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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred organovými skriňami na osi symetrie 
manuálová klaviatúra: rozsah C – c3, 49 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; 
obloženie dlhších klávesov: kosť 
pedálová klaviatúra: rozsah C – g, 20 klávesov a tónov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené vysústružené registrové manubriá v dvoch radoch vľavo a vpravo 
od manuálovej klaviatúry 

tri kovové stúpadlá nad pedálovou klaviatúrou, označené na pôvodných 
kruhových štítkoch nad manuálovou klaviatúrou, zľava: Ped: / Coppel 
(len v rozsahu C – H, repetuje po g), Forte (zapína tri registre: Octav 4´, 
Quint 2 2/3´ a Mixtur 2´), Piano (vypína registre zapínané stúpadlom Forte) 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické 
 
VZDUŠNICE 
typ: s tónovými kancelami – zásuvkové 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
tónový rozsah: C – c3, 49 tónov (pôvodný rozsah celého Borovetzkého manuálu: 
C – c3 s krátkou spodnou oktávou, 45 tónov a klávesov; tónový rozsah pôvodnej 
Borovetzkého vzdušnice: v pravej skrini: 23 tónov, terajšie tóny C, Cis pridané pri 
prestavbe (1895); v ľavej skrini: 22 tónov, terajšie tóny Dis, F pridané pri prestavbe) 
usporiadanie registrov: 

1. Principál 8´ časť v prospekte (nepôvodné), zinok 
2. Viola 8´ 
3. Salicionál 8´ 
4. Aeolina 8´ 
5. Vox celeste 8´ 
6. Oktáva 4´ časť v prospekte 
7. Flauta minor 4´ C – H drevené kryté; od c drevené otvorené 
8. Quinta 2 2/3´ 
9. Mixtura 1-3x 
10. Akuta 2-3x 

 
vzdušnica pedála: v organovej skrini pri zadnej stene 
tónový rozsah: C – g, 20 tónov (pôvodný tónový rozsah Borovetzkého pedála: 
C – c1 s krátkou spodnou oktávou, 21 tónov) 
usporiadanie registrov: 

1. Apertabas 8´ časť píšťal v prospekte, zinkové; ostatné drevené otvorené 
2. Subbas 16´ drevené kryté 
3. Violon 16´ C – Dis drevené kryté; od E drevené otvorené 
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VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: dvojstupňový, v osobitnej skrini vedľa ľavej organovej skrine; 
čerpací: klinový, pri zásobnom m. 
elektrické čerpadlo vzduchu: hlučné, vo vedľajšej miestnosti kostola 


