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Milan Kúdela,  
GINALL & ROBINSON:  

Dane nie sú logické ani spravodlivé
ŠTÁT ZABUDOL, ŽE S DAŇOVNÍKOM MÁ BYŤ ROVNOCENNÝ.  

KAŽDÝ MA ROVNAKÚ PORCIU PRÁV AJ POVINNOSTÍ

Budúci 
vývoj 
daní bude 
smerovať 
k tesnejšej 
centralizácii 
evidencie 
u správcu 
dane

vývoji daní aj o tom, ako fun-
guje medzinárodná spoluprá-
ca v sieti profesionálov na da-
ne, audit či účtovníctvo, ho-
vorí Milan Kúdela, zakladateľ 
GINALL & ROBINSON.

Ako vznikol názov firmy?
Vedel som, že už názov spo-
ločnosti musí zaujať a záro-
veň vystihovať spôsob jej pod-
nikania. Slovíčko GINALL je 
skrátené a modifikované an-
glické slovo „original“. V pod-
nikaní musíte byť originálny 
prístupom ku klientom, distri-
bučným kanálom aj poraden-
stvom. Slovo ROBINSON vy-
stihuje filozofiu budovania 
firmy vlastnými silami, ná-
padmi a šikovnosťou.

G I N A LL & RO B I N S O N s a 
stala súčasťou skupiny ETL 
GLOBAL. Aký je význam ta-
kéhoto partnerstva?
Odpredajom podielu spoloč-
nosti sme sa stali súčasťou 
medzinárodnej siete poraden-
ských firiem a masterpartne-
rom zastupujúcim ETL GLO-
BAL na Slovensku. Stali sme 
sa súčasťou veľ kej nadná-
rodnej rodiny ekonomických 

profesionálov a zároveň veľ-
mi príjemných ľudí. Získa-
li sme medzinárodné záze-
mie reprezentované ostatný-
mi partnermi po celom svete, 
vymieňať skúsenosti a know-
-how firmy, ktorá poskytuje 
služby 320-tisíc klientom po 
celom svete. Naším cieľom je 
dostať sa do troch rokov me-
dzi top sedem poradenských 
firiem na Slovensku.

ETL GLOBAL spája 
tisíce odborníkov 
z oblasti práva, auditu, 
daňového poradenstva 
či účtovníctva. Tvorí sieť 
profesionálov z viac ako 
50 krajín. Svoju históriu 
píše už 50 rokov. Ako 
vôbec vznikla myšlienka 
prepájania odborníkov?
Bolo to prirodzený vývoj. Za-
čiatkom 70. rokov vznikla 
ETL len ako daňovoporaden-
ská spoločnosť. Skôr či neskôr 
si uvedomíte, že rozsah agen-
dy je  širší a poskytujete často 
konzultácie a  poradenstvo 
nad rámec pôvodného zame-
rania. Je to tým, že dane, prá-
vo a financie sú neuveriteľne 
previazané. No a dnes do to-
ho vstúpila ešte globalizácia, 
digitalizácia a špecializácia.

Aký to má význam? Aká 
je podnikateľská výhoda 
prepojených odborníkov?

Výhodou je, že sa pomerne 
ľahko a rýchlo môžete dostať 
k rôznym daňovým riešeniam 
v celom svete. Systémov je 
mnoho, majú rôzne nastave-
nie a keď zastupujete klien-
tov, ktorí majú svoje podnika-
nie v inej krajine alebo zastu-
pujete zahraničných klientov 
na Slovensku, je práve takéto 
spojenie a integrácia v oblasti 
práva, auditu a daní pod jed-
nou strechou veľmi výhodná. 
Najmä z pohľadu riešenia kon-
krétnych prípadov sa môžete 
oprieť už o nejakú existujúcu 
skúsenosť.

Tým, že sa vaša spoločnosť 
stala súčasťou ETL 
GLOBAL, skupina rozšírila 
pôsobenie o ďalšiu  
európsku krajiu. Vybrali si 
oni vás, či vy ich? 
Bolo to vzájomné. ETL GLO-
BAL hľadala masterpartnera 
pre Slovensko. V rámci refe-
rencií sa dostali k mojej spo-
ločnosti už s informáciou, že 
aj ja hľadám niekoho s me-
dzinárodným skúsenosťami, 
s kým by som spojil sily. Čes-
ká vetva ETL GLOBAL je zatiaľ 
väčšia a silnejšia ako na Slo-
vensku. Slovensko bolo pre 
nich zaujímavé z dôvodu sil-
nej myšlienky prepojenia, prí-
buznosti jazyka, legislatívy aj 
stále veľmi silných a širokých 
ekonomických vzťahov.

Aké sú zámery ETL 
GLOBAL na Slovensku?
Ú lohou masterpartnera je 
budovať stabilnú, rastúcu 
a funkčnú sieť lokálnych part-
nerov, ktorej ETL GLOBAL po-
skytuje zázemie a infraštruk-
túru, know-how v oblasti IT, 
starostlivosti o klientov, me-
dzinárodného vzdelávania 
i v distribúcii zahraničných 
klientov. Jednou z príjemných 
povinností masterpartnera je 
vyhľadávanie akvizičných 
cieľov na poli poradenských, 
účtovných a  audítorských 
spoločností.

Čím sa odlišujete od  iných 
poradenských firiem 
s obdobnými službami?
Výhodou je na ša dokona-
lá zna losť potr ieb ma lých 
a  stredných podnikateľov, 
ktoré sú iné ako pri veľkých 
korporáciách a poskytovanie 
vlastného manažérskeho a úč-
tovného softvéru v tomto seg-
mente podnikania.

Globalizácia sa nezastaví 
a medzinárodné 
spolupráce sú 
nevyhnutné. Darí sa ETL 
GLOBAL upevňovať svoju 
pozíciu na trhu najmä 
takýmito rozvojovými 
aktivitami? 
Napriek pandemickej situácii 
sa nám to darí. Podľa posled-
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ného The International Ac-
counting Bulletin postúpila 
ETL GLOBAL v Európe z de-
viateho na siedme miesto a vo 
svete zo šesťnásteho na pät-
náste. To najlepšie ilustruje 
snahy a výsledky spoločnosti.

V GINALL & ROBINSON 
sa venujete komplexným 
službám, ktoré pokrývajú 
potreby takmer 
každého moderného 
podnikateľa či už ide 
o dane, audit, účtovníctvo, 
alebo konzultácie 
a poradenstvo. Spoločnosť 
vstúpila do ETL GLOBAL 
určite s nejakou víziou 
a cieľmi. Ktoré to sú?
Budem to ilustrovať na prí-
klade. Digitalizáciu či využi-
tie IT v účtovníctve, či vyťa-
žovanie dokladov som pova-
žoval v období, keď som bol na 
to sám, za hrozbu. Na informa-
tizáciu potrebujete čas a ener-
giu. Na takúto realizáciu som 
už nemal priestor. Dnes vďa-
ka partnerom, ktorí sú v tejto 
oblasti oveľa ďalej, som hroz-
bu premenil na podnikateľskú 

príležitosť. Disponujeme uni-
verzálnymi riešeniami pre nás 
ako partnerov aj pre klientov, 
ktoré dokážu zabezpečiť vyťa-
žovanie dokladov, rýchlu ko-
munikáciu s klientom a po-
skytovanie informácie klien-
tovi na požiadanie. V tomto 
príbehu je obsiahnutá základ-
ná a najdôležitejšie myšlienka 
partnerstva a odpoveď, prečo 
byť súčasťou ETL GLOBAL.

Ako sa pozeráte na 
súčasný daňový systém na 
Slovensku? Aké zmeny sa 
dajú predpokladať?
V daniach by sme nemali hľa-
dať logiku ani spravodlivosť. 
Štát, a to  nechcem riešiť situ-
áciu v období pandémie, za-
budol, že vzťah správca dane 
a daňovník má byť vždy rov-
nocenný a každý má mať rov-
nakú porciu práv a povinnos-
tí. Tu je nepomer v prospech 
daňovej správy. Budúci vý-
voj daní bude smerovať k čo-
raz tesnejšej centralizácii evi-
dencií u správcu dane, až nám 
jedného dňa spraví daňové 
priznanie bez nášho zásahu.

Ak sa pozrieme na chvíľku 
späť, na ktoré úspechy 
firmy ste mimoriadne 
hrdý?
Existujeme na trhu už 14 ro-
kov. Z malej nenápadnej fir-
my sme vybudovali spoloč-
nosť, ktorá zamestnáva 60 
ľudí a stali sme sa súčasťou 
jednej z najväčších sieťových 
poradenských spoločností na 
svete, a to nie je vecou náho-
dy. Som hrdý na svojich za-
mestnancov, súčasných aj mi-
nulých, aj klientov. Niektorí sú 
s nami od roku 2007, a to pre 
mňa veľa znamená.

Aké máte plány do blízkej 
budúcnosti? Kam sa chcete 
ešte posunúť?
ETL GLOBAL má už dnes svo-
je pobočky v  Nitre, v  Koši-
ciach, v Trnave a v Bratislave. 
Pripravujeme ďalšie akvizície 
a zároveň budujeme poraden-
skú platformu pre našich part-

nerov a klientov formou inter-
aktívneho poradenského por-
tálu, poradenskej mobilnej 
aplikácie a originálnych na 
mieru šitých aplikácií, ktoré 
uľahčia a zrýchlia interakciu 
medzi klientom a jeho porad-
com alebo účtovníkom.
Rád by som poďakoval svoj-
im partnerom, ktorí budú ďa-
lej rozvíjať túto myšlienku 
a prežívajú dennodenne ži-
vot v ETL GLOBAL, a to: Mar-
tinovi Roškovi (ETL EAST), 
Petrovi Draveckému (Dravec-
ký & Partner Audit, Dravec-
ký & Partner Tax), Vladimíro-
vi Domčekovi ( eVector Tax), 
Patrikovi Benčíkovi (BENČÍK 
& PARTNERS), Jánovi Feren-
cimu (Marják, Ferenci & Part-
ners), Yvette Časnochovej 
(TASSA), Martinovi Kiňovi 
(DANTAS) a Františkovi Krí-
žekovi (uctovnictvoprevset-
kych.sk).

Milan Kúdela 
(48)
Je absolventom 
MTF STU v Trnave 
v odbore manažment 
priemyselných 
podnikov. V roku 
2007 založil 
spoločnosť GINALL 
& ROBINSON, 
Poskytuje 
široké portfólio 
poradenských 
a konzultačných 
služieb v oblasti 
daní a účtovníctva. 
Od roku 2019 je 
súčasťou globálnej 
siete daňových 
poradcov, advokátov, 
konzultantov 
a účtovníkov ETL 
GLOBAL. 
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