
Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na bočnej empore severnej steny v sanktuáriu kostola 
 
HRACÍ PULT 
vstavaný do čelnej steny podstavca nástroja, pod prospektom 
manuálová klaviatúra: rozsah C – c3 s krátkou spodnou oktávou; 45 klávesov 
a tónov; obrátená farebnosť; obloženie dlhších klávesov: hnedé drevo; kratšie 
klávesy: svetlé drevo, čelá sú vyrezávané 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

registrové manubriá v tvare kovových kľúčov, na čelnej stene podstavca skrine 
nástroja, pod prospektom; názvy registrov sú napísané na papieroch 
nalepených nad registrové kľúče: Bordun / Flőte / 8 fusz, Waldflőte / 2 fusz, 
Spitzflőte / 4 fusz, Quintatőne / 8 fusz – Gedackt / Flőte / 8 fusz, Principal / 
4 fusz, Octav / 2 fusz, Mixtur / 3 fach, Cimbel 

Tremulant sa zapína pod manuálovou klaviatúrou 
 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické 
 
VZDUŠNICA 
typ: s tónovými kancelami – zásuvková 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom; má unikátnu konštrukciu: 
tónové kancely sú vejárovito rozčlenené na jednotlivé časti, aby si registre nemohli 
navzájom odoberať vzduch 
usporiadanie registrov: 

1. Principál 4´ C – c3 v 5 píšťalových poliach prospektu (7 / 13 / 7 / 13 / 7), 
nepôvodné, cylindrické otvorené, zinok, predsadené polkruhové lábiá 
(pôvodné píšťaly rekvirované počas 1. svetovej vojny) 

2. Quintatön 8´ C – h cylindrické, org. kov, kryté posúvateľnými kov. „klobúkmi“; 
c1 – c3 lievikovité otvorené, org. kov, bez brád (sláčiková intonácia) 

3. Gedackt Flöte 8´ cylindrické, org. kov, kryté posúvateľnými „klobúkmi“ 
4. Cimbel C – 1/8´, oktávové repetície c, c1, c2 (veľmi úzka zásuvka; register dlho 

neobsadený,  znovu obsadený od poslednej opravy v roku 1997) 
5. Spitzflöte 4´ C – c3 kónické otvorené, org. kov 
6. Oktáva 2´ C – c3 cylindrické otvorené, org. kov, priebežný register 
7. Waldflöte 2´ cylindrické kryté, org. kov, hore zaletované, s rúrkou smerom von 
8. Mixtur 3 fach C – 1´ + 2/3´ + 1/2´; oktávová repetícia c1 
9. Bordun Flöte 8´ drevené kryté (od poslednej opravy v r. 1997; pravdepodobne 

od roku 1859 tu stál drevený otvorený register v štvorstopovej polohe) 
Tremulant (zapína sa pod manuálovou klaviatúrou). 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: mimo empory, v miestnosti nad sakristiou kostola 
elektrické čerpadlo vzduchu: má 


