
Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na severnej strane rozhrania svätyne a lode kostola 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred org. skriňou na osi symetrie (hráč sedí chrbtom ku skrini) 
manuálová klaviatúra: rozsah C – d3 s krátkou spodnou oktávou; 47 klávesov 
a tónov; obrátená farebnosť; obloženie dlhších klávesov ebenové drevo, čelá 
zdobené motívom polmesiaca; kratšie klávesy: tmavé, drevené, na horných plochách 
ebenové drevo 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie, umiestnené po 
stranách man. klaviatúry, vľavo: Salicional 8´, Copula minor 4´, Flauta 8´, 
Copula major 8´; vpravo: Mixtura, Octava 2´, Quinta 2 2/3´, Principal 4´ 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické, tónová tlačno-ťažná 
 
VZDUŠNICA 
typ: s tónovými kancelami – zásuvková 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini 
usporiadanie tónov: cis3 – cis, H, A , F, D, C, E, G, Ais, c – d3 
usporiadanie registrov: 

1. Principal 4´ C – cis1 v 5 píšťalových poliach prospektu 17 / 10 / 7 / 10 / 6; 
cylindrické otvorené, org. kov, pôvodné píšťaly; d1 – d3 vnútri, cylindrické 
otvorené, org. kov. Usporiadanie prospektových píšťal zľava: f1S, dis1S, cis1S, 
hS, aS, gS, fS, cisS, disS, DO, FO, AO, cisQ, disQ, fQ, hP, cis1P // aP, gP, 
HQ, fP, AQ, disP, cisP, FQ, HP, AP // DQ, FP, DP, CP, EP, CQ, DP // AisP, 
EQ, cP, GQ, dP, eP, AisQ, fisP, cQ, gisP // aisP, c1P, dQ, GO, EO, CO (S – 
Salicional 8´; P – Principal 4´; Q – Quinta 2 2/3´; O – Octava 2´) 

2. Quinta 2 2/3´ C – f prospekt; fis – d3 vnútri, otvorené cylindrické, org. kov 
3. Octava 2´ C – A v prospekte; Ais – d3 vnútri, otvorené cylindrické, org. kov 
4. Mixtura C – 1 1/3´ + 1´ + 1/2´; f – 2´+ 1 1/3´+ 1´; f1 – 4´+ 2 2/3´ + 2´; otvorené 

cylindrické, org. kov 
5. Salicional 8´ C – H drevené kryté; cis – f1 (diatonicky) v prospekte; c – fis1 

(diatonicky) vnútri, otvorené cylindrické, org. kov; g1 – d3 (chromaticky) 
otvorené cylindrické, org. kov, skriňové brady 

6. Copula minor 4´ C – d3 drevené kryté; g2, cis3 nepôvodné píšťaly z org. kovu 
7. Copula major 8´ C – d3 drevené kryté 
8. Flauta 8´ drevené otvorené; píšťaly C, D, E, F sú krepované 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
novšia 
mechy: zásobný: dvojitý rovnobežne stúpajúci faldový (faldy dovnútra) v podstavci 
org. skrine; čerpací: s pákou na pravej stene podstavca; nárazový: malý jednoduchý 
faldový rovnobežne stúpajúci mech na hl. vzduchovode v blízkosti ventilovej komory 
elektrické čerpadlo vzduchu: - 


