
 

 
OKRUH OTÁZOK NA POSTUPOVÉ SKÚŠKY Z „RODINNÉHO PRÁVA“ 

 
1. Charakteristika Zákona o rodine 

2. Náhradná osobná starostlivosť 

3. Náhradná starostlivosť 
4. Ústavná starostlivosť 

5. Určenie otcovstva 
6. Majetkový opatrovník 

7. Práva a povinnosti poručníka 

8. Podmienky zverenia dieťaťa do náhradnej starostlivosti 
9. Práva a povinnosti dieťaťa voči rodičom 

10. Neexistentné manželstvo 
11. Zásahy do rodičovských práv a povinností 

12. Poručníctvo 
13. Privolenia na osvojenie  dieťaťa 

14. Cirkevná forma uzavretia manželstva 

15. Civilná forma uzavretia manželstva 
16. Druhy rodinnoprávnych vzťahov a ich charakteristika 

   17.  I. domienka otcovstva 
18. Jednotlivé druhy vyživovacích povinností 

19. Neplatné manželstvo 

20. Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva 
21. Opatrovníctvo v rodinnom práve 

22. Osvojenie 
23. Pestúnska starostlivosť 

24. Podmienky osvojenia 
25. Právna úprava rozvodu manželstva 

26. Právne následky rozvodu manželstva 

27. Právne následky vyhlásenia manželstva za neplatné 
28. Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke 

29. Príspevok na výživu rozvedeného manžela 
30. Rodičovské práva a povinnosti 

31. Spoločná pestúnska starostlivosť 

32. Úprava pomerov rodičov voči maloletým deťom pre čas po rozvode 
33. Určenie a zmena mena a priezviska dieťaťa 

34. Určenie otcovstva 
35. Určenie otcovstva II. domienkou 

36. Určenie otcovstva III. domienkou 

37. Uzavretie manželstva 
38. Všeobecne o vyživovacej povinnosti 

39. Vyhlásenia snúbencov pri uzavretí manželstva 
40. Výchovné opatrenia súdu  

41. Vyživovacia povinnosť detí voči rodičom 
42. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi 

43. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a príspevok na výživu rozvedeného manžela 

44. Vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými 
45. Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom 

46. Vzájomná vyživovacia povinnosť rodičov a deti 
47. Vznik, trvanie a rozsah vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom 

48. Vzťahy medzi pestúnom a dieťaťom 

49. Vzťahy nahradzujúce výkon niektorých práv a povinnosti rodičov 
50. Zapretie otcovstva 

51. Zapretie otcovstva pri I. domienke 
52. Zastúpenie pri uzavretí manželstva 

53. Pojem rodinného práva, vývoj rodinného práva 
54. Zapretie otcovstva na návrh dieťaťa 

55. Súhlas rodičov na osvojenie dieťaťa 

56. Práva a povinnosti rodičov a detí 
 


