
Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie, v zábradlí chóru 
 
HRACÍ PULT 
vstavaný do zadnej steny pozitívu 
manuálová klaviatúra: rozsah C – c3, krátka spodná oktáva; 45 klávesov a tónov, 
obrátená farebnosť 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

kovové registrové páčky na horizontálne preklápanie po stranách manuálovej 
klaviatúry, vľavo: Copula 8´, Copula 4´, Principál 4´; vpravo: Oktáva 2´, 
Kvinta 1 1/3´, Mixtúra 2x 

drevené ťahadlo na podstavci pozitívu – vnútrokanálový Tremulant 
 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické, tónová bodcová 
 
VZDUŠNICA 
typ: s tónovými kancelami – zásuvková 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: zodpovedá sledu klávesov 
usporiadanie registrov: 

1. Principál 4´ C, D, E, F, B drevené otvorené, za prospektom; G, A, H, c – a1 
v 3 poliach prospektu (9 / 7 / 9), pôvodné, cylindrické otvorené, org. kov, nad 
horným lábiom bradavičky v tvare kríža, niektoré predné časti nôh sú plasticky 
zdobené aj špirálovaním; b1 – c3 vnútri, cylindrické otvorené, org. kov. 
Usporiadanie prospektových píšťal, zľava (čelný pohľad): a1, f1, cis1, a, f, g, h, 
dis, g1 / dis, H, G, A, c, d / gis1, e1, c1, gis, e, fis, b, d1, fis1. 

2. Copula 8´ C – c3 drevené kryté. Na píšťale A je nápis ceruzkou: Anton Finkler 
1858 Orgelbauer; Bene Vojtech oprava 16. VI. 957 / Bratislava, na píšťale F je 
nápis ceruzkou: 1934. / IX. 12-én / Eszta orgonát / javitották /........ / Gajdos 
Anton / és Ing. Georg / Schatka. 

3. Copula 4´ C – c3 drevené kryté. Na píšťale C je nápis na nalepenom 
papierovom lístku: Martinus Zorkofskÿ organarius / Crömnnÿtÿ 1721. 

4. Oktáva 2´ cylindrické otvorené, org. kov, zrezané na presnú dĺžku 
5. Quinta 1 1/3´ cylindrické otvorené, org. kov, zrezané na presnú dĺžku 
6. Mixtúra 2x C – 1/2´ + 1/3´; oktávové repetície na d, d1 

Vnútrokanálový tremulant. Ovládanie tremulantu je na podstavci organovej skrine. 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: dva viacfaldové klinové, vedľa seba; pôvodne ovládané remeňmi z ľavej 
bočnej steny, neskôr prerobené na ovládanie drev. pákami na pravej bočnej stene 
elektrické čerpadlo vzduchu: v osobitnej tlmiacej skrini pri pozitíve 


