
Príloha č. 8 

 

1 

Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu 

Vplyvy na rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, 

práva rodičov voči deťom, základné zásady zákona o rodine, uzavieranie manželstva 

a na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín   

8.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodinné prostredie a špecifikujte 

pozitívne/negatívne vplyvy na rodinné prostredie. 

8.1.1 Spôsobí predložený návrh zmenu rodinného prostredia? Ak áno, v akom rozsahu? Ak je to možné, 

doplňte kvantifikáciu, prípadne dôvod chýbajúcej kvantifikácie.  
 

Bez vplyvu. 

 

8.1.2 Môže dôjsť predloženým návrhom k narušeniu zdravého rodinného prostredia? 

Bez vplyvu. 

 

8.1.3 Má predložený návrh vplyv na demografický rast? Ak áno, aký je vplyv vzhľadom k úrovni záchovnej 

hodnoty populácie?  

 

Bez vplyvu. 

 

 

8.1.4 Má predložený návrh vplyv na odstraňovanie prekážok, ktoré bránia pracujúcim rodičom dosiahnuť 

želaný počet detí? 

 

Bez vplyvu. 

 

 
 

8.1.5 Má predložený návrh vplyv na množstvo času alebo príležitostí pre rodičov alebo pre deti na realizáciu 

rodinného života? 

 

Bez vplyvu. 

 

 

8.1.6 Má predložený návrh vplyv na prenikanie látkových alebo nelátkových závislostí do rodín? 

Bez vplyvu. 

 

 

8.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na vzájomnú súdržnosť členov 

rodiny. 

8.2.1 Má preložený návrh vplyv na vzájomnú súdržnosť členov rodiny? Ak áno, aký? Ak je to možné, doplňte 

kvantifikáciu, prípadne dôvod chýbajúcej kvantifikácie. 
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Bez vplyvu. 

 

 

8.2.2 Má predložený návrh vplyv na posilňovanie väzieb medzi členmi rodiny? 

 

Bez vplyvu. 

 

 

 8.2.3 Má predložený návrh vplyv na obnovovanie alebo záchranu rodín? 

 

Bez vplyvu. 

 

 

 8.2.4 Má predložený návrh vplyv na vznik či pretrvávanie konfliktov medzi členmi rodiny? 

 

Bez vplyvu. 

 

 
 

 

8.2.5 Má predložený návrh vplyv na rozpad rodín? 

 

Bez vplyvu. 

 

 
 

8.2.6 Má predložený návrh vplyv na poskytovanie pomoci pri odkázanosti niektorého z členov rodiny na 

pomoc? 

 

Bez vplyvu. 

 

 

 

8.3 Identifikujte a popíšte vplyvy na výchovu detí. 

8.3.1 Má predložený návrh vplyv na výchovu detí? Ak áno, aký? 

 

Bez vplyvu. 

8.3.2 Má predložený návrh vplyv na výchovu detí v rodinách? 

 

Bez vplyvu. 

 

8.3.3 Má predložený návrh vplyv na výchovu detí k manželstvu a rodičovstvu? 
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Bez vplyvu. 

 

8.4 Identifikujte a popíšte vplyvy na práva rodičov voči deťom. 

8.4.1 Má predložený návrh vplyv na práva alebo zodpovednosť rodičov voči deťom? Ak áno, aký? 

Bez vplyvu. 

8.5 Identifikujte a popíšte vplyvy na základné zásady zákona o rodine. 

8.5.1 Má predložený návrh vplyv na chránené záujmy obsiahnuté v základných zásadách zákona o rodine? Ak 

áno, aký? 

Bez vplyvu. 

 

8.6 Identifikujte a popíšte vplyvy na uzavieranie manželstva. 

8.6.1 Má predložený návrh vplyv na uzavieranie manželstva? Ak áno, aký? 

Vzhľadom na platné znenie zákona o dani z príjmov, na účel uplatnenia nároku na daňový bonus sa za 

vyživované dieťa daňovníka považuje vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej 

starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov.  

Dá sa predpokladať, že možnosť uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa druhého z manželov môže aj 

vzhľadom na navrhovanú legislatívnu úpravu, t. j. posudzovanie čiastkového základu dane spoločne u oboch 

daňovníkov čím sa dosiahne vyššia suma daňového bonusu na dieťa a teda vyšší príjem rodiny, pozitívne 

vplývať na uzatváranie manželstiev. 

 

8.6.2 Má predložený návrh vplyv na preferovaný čas vstupu do manželstva? 

 

Bez vplyvu. 

 

 8.6.3 Má predložený návrh vplyv na informovanosť ohľadom povahy manželstva a záväzkov medzi manželmi a 

založenia rodiny? 

 

Bez vplyvu. 

 

 8.6.4 Má predložený návrh vplyv na predchádzanie rozpadom manželstiev? 

 

Bez vplyvu. 

 

 

8.7 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na disponibilný príjem domácností 

viacdetných rodín. 

8.7.1 Má predložený návrh vplyv na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín? Ak áno, špecifikujte 

tento vplyv s prihliadnutím na počet detí v rodine, ich špeciálne potreby vzhľadom k veku, zdravotnému stavu 

a prípadne iným okolnostiam. Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu, prípadne dôvod chýbajúcej kvantifikácie.  

Áno. Navrhované opatrenie upravuje spôsob „dopočítania“ sumy daňového bonusu tak, že pri uplatnení nároku 

a výpočte sumy daňového bonusu na dieťa (deti) za kalendárny rok, daňovník môže zohľadniť aj príjem, resp. 

čiastkový základ dane z príjmu za zdaňovacie obdobie dosiahnutý u ďalšej osoby (napr. druhého z rodičov) 

oprávnenej na uplatnenie nároku na daňový bonus. Z titulu možného spoločného posudzovania čiastkového 
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základu dane u daňovníka a ďalšej osoby oprávnenej na uplatnenie nároku na daňový bonus môže s účinnosťou 

od 1. januára 2023 výpočtom dôjsť k uplatneniu vyššej sumy daňového bonusu na dieťa (maximálne 100 eur, 

ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov a maximálne 50 eur, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku), 

čím sa zvýši čistý disponibilný príjem rodín.  

Takáto legislatívna úprava sa prejaví pozitívne predovšetkým pri viacdetných rodinách. 

 

Odhadovaný počet rodín, ktoré požiadajú o doplatok daňového bonusu za rok 2023 je 26 803, za rok 2024 je 

24 404 a za rok 2025 je to 22 256 rodín. Nakoľko sa nedá odhadnúť výška dosiahnutého príjmu, resp. 

čiastkového základu dane z príjmu zo závislej činnosti a z podnikania resp. samostatnej zárobkovej činnosti v 

rodine (t.j. za obidve posudzované oprávnené osoby), nie je možné posúdiť a kvantifikovať finančný vplyv na 

rodinu a rodinné prostredie. S určitosťou však pôjde o pozitívny vplyv na disponibilný príjem v rodinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


