

Bratislava : Miroslav Mračko, Epos, 2001. - 159 

s. 

ISBN 80-8057-437-5 

BCI05 Králik, Jozef (33%) - Grúň, Lubomír (33%) - 

Balko, Ladislav (33%): Základy daňového, 

poplatkového a colného práva. - 1. vyd. - 

Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej 

fakulty UK, 2001. - 313 s. - (Učebné texty 

Právnickej fakultyUniverzity Komenského v 

Bratislave) 

ISBN 80-7160-150-0 

BCI06 Balko, Ladislav: Právo pre bankových 

pracovníkov. - 1. vyd. - Bratislava : EMKA, 

2002. - [432 s.] 

ISBN 80-8043-077-2 

 

BCI07 Balko, Ladislav: Aktuálne základné otázky 

menovej teórie a menovej politiky. - 1. vyd. - 

Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka, 2005. - 154 s. 

ISBN 80-8075-091-2 

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 182): 

AAA Vedecké monografie vydané v 

zahraničných vydavateľstvách (1) 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách (1) 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách 

vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v 

domácich vydavateľstvách (3) 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach 

vydané v domácich vydavateľstvách (3) 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných 

časopisoch (13) 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich 

časopisoch (19) 

AEC Vedecké práce v zahraničných 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách (2) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách (15) 

AEF Vedecké práce v domácich 

nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách (1) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných 

vedeckých konferenciách (8) 

AFD Publikované príspevky na domácich 

vedeckých konferenciách (16) 

AFL Postery z domácich konferencií (1) 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v 

domácich vydavateľstvách (11) 

BCI Skriptá a učebné texty (7) 

BDE Odborné práce v ostatých zahraničných 



 

 

 

 

 

 
 

časopisoch (6) 

BDF Odborné práce v ostatných domácich 

časopisoch (28) 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných 

zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

(1) 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (5) 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (3) 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (2) 

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady 

noriem; odborné preklady v časopisoch, 

zborníkoch (8) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného 

charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky, atlasy ...) (2) 

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim 

hromadný prístup (3) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré 

nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií (21) 

 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu 
 

Štatistika ohlasov (93): 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách 

registrované v citačných indexoch (2) 

[o2] Citácie v domácich publikáciách 

registrované v citačných indexoch (2) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (15) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (53) 

[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (2) 

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (19) 

 

Počet doktorandov: školených 

                                ukončených  

10 

4   - Dr. Áč, Dr.Horvát, Dr.Pénzeš, Dr. 

Vráblová 

 

Kontaktná adresa Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta 

Šafárikovo nám. č. 6 

P.O.BOX 313 

810 00 Bratislava 1 

 


