
Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore 
 
HRACÍ PULT 
na zadnej stene skrine pozitívu (pochádza z poslednej veľkej opravy) 
manuálová klaviatúra: rekonštruovaná; rozsah C – c3 s krátkou spodnou oktávou, 
45 klávesov a tónov; jednoramenné páky klávesov sú zo smrekového dreva, klávesy 
sú lepené na pergamenových prúžkoch; obloženie dlhších klávesov: javorové drevo; 
kratšie klávesy: orechové drevo, hore s nalepenou vrstvou z ebenu 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

po troch kov. reg. páčkach na horizontálne preklápanie po stranách klaviatúry; 
po ľavej ruke organistu odpredu: Copula maior 8´, Copula minor 4´, 
Principal 4´; po pravej ruke: Oktáva 2´, Kvinta 1 1/3´, Mixtura 2x 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické, hracia bodcová (s krátkymi bodcami) 
 
VZDUŠNICA 
typ: s tónovými kancelami – zásuvková 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: sled tónových ventilov zodpovedá sledu klávesov 
usporiadanie registrov: 

1. Principal 4´ C – G drevené otvorené; A – g1 v 5 píšťalových poliach prospektu 
5 / 4 / 5 / 4 / 5, pôvodné cylindrické otvorené, org. kov; gis1 – c3 vnútri, 
pôvodné cylindrické otvorené, org. kov, zrezané na presnú dĺžku. 
Usporiadanie prosp. píšťal zľava: b, gis, fis, e, d // fis1, e1, d1, c1 // cis, H, A, B, 
c // cis1, dis1, f1, g1 // dis, f, g, a, h. 

2. Copula minor 4´ C – c3 drevené kryté; C – G smrekové drevo; A – dis2 predná 
doska (Deckel) javor; e2 – c3 javor 

3. Oktáva 2´ C, D, E drevené otvorené, smrekové drevo; F – c3 otv., korpusy 
mierne lievikové, org. kov zrezaný na presnú dĺžku 

4. Kvinta 1 1/3´ cylindrické otvorené, org. kov, zrezané na presnú dĺžku, okt. 
repetícia na c2. Na najväčšej píšťale je vyryté: q. 

5. Mixtura 2x C – 1´ + 1/2´; fis – 1´ + 1´; c2 – 2´ + 2´; cylindrické otv., org. kov, 
zrezané na presnú dĺžku 

6. Copula 8´ C – c3 drevené kryté; C – a smrekové drevo; b – c3 čelná stena 
javorové drevo. Pri pravej bočnej stene pozitívu (pri čelnom pohľade) stoja 
odpredu (od prospektu) drevené píšťaly v poradí: C, D, E (Principál 4´); C, D, 
E, F, G (Copula major 8´). Pri ľavej bočnej stene odpredu: F, G (Principál 4´), 
C, D, E (Copula minor 4´); c, H, B, A (Copula major 8´). 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: dva viacfaldové klinové mechy vedľa seba, orientované rovnako, v podstavci 
org. skrine, na ťahanie remeňmi, ktoré trčia z pravej steny podstavca org. skrine 
elektrické čerpadlo vzduchu: nemá 


