
Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore v dvoch skriniach 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred podstavcom org. skrine, na osi symetrie 
manuálová klaviatúra: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; 
obloženie dlhších klávesov: umelá hmota 
pedálová klaviatúra: rozsah C – h, 24 klávesov; spojka vystavaná v celom rozsahu 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

rad bielych vodorovných reg. páčok, nad firemnou tabuľkou nad manuálovou 
klaviatúrou; označené nad nimi v bielych kruhových terčíkoch: Forte (nemá 
páčku, ovláda sa kov. stúpadlom nad ped. klaviatúrou), Pedal - / coppel, M. 
/ Salicional / 8´, M. / Gedeckt / 8´, M. / Principal / 8´, M. / Oktave / 4´, Mixtur 
/ 3 Fach., Pleno (nemá páčku, ovláda sa stúpadlom nad ped. klaviatúrou) 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické 
 
VZDUŠNICA 
typ: s registrovými kancelami – mechanická kužeľková 
vzdušnica manuálu: rozdelená na c a cis stranu v dvoch samostatných skriniach 
usporiadanie tónov: diatonické: ľavá skriňa          pravá skriňa 

 (ľavá bočná stena) Cis – f3 (os symetrie) e3 – C (pravá bočná stena) 
usporiadanie registrov: 

1. Principál 8´ C – H drevené kryté; c – cis1 v prospekte. V oboch častiach 
prospektu stojí po 7 píšťal – usporiadanie zľava: h, g, dis, cis, f, a, cis1 / c1, gis, 
e, c, d, fis, b. 

2. Oktáva 4´ 
3. Salicionál 8´ C – H drevené kryté; od c užšiemenzúrované otv. cylindrické, kov 
4. Kryt (Gedeckt) 8´ drevené kryté; píšťaly C – F vykonduktované dozadu; od 

tónu c majú píšťaly prevŕtané držiaky zátok; v basovej polohe jeden výrez, 
v strednej a diskantovej polohe po dva oblúkové výrezy 

5. Mixtura C – H len 1 zbor – 2´; od c – 2 2/3´ + 2´; cylindrické otvorené kovové; 
od tónu c1 priberala Mixtura tretí (najmenší) zbor – v súčasnosti chýba 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: malý plavákový, bez čerpacieho (pôvodne v podstavci skrine: väčší 
zásobný + čerpací s pákou na ľavej bočnej stene org. skrine vzadu – na skrini je 
vidno zárez pre ňu) 
elektrické čerpadlo vzduchu: v r. 1965 namontované na povalu kostola, 
v súčasnosti v podstavci organovej skrine (hlučné) 


