
Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred org. skriňou na osi symetrie; v čelnej stene 3 neznelé 
píšťalové polia 
manuálová klaviatúra: rozsah C – f3; 45 klávesov a tónov 
pedálová klaviatúra: rozsah C – h0, 24 klávesov; tónový rozsah C – H, 12 tónov; 
rovnobežná – plochá, kratšie klávesy rovnakej dĺžky 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené tvarované manubriá po stranách klaviatúry manuálu, vľavo, horný rad 
zľava: Octava 4´, Flauta 8´, Gedeckt 8´; dolný rad zľava: Flauta 4´, 
Subbass 16´; vpravo, horný rad zľava: Superoctava 2´, Quinta 1 1/3´, 
Principal 8´; dolný rad zľava: Violoncello 8´, Mixtura 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické 
 
VZDUŠNICA 
typ: s registrovými kancelami – kužeľková 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie registrov: 

1. Principal 8´ C – Fis drevené kryté; G – H drevené otvorené; c – d2 v prosp., 
cylindrické otvorené, org. kov; dis2 – f3 cylindrické otvorené, org. kov 

2. Mixtura 2x C – 1´ + 2/3´, c1 – 1 1/3´ + 1´, dis2 – 2´ + 1 1/3´; cylindrické 
otvorené píšťaly, org. kov; v diskante nové píšťaly (pôvodne 3 – 4x, chýbajúce 
píšťalové rady majú otvory na píšťalnici prelepené kožou) 

3. Quinta 1 1/3´ v celom rozsahu cylindrické otvorené, org. kov; fis2 – f3 nové 
4. Superoctava 2´ v celom rozsahu cylindrické otvorené píšťaly, org. kov 
5. Octava 4´ v celom rozsahu cylindrické otvorené, org. kov; C – c1 bočné brady 
6. Flauta 4´ C – g2 drevené kryté; gis2 – f3 drevené otvorené píšťaly 
7. Flauta 8´ C – H drevené kryté; c – f3 drevené otvorené píšťaly 
8. Gedeckt 8´ v celom rozsahu drevené kryté píšťaly 

 
vzdušnica pedála: v organovej skrini pri zadnej stene 
usporiadanie registrov: 

1. Violoncello 8´ C – H drevené otvorené píšťaly 
2. Subbass 16´ C – H drevené kryté píšťaly 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: dvojitý magazínový v podstavci org. skrine; čerpací: rovnobežne 
stúpajúci s pákou v ľavej stene podstavca 
elektrické čerpadlo vzduchu: v tlmiacej skrini vedľa organa vľavo 


