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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola, v zábradlí chóru 
 
HRACÍ PULT 
vstavaný do zadnej steny organa (klaviatúra sa nachádza na zadnej stene pozitívu) 
manuálová klaviatúra: rozsah C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov a tónov; 
obrátená farebnosť; obloženie dlhších klávesov: hnedé drevo; kratšie klávesy: 
svetlejšie drevo, v strede s tmavým pásom 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené vysústružené reg. manubriá na vyťahovanie po stranách klaviatúry 
v rade po 5, označené na nepôvodných papieroch nad manubriami, vľavo: 
Portunal 8´, Vox humana 8´, Principal 8´, Flauta minor 4´, Flauta maior 8´; 
vpravo: Oktáva 4´, Kvinta 2 2/3´, Superoktáva 2´, Mixtúra 4x, Tremolo 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické, tónová bodcová (Stecher) 
 
VZDUŠNICA 
typ: s tónovými kancelami – zásuvková 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie registrov: 

1. Principál 8´ C – G drevené otvorené; A – dis2 v 5 píšťalových poliach 
prospektu (5 / 7 / 5 / 7 / 5 / 7; pôvodné), cylindrické otvorené, org. kov; e2 – c3 
vnútri (pôvodné), cylindrické otvorené, org. kov, presne zrezané, bez brád 

2. Vox humana 8´ a – c3 (28 p.; pôvodné), kónické otvorené, org. kov, bez brád, 
najväčšie vyrysované špicaté horné lábia. Píšťaly signované hodnotou tónu, 
pod tým: v. Registre Principal a Vox humana 8´ stoja na spoločnej píšťalnici. 

3. Oktáva 4´ C – A drevené otvorené, vykonduktované olovenými rúrkami po 3 
rovnobežne s bočnými stenami organa; B – c3 cylindr. otv., org. kov, bez brád 

4. Kvinta 2 2/3´ C – h1 kónické otvorené, org. kov, bez brád; c2 – c3 cylindrické 
otvorené, org. kov. Píšťala C je na nohe signovaná: C 1797. Na píšťale E je 
nápis o oprave r. 1844. 

5. Superoktáva 2´ cylindrické otvorené, org. kov, bez brád; najväčšie vyrysované 
špicaté horné lábia. C signované: C / 2. Registre Kvinta 2 2/3´ a Superoktáva 
2´ stoja na spoločnej píšťalnici. 

6. Mixtúra 4x; C – 1´ + 2/3´ + 1/2´ + 1/2´; c – 1´ + 2/3´ + 2/3´ + 1/2´; f – 2´ + 1 1/3´ 
+ 1´ + 1´; c1 – 2 2/3´ + 2´ + 2´ + 1 3/5´; c2 – 2 2/3´ + 2 2/3´ + 2´ + 2´. Píšťaly 
Mixtúry sú signované nielen hodnotou tónu, ale aj poradím zboru. Samostatná 
píšťalnica. 

7. Kryt 4´ (Flauta minor 4´) C – h1 drevené kryté; cis2 – c3 drevené otvorené; 
píšťala c2 je nepôvodná, kovová krytá (pôvodne taktiež krytá). Samostatná 
píšťalnica. 

8. Kryt 8´ (Flauta maior 8´) C – c3 drevené kryté; od c1 predná doska dubová, 
od f2 predné dosky aj predkrývky z javorového dreva. Samostatná píšťalnica. 

9. Portunal 8´ C – c3 drevené otvorené; od f2 predné dosky a predkrývky 
z javorového dreva 

Tympany – pozostávajú z dvoch veľkých drevených píšťal uložených pod podlahou 
(v súčasnosti nefunčné). 
Tremolo. 
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VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: jednoduchý, bez skrinky; čerpací: odstránený (navyše horná 
a spodná doska zásobného mecha sú zlepené, takže mech sa nemôže naplniť 
vzduchom – horná doska nestúpa!) (pôvodne mal organ pravdepodobne klinové 
mechy v samostatnej skrini za pozitívom) 
elektrické čerpadlo vzduchu: vo výklenku okna 


