
Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: v zadnej časti kostola vpravo 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci vedľa organovej skrine vpravo (z pozície hráča sa org. skriňa 
nachádza vpravo) 
manuálová klaviatúra: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov 
pedálová klaviatúra: rozsah C – h, 24 klávesov; rovnobežná – plochá, rovnaká 
dĺžka kratších klávesov (klaviatúra pochádza z prestavby v roku 1969) 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

rad malých páčok nad man. klaviatúrou; názvy sú gravírované do umelo-
hmotných štítkov z obdobia prestavby (1969); zľava: Kryt 8´, Salicional 8´, 
Principál 4´, Flauta 2´, Super (Super M), Pedál (M / P), Tremolo (funkcie 
jednotlivých tlačidiel pomocných zariadení boli pri prestavbe pozmenené) 

 
TRAKTÚRY 
tónová: pneumatická tlaková, s jednostupňovým relé; miešky sú nepôvodné ploché, 

relé aj tónové lišty sú novšie 
registrová: pneumatická tlakovo-výpustná 
 
VZDUŠNICA 
typ: s registrovými kancelami – kužeľková 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: diatonické: f3 – Cis, C – e3 
usporiadanie registrov: 

1. Principál 4´ C – Cis nepôvodné, otvorené cylindrické, zinok, bočné brady, 
predsadené lábiá; D pôvodná, otvorená cylindrická, org. kov, bočné brady, 
predsadené lábium; Dis – f1 v prospekte, pôvodné, otvorené cylindrické, org. 
kov, bočné brady, predsadené lábiá iba v strednom poli prospektu; píšťaly sú 
nastriekané striebornou farbou; fis1 – f3 vnútri, otvorené cylindrické, org. kov. 
Usporiadanie píšťal v prospekte: f1, cis1, a, f, cis, dis, g, h, dis1 / H, A, G, F, 
Dis, E, Fis, Gis, Ais / d1, ais, fis, d, c, e, gis, c1, e1. 

2. Flauta 2´ nový register; C – f3 novšie, otvorené cylindrické, org. kov, po h2 
bočné brady, od c3 bez intonačných brád; rovné výrezy 

3. Salicionál 8´ C – H nepôvodné, upravované, kryté (kov. klobúky) cylindrické, 
zinok, bočné brady s drev. int. valčekmi, C – D krepované; c – f3 pravdepo-
dobne pôvodné, otvorené cylindrické, org. kov, veľké skriňové brady, výrezy 
zaoblené; najväčšie krepované 

4. Kryt 8´ C – h pôvodné, drevené kryté, vysoké oblúkové výrezy, horné lábiá sú 
skosené na vonkajšej strane; c1 – f3 pôvodné kryté (kov. klobúky) cylindrické, 
org. kov, horné lábiá nie sú vytvarované, píšťaly majú 2 oblúkové výrezy 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: plavákový, v podstavci skrine; čerpací: jednoduchý klinový 
bezfaldový, s pákou na ľavej stene org. skrine, nad ňou je vertikálne sa pohybujúci 
ukazovateľ výšky zásobného mecha 
elektrické čerpadlo vzduchu: nové, Laukhuff, v tlmiacej skrinke vedľa organu vľavo 


