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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie, tesne za zábradlím chóru 
 
HRACÍ PULT 
klaviatúra je na zadnej stene organa  
manuálová klaviatúra: rozsah C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov a tónov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

kovové registrové páčky na preklápanie po bokoch klaviatúry po troch, spredu: 
vľavo: Kopula maior 8´, Kopula minor 4´, Principál 2´; vpravo: ? 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické; tónová má krátke bodce 
 
VZDUŠNICA 
typ: s tónovými kancelami – zásuvková 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: chromatické, zodpovedá usporiadaniu klávesov 
usporiadanie registrov: 

1. Principál 2´ C – b1 v 3 píšťalových poliach prospektu (11 / 9 / 11); h1 – c3 
vnútri; všetko otvorené cylindrické, org. kov. Časť prospektových aj vnútorných 
píšťal je pôvodná. Usporiadanie prospektových píšťal, zľava: d – b1 (diaton.) / 
c, B, G, E, C, D, F, A, H / a1 – cis (diatonicky). 

2. Kopula minor 4´ C – c3 drevené kryté, c1 – h2 predné dosky (Deckel) dubové; 
píšťala c3 je nepôvodná. Najväčšie píšťaly stoja pri bočných stenách pozitívu, 
pri ľavej bočnej stene spredu (čelný pohľad): E, C; pri pravej bočnej stene 
spredu: F, D. Registre Principál 2´ a Kopula minor 4´ stoja na spoločnej 
píšťalnici. 

3. Mixtúra pôvodne 2x, v súčasnosti len 1x; C – H v 1/2´ polohe, c – c3 
v 1´ polohe; otvorené cylindrické, org. kov, bez brád. Časť píšťal je pôvodná, 
na nich je značenie: m. 

4. Kvinta 1 1/3´ C – c3 otvorené cylindrické, org. kov. Časť píšťal je pôvodná, 
na nich je značenie: q. 

5. Flauta špicatá 4´ C – c3 otvorené kónické, org. kov. Nepôvodný register. 
Registre Mixtúra, Kvinta 1 1/3´ a Flauta 4´ stoja na spoločnej píšťalnici. 

6. Copula maior 8´ C – c3 drevené kryté, c2 – c3 predné dosky (Deckel) dubové. 
Najväčšie píšťaly stoja pri bočných stenách organa, pri ľavej bočnej stene 
odpredu (za píšťalami E, C Kopuly minor): B, G, E, C; pri pravej bočnej stene 
(za píšťalami Kopuly minor F, D): H, A, F, D. Samostatná píšťalnica. 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: dvojica viacfaldových klinových mechov, vedľa seba v podstavci pozitívu 
(pôvodne sa ovládali remeňmi na ťahanie, neskôr boli prerobené na ovládanie 
drevenými pákami) 
elektrické čerpadlo vzduchu: v podveží kostola  


