
1. 

 

 

DOPRAVNÝ ÚRAD/SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
TRANSPORT AUTHORITY/THE SLOVAK REPUBLIC 

 

2.                                 ÚRADNÉ OSVEDČENIE O UVOĽNENÍ 

EASA FORMULÁR 1 

AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE 

EASA FORM 1  

3. Poradové číslo formulára 

Form Tracking Number 

 

4. Názov a adresa organizácie:  
Organisation Name and Address 

 

5. Zákazka/Zmluva/Faktúra  

Work Order/Contract/Invoice 

 

6. Položka  
 Item  

    

7. Opis  
 Description 

  

8. Číslo konštr. časti  
 Part No 

   

9.  Množstvo  
 Qty. 

  

10.  Poradové číslo       
 Serial No  

   

11. Stav/práca  
 Status/Work  

   

 

 

 

 

     

12. Poznámky  
 Remarks  

                          

 

 

13a.   Osvedčuje sa, že uvedené položky sú vyrobené v súlade s: 

 Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to: 

 

14a.  Uvoľnenie do prevádzky podľa časti 145.A.50  

Part-145.A.50 Release to Service  

 

 Uvoľnenie do prevádzky podľa iného nariadenia uvedeného v poli 12 

Other regulation specified in block 12 

 

  schválenými konštrukčnými údajmi a sú v stave zaručujúcom bezpečnú prevádzku  

approved design data and are in condition for safe operation  

 

 Osvedčuje sa, že ak nie je stanovené inak v poli, práca určená v poli 11 a opísaná v poli 12 bola dokončená v súlade s  časťou 145 

a vzhľadom na túto prácu sa položky považujú za pripravené na uvoľnenie do prevádzky. 

Certifies that unless otherwise specified in block 12, the work identified in block 11 and described in block 12, was accomplished in 

accordance with Part-145 and in respect to that work the items are considered ready for release to service. 

   neschválenými konštrukčnými údajmi špecifikovanými v poli 12 

non-approved design data specified in block 12 

 

 

13b. Podpis oprávnenej osoby      
  Authorised Signature 

 

 

13c. Číslo schválenia/oprávnenia  
 Approval/ Authorisation  Number  

 

 

14b. Podpis oprávnenej osoby  
 Authorised Signature 

  

14c. Číslo osvedčenia/schválenia  
 Certificate/Approval Ref. No.  

  

 

13d. Meno  
 Name 

  

 

13e. Dátum (dd mm rrrr)  
 Date (dd mm yyyy) 

   

 

14d. Meno  

 Name 

   

 

14e. Dátum (dd mm rrrr)   

 Date (dd mm yyyy) 

   

 

POVINNOSTI UŽÍVATEĽA/ INŠTALATÉRA  

Toto osvedčenie nepredstavuje automaticky oprávnenie na inštaláciu položky (položiek). 

V prípade, že užívateľ/ inštalatér vykonáva prácu v súlade s nariadením iného orgánu letovej spôsobilosti ako orgánu letovej spôsobilosti uvedeným v poli 1, je nevyhnutné, aby užívateľ/ inštalatér zabezpečil, aby jeho orgán letovej spôsobilosti akceptoval položky od 

orgánu letovej spôsobilosti uvedeného v poli 1. 

Vyhlásenia uvedené v poliach 13a a 14a nepredstavujú osvedčenie inštalovania. Záznamy o údržbe lietadla musia v každom prípade obsahovať osvedčenie inštalácie vydané v súlade s vnútroštátnymi predpismi užívateľom/inštalatérom pred tým, ako je možné s lietadlom 

lietať. 

USER/INSTALLER RESPONSIBILITIES  

The certificate does not automatically constitute authority to install the item(s). 

Where the user/installer performs work in accordance with regulations of an airworthiness authority different than the airworthiness authority specified in block 1, i tis essential that the user/installer ensures that his/her airworthiness authority accepts items from the airworthiness authority 

specified in block 1. 

Statements in blocks 13a and 14a do not constitute installation certification. In all cases aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by user/installer before the aircraft may be flown. 

EASA formulár 1 - 21, 2. vydanie   
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