Otázky na test z predmetu: Rodinné právo
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Ak bez zavinenia rodičov vznikol hrubý nepomer medzi ich majetkovými pomermi a majetkovými
pomermi maloletého dieťaťa, potom:
Ak boli do funkcie poručníkov ustanovení manželia, poručníctvo zaniká aj:
Ak bolo manželstvo uzavreté so ženatým mužom, platí, že:
Ak dieťa žije v domácnosti s rodičmi, je povinné:
Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, platí, že:
Ak jeden z manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti
zomrie, potom:
Ak rodičia spolu nežijú:
Ak rodičia uzavrú manželstvo po narodení svojho maloletého dieťaťa, bude mať dieťa priezvisko:
Ak rodičovské práva a povinnosti nemôže vykonávať ani jeden rodič, súd maloletému dieťaťu
ustanoví
Ak sa dieťa narodí v čase medzi stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva a trojstým dňom
po tom, čo manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné, otcovstvo možno zaprieť :
Ak sa dieťa narodilo pred stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva a otec pri uzavretí
manželstva vedel, že je matka tehotná:
Ak sa rodičia maloletého dieťaťa nedohodnú o jeho mene:
Ak sa rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, nedohodnú o úprave výkonu ich rodičovských
práv a povinností:
Ak snúbenec uzatvára manželstvo v zastúpení, platí, že:
Ak súd rozhodne o umiestnení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, o nariadení
ústavnej starostlivosti alebo o uložení ochrannej výchovy, upraví aj:
Ak vyhlásenie o uzavretí manželstva bolo vynútené násilím
Dieťa môže podať návrh na zapretie otcovstva iba :
Dieťa schopné sa samostatne živiť, je povinné zabezpečiť svojim rodičom:
Doba päť rokov, po ktorú možno priznať rozvedenému manželovi príspevok na výživu rozvedeného
manžela :
Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností je vykonateľná
Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť :
Fikcia príjmu povinného rodiča podľa ust. § 63 ods. 1 ZoR predstavuje sumu:
Každé dieťa si plní vyživovaciu povinnosť k rodičom v rozsahu:
Každý z manželov je oprávnený zastupovať druhého manžela:
Majetkovému opatrovníkovi zanikne funkcia, ak
Majetkový opatrovník spravuje majetok maloletého dieťaťa:
Maloleté dieťa možno zveriť dočasne rozhodnutím orgánu sociálnoprávnej ochrany detí do
starostlivosti budúceho pestúna:
Maloleté dieťa možno zveriť:
Maloleté dieťa si môže osvojiť manžel rodiča tohto maloletého dieťaťa:
Maloletý rodič dieťaťa môže dieťaťu poskytovať osobnú starostlivosť, ak

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie :
Manžel matky má právo zaprieť otcovstvo :
Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko,
môže:
Manželia majú vyživovaciu povinnosť:
Manželstvo je možné uzavrieť pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste:
Manželstvo je možné uzavrieť:
Manželstvo nevznikne, ak
Matka dieťaťa, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže zaprieť
otcovstvo:
Matka môže zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel :
Medzi výchovné opatrenia pre maloleté dieťa nepatrí:
Minimálna výška vyživovacej povinnosti k maloletým deťom predstavuje:
Muž, ktorého otcovstvo je určené súhlasným vyhlásením, môže otcovstvo zaprieť:
Na nakladanie s prostriedkami na osobitnom účte maloletého dieťaťa zriadeného na tvorbu úspor:
Na príspevok na výživu rozvedeného manžela má právo rozvedený manžel, ktorý:
Na úhradu výživného splatného v budúcnosti je možné zaviazať povinného rodiča:
Na výživu detí prispievajú obaja rodičia iba:
Na výživu detí prispievajú obaja rodičia:
Náhradná osobná starostlivosť zaniká
Náhradnou starostlivosťou o maloleté dieťa nie je:
Nárok nevydatej matky na príspevok na úhradu jej výživy trvá:
Návrh na určenie materstva môže podať :
Neplatnosť manželstva spôsobuje
O manželovi, ktorý nie je rodičom dieťaťa a žije s rodičom dieťaťa v domácnosti, platí, že:
O náhradnej starostlivosti o maloleté dieťa sa dá povedať, že:
O osobe, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti neplatí, že:
O plnomocenstve, udelenom na uzatvorenie manželstva v zastúpení platí, že
O poručníkovi neplatí, že:
O poručníkovi platí, že:
O ústavnej starostlivosti platí, že:
O veciach týkajúcich sa rodiny
O započítaní proti pohľadávke na výživné pre maloleté dieťa platí, že:
O zverení maloletého dieťaťa do spoločnej pestúnskej starostlivosti manželov platí, že
Osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, vykonáva starostlivosť
o maloleté dieťa:
Otec dieťaťa, za ktorého matka nie je vydatá je povinný:
Pestún vykonáva osobnú starostlivosť o maloleté dieťa:
Pestúnom sa môže stať len fyzická osoba:
Po dovŕšení plnoletosti maloletého dieťaťa:
Počas výkonu pestúnskej starostlivosti, rodičia maloletého dieťaťa:
Práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného a ostatné práva vyplývajúce zo ZoR:
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Právo na príspevok na výživu rozvedeného manžela zanikne :
Právo na výživné:
Právo nevydatej matky žiadať o príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom
:
Pri nariadení výchovného opatrenia pre maloleté dieťa, spočívajúceho v pobyte v zariadení plniacom
úlohy odbornej diagnostiky, platí, že:
Pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov súd dbá o
to, aby:
Pri určení príspevku na výživu rozvedeného manžela súd prihliadne najmä:
Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu súd prihliadne :
Pri určení výšky výživného súd prihliadne aj:
Pri uzatváraní manželstva súhlasným vyhlásením snúbencov:
Pri zániku náhradnej osobnej starostlivosti z dôvodu smrti osoby, ktorej bolo dieťa zverené do
náhradnej osobnej starostlivosti:
Pri zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti súd pri určení výživného prihliadne na:
Pri zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, počas trvania striedavej osobnej starostlivosti
súd o výživnom:
Pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti:
Priezvisko jedného zo snúbencov po uzavretí manželstva
Príspevok na výživu rozvedeného manžela je určený:
Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať:
Proti pohľadávkam na výživné, je započítanie prípustné :
Rodičovské práva a povinnosti nemôže vykonávať rodič, ktorý:
Rodičovské práva a povinnosti vykonáva výlučne jeden z rodičov, ak:
Rozsah vyživovacej povinnosti medzi manželmi je založený:
Snúbenci pri uzatváraní manželstva musia súhlasne vyhlásiť:
Správa poručníka o maloletom dieťati povinne obsahuje:
Súd hodnotí účinnosť výkonu ústavnej starostlivosti:
Súd môže manželstvo rozviesť, ak:
Súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov
Súd nerozhodne o neplatnosti manželstva uzavretého s maloletým, starším ako 16 rokov, ak
Súd pozbaví rodiča výkonu rodičovských práv:
Súd pri rozhodovaní o tom, ktorý zo spôsobov náhradnej starostlivosti zvolí, v prvom rade prihliadne
na:
Súd pri určení výživného vychádza z fikcie príjmov povinného rodiča majúcom príjmy z inej než
závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmov ak:
Súd rodičom obmedzí výkon ich rodičovských práv, ak:
Súd rozhoduje o vyživovacej povinnosti medzi manželmi:
Súd určí rodičom maloletého dieťaťa povinnosť poukazovať výživné orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí:
Súd v rozhodnutí o nariadení ústavnej starostlivosti:
Súd v rozhodnutí o zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti určí:
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Súd zruší ústavnú starostlivosť, ak
Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené :
Tvorbu úspor možno považovať za odôvodnené potreby dieťaťa ak:
Účet na tvorbu úspor :
Úhradu plnenia vyživovacej povinnosti za iného:
Určenie materstva zmluvou alebo dohodou, z ktorej vyplýva že matkou dieťaťa nie je žena, ktorá
dieťa porodila:
V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach, týkajúcich sa maloletého dieťaťa:
V prípade pochybností o tom, kto je matkou dieťaťa, materstvo určí :
V prípade zverenia maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti:
V rámci výchovného opatrenia, spočívajúceho v určení dohľadu súdu nad výchovou maloletého
dieťaťa, súčinnosť pri dohľade neposkytuje nasledovný subjekt:
V rozhodnutí o rozvode manželstva rodičov maloletého súd určí:
V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťa:
Vynaloženie nie nevyhnutných výdavkov povinného rodiča súd neberie do úvahy:
Výnosy z majetku maloletého dieťaťa rodičia môžu použiť:
Výživné možno priznať:
Výživné nemožno priznať:
Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie:
Výživné pre plnoleté dieťa:
Výživné sa platí:
Vyživovacia povinnosť detí schopných sa samostatne živiť, voči rodičom nepredchádza:
Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá:
Z výživného splatného v budúcnosti :
Za otca dieťaťa sa považuje manžel matky:
Zmena alebo zrušenie výživného, okrem výživného na maloleté dieťa:

