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Úvod 

Jedným z najstarších hudobných nástrojov je organ. Svojou škálou tónovej farebnosti a dynamiky 

bol podstatnou zložkou vytvárania a formovania citovej stránky ľudskej osobnosti, taktiež i kultúrne-

ho rastu spoločnosti. Používal sa v každej spoločenskej vrstve, bez ohľadu na sociálne podmienky. 

Organ plnil mnoho funkcií, ktoré vyplývali z konkrétnej historickej situácie. Momentálny záujem zo 

strany štátu, cirkvi – kňazov, ale i veriacich, kultúry – ministrov, no i umelcov z rôznych oblastí, 

o stav organov na území celého Slovenska nielen v jeho východnej časti, je minimálny, a to vyvolalo 

podnet potreby získať čo najviac informácií o pôvode a stavbe organov. Týmto spôsobom chceme 

upriamiť pozornosť na tú skutočnosť, že aj organ je hudobný nástroj, súčasť histórie, kultúry, nábo-

ženstva a je potrebné mu pripisovať primeranú dôležitosť v umeleckom, ale aj duchovnom rozvoji 

slovenského obyvateľstva a to nielen z dôvodu veľkej finančnej hodnoty. 

 

1 Vývoj organa  

Spočiatku bol organ súčasťou slávnostnej hudby, pri ktorej sa zabávalo a tancovalo. Neskôr našiel 

organ uplatnenie aj v chrámovej hudbe, kde dosiahol dominantné postavenie, ktoré pretrváva až do-

dnes. Organ sa objavoval v celoeurópskom kontexte, ale aj vo východných krajinách Orientu. Zo zvu-

kového hľadiska sa pri jeho stavbe rešpektovali osobitosti každého jedného obdobia. Je dôležitou 

súčasťou mnohých koncertných sál a kostolov, kde slúži na prednes vrcholných organových skladieb 

alebo pri liturgických bohoslužbách. Pri koncertnom uplatnení sa používa ako sólový nástroj alebo 

sprievodný nástroj v oratóriách či vokálnej hudbe. 

 

1.1 História organa 

Názov organ pochádza z gréckeho slova ,,organon“. Z tohto názvu sa postupne vygeneroval latin-

ský výraz ,,organum“, čo pôvodne označovalo hudobné nástroje vo všeobecnosti. Antonín Modr 

(1982) uvádza, že organ vznikol v Oriente, kde spojili píšťaly z trstiny, syrinx
1
 a dux, do jedného 

nástroja. Gréci ďalší pôvodný nástroj, tzv. Panovu flautu, prisudzovali bohu Panovi. Skladala sa 

z niekoľkých píšťal, ktoré mali rozličné veľkosti. Takto sa chceli pokúsiť vytvoriť vzdušný zdroj, 

ktorým by mohli nahradiť ľudský dych, ktorý bol potrebný pri hre na Panovej flaute. Touto ich sna-

hou vzniklo mechové zariadenie, mechová píšťala (Modr, 1982). V 2. storočí pred n. l. vynašiel Grék 

Ktésibios, ktorý žil v Alexandrii, organ na vodný tlak (organum hydraulicum). Vodný organ bol tech-

nicky pomerne dokonalý, bol schopný zvukovej zmeny. Tento nástroj opísal alexandrijský matematik 

a mechanik Hérónus a rímsky staviteľ Vitruvius. Pád rímskej ríše spôsobil aj zánik vodného organa 

v jej západnej časti. 

                                                      
1
 Syrinx – staroveký ľudový dychový hudobný nástroj s trojoktávovým tónovým rozsahom, ktorý je zložený 

z nerovnako dlhých píšťal, ktoré sú zoradené podľa veľkosti (Laborecký, 1997). 
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Ďalší vývoj organa sa viaže na Byzantskú ríšu, kde sa stal ceremoniálnym nástrojom. Roku 350 

n. l. bol organ na vodný tlak úplne vytlačený a nahradený vzduchovým organom. Vo Franskej ríši sa 

organ tiež používal len pri svetských slávnostiach. Prvý chrámový organ bol postavený v Aachene
2
 

o storočie neskôr. Najväčší počet organárov a organistov žil v Nemecku. S výrobou nástrojov sa zača-

lo v 10. storočí v Taliansku, odkiaľ boli organy distribuované aj do chrámových biskupských sídel. 

Organ mal malý počet tónov, maximálne dve diatonické
3
 oktávy a obsahoval veľa mechov. Z tohto 

dôvodu sa na nástroji mohli hrať iba jednoduché skladby. V 12. storočí sa množstvo mechov 

v nástroji zmenšilo a bola zavedená klávesnica. Píšťaly sa vyrábali medené, začiatkom 14. storočia už 

aj cínové. V organológii prinieslo ďalšie zmeny 16. storočie. Súčasťou organa sa stal zadný pozitív. 

V pedálovej klávesnici sa objavili hlasy, ktoré slúžili na vedenie hlasu cantus firmus
4
 nielen v nižších, 

ale aj vo vyšších polohách. Pedál sa v tomto období pohyboval v rozsahu 1 ½ oktávy a manuálový 

rozsah bol 3 a viac oktáv. Dôležitým znakom stavby organa v renesancii je priberanie nových regis-

trov, aby bol zvuk farebne bohatší. Týmto sa zároveň dosahovalo aj lepšie vyznenie rozmáhajúcej sa 

polyfónie (Šlechta, 1985). 

Stavba organov sa v období baroka odvíjala od jednotlivých kultúrnych oblastí, kde dané nástroje 

vznikali. Rozdielnosť vznikala na základe geografickej izolovanosti jednotlivých štátov. Najviac sa 

diferenciácia štýlových jedinečností uplatňuje v Taliansku, Španielsku a Anglicku. Najväčší rozkvet 

zažila stavba organov v období baroka v Nemecku. Nemeckí organári
5
 vytvorili veľký počet rôznych 

hlasov. Z renesancie boli prevzaté úzke principály s kvintami a mixtúrami. Oproti nim boli vstavané 

široké registre, ktoré boli typické pre talianske organy, ako široké kryty, duté a trubicové flauty, rohy, 

široké kvinty. Typické pre stavbu nemeckých nástrojov bolo opozičné stavanie registrov. Oproti re-

gistrom zdôrazňujúcim silu stoja registre zdôrazňujúce plnosť, oproti úzkym hlasom stoja široké, 

oproti mužským
6
 ženské

7
. Manuály a pedál sú samostatné, uzavreté stroje, ktoré si nevyžadujú spojky. 

Variabilné a lomené menzúry zabezpečovali zvukové bohatstvo a rozmanitosť sily, plnosti a ostrosti 

zvuku. Jazykové hlasy zohrali a zohrávajú až dodnes veľmi významnú úlohu. V tomto období rozlišu-

jeme otvorené kónické jazyky, široké – flautové, ku ktorým patria valcové, kryté alebo polokryté re-

gistre. Mnohé z nich boli určené pre vedenie hlasu cantus firmus (Bělský, 1982).  

Rozvoj organárstva v Nemecku sa z politických, náboženských a hospodárskych dôvodov 

v začiatkoch 17. storočia členil na dva smery – južný a severný. Južnú časť Nemecka ovplyvňovalo 

Taliansko a jeho katolícka viera. V tejto časti vznikol zadný pozitív. Väčšina nástrojov tohto južného 

smeru je jednomanuálová. Nástroje nevyužívajú jazykové registre, ani opozíciu úzkych a širokých 

hlasov. Pedál má iba basovú funkciu. V manuáli sa ako nedostatok prejavuje krátka oktáva. Tieto 

nástroje boli vhodné pre katolícke bohoslužby, kde nebola potrebná sólová organová hra. Najväčší 

úspech a dokonalosť pri stavbe organov dosiahlo severné a stredné Nemecko. Nástroje slúžili pri 

evanjelických bohoslužbách, kde organista sprevádzal spev ľudu, ale taktiež hral aj pri mimoliturgic-

kých, svetských príležitostiach. Z týchto dôvodov museli mať organy kvalitné zvukové bohatstvo vo 

všetkých strojoch. Pedál mal okrem basovej funkcie aj funkcie tenoru, altu alebo diskantu. V tejto 

oblasti Nemecka zasiahli do stavebného umenia organov štyri organárske rodiny – Schererovci
8
, 

Compeniovci
9
, Fritschovci

10
 a Silbermannovci

11
. Rozšírili tónový rozsah principálov, jazykov, ustálili 

spodnú hranicu klaviatúr na C, položili základy veľkým štvormanuálovým organom s pedálom. Kaž-

                                                      
2
 Aachen – v roku 826 benátsky kňaz menom Georgius postavil organ v Aachene v nadväznosti na Vitrivia.  

3
 Diatonický – pohybujúci sa v rozmedzí tónov predpísanej stupnice. 

4
 Cantus firmus – základná melódia neimitačnej polyfónie (Laborecký, 1997). 

5
 Organár – staviteľ organov (Laborecký, 1997). 

6
 Mužské registre – patria k principálovým zvukom, dôležitá je ostrosť a zreteľnosť zvuku; skladajú sa prevažne 

z kvínt a oktáv (Bělský, 1982). 
7
 Ženské registre – ide o dva alebo viac radov píšťal, ktorých úlohou je napodobniť zvuk starých dychových ná-

strojov, nazývame ich aj imitátory (Bělský, 1982). 
8
 Schererovci – otec Jacob sa venoval organárstvu so svojimi synmi Hansom I. a Hansom II. v Hamburgu.  

9
 Compeniovci postavili dvojmanuálový organ so 45 registrami v dóme v Magdenburgu a organ v Bűckeburgu, 

kde bol prvýkrát použitý register Viola da gamba 8´ (Šlechta, 1985 ). 
10

 Fritschovci postavili organ v Schlosskirche v Drážďanoch a v Sonderhausene (Šlechta, 1985). 
11

 Silbermannovci – Andreas, jeho syn Johann Andreas, mladší brat Andreasa Gottfried; organy tejto rodiny sa 

spájajú s hudbou J. S. Bacha; ich nástroje slúžili ako modely pre organárstvo prvej polovice 20. storočia. 
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dý stroj obsahoval Hauptwerk (hlavný stroj), Rűckpositiv (zadný pozitív), Oberwerk (horný stroj), 

Brustwerk (prsný pozitív a pedál). Každý stroj bol samostatný a z tohto vyplýva, že chýbali aj niekto-

ré spojky (Bělský, 1982). 

Koncom 17. storočia Arp Schnitger
12

 (1648 – 1719) zdokonalil stavbu nemeckých organov a ich 

dispozície, ktorých funkčný princíp strojov je základom pre interpretov, skladateľov i organárov. 

Veľké organy pochádzajúce z oblasti severného Nemecka ovplyvnili skladateľskú tvorbu mnohých 

umelcov. Jedným z nich bol aj Johann Sebastian Bach (1685 – 1750). V 18. storočí nastáva zmena vo 

vnímaní organovej kompozície. Polyfónia sa dostáva do úzadia, začína vynikať opera a sonátová for-

ma. Organy začínajú znova strácať svoje vysoké postavenie a stávajú sa generálbasovým
13

 nástrojom. 

Zvuk organov sa zhutňuje, zatemňuje. Príčinou tejto zmeny postavenia organov je zavedenie tempe-

rovaného ladenia
14

, pri ktorom úzke kvinty a tercie znejú ostro, preto sa stavajú v širokých menzú-

rach, aby zatemnili zvuk. Do stavby organov vnikajú vo veľkej miere sláčikové hlasy. Jazyky slúžia 

už len ako silová rezerva alebo pri sólovej hre. Pedál sa znova stáva už len basovým základom (Běl-

ský, 1982). V 19. storočí sa organ dostáva do úzadia. Hlavné slovo v tomto období má romantický 

orchester. Vzniká organ, ktorý pripomína svojím zvukom orchester. Nový vynález zásobného mechu 

ponúka možnosť zvýšenia tlaku zvuku. Veľkú intenzitu zvuku má na starosti tremolo a žalúzie. Tento 

nástroj je nevhodný pre polyfónnu hru, preto sa využíva len akordická hra. Mixtúry a alikvotné regis-

tre boli buď prestavané, alebo úplne odstránené.  

Pokrok v technickom svete organov viedol vďaka pneumatike a elektrine k vynájdeniu nových 

systémov, aparátov, pomocných zariadení, ktoré však slúžili len ako pomôcka. Tento technický pok-

rok sa neodrazil len v stavbe nových nástrojov, ale bol uplatnený aj pri mnohých historických nástro-

joch. Zasahovali do zvukovej, ale aj stavebnej stránky organov. Technici odstránili registre vyšších 

polôh, ktoré nahradili sláčikové hlasy. Jasnosť organov odstránil Burdon 16´
15

. Organy boli často 

dopĺňané prístavbami, ktoré zmenili zvuk nástroja. Anglickí organári Charles Spackman Barker
16

 

(1804 – 1879) a Henry Willis
17

 (1821 – 1901) zaviedli do organárskej praxe tzv. pneumatickú páku, 

ktorou položili základ pneumatickej sústavy. Podľa Modra základom bolo ,,použitie stlačeného vzdu-

chu na otvorenie píšťalového ventilu“ (Modr, 1982, s. 146). Zostrojenie mechov s motorovým poho-

nom, voľné kombinácie, crescendové a žalúziové pražce pomohli k zavedeniu elektrickej sústavy, 

ktorú uviedol v roku 1867 do organárstva Albert Peschard
18

 (1836 – 1903). Aj v 19. storočí však boli 

organári schopní zhotoviť organy, ktoré mali vysokú umeleckú hodnotu. Zvuk organov bol ohybný 

s jemným farebným odtieňom hlasov (Bělský, 1982).  

Obdobie 20. storočia je poznamenané predchádzajúcim obdobím. Organári sa snažia poukázať na 

zvukové zákonitosti, kvalitu a krásu barokových nástrojov. Jedným z nich bol aj Albert Schweitzer 

(1875 – 1965). Schweitzer bol organistom, filozofom, neskôr sa stal zdravotným misionárom. V roku 

1906 poukázal na nedostatky prednesu organovej hudby J. S. Bacha a jeho súčasníkov v 19. storočí. 

Na Schweitzerov podnet sa v roku 1925 vytvorilo organové hnutie Orgelbewegung. Oživenie organo-

vej hudby 18. storočia nastáva až po roku 1926, kedy organista kostola sv. Tomáša v Lipsku, Karl 

Straube (1873 – 1950), opúšťa romantickú líniu prednesu barokových skladieb a vyzýva svojich sú-

časníkov k návratu k barokovým princípom. Organári, ktorým bola blízka história, sa pri stavbe orga-

                                                      
12

 Arp Schnitger – postavil a prestaval vyše 150 organov; vďaka nemu dosiahlo organárske staviteľstvo vrchol 

v štvormanuálových nástrojoch, z ktorých každý stroj mal svoju vlastnú vzdušnicu a klávesnicu. 
13

 Generálbas – čembalový alebo organový part, kde sú vpísané len basové tóny, ostatné tóny sú označované len 

číslicami, preto sa inak nazýva aj číslovaný bas; tieto číslované tóny udávajú intervalovú vzdialenosť medzi basom 

a jednotlivými tónmi (Laborecký, 1997). 
14

 Temperované ladenie – v tomto ladení sa odstraňuje rozdiel medzi 7. oktávou a 12. kvintou; toto ladenie rozde-

lilo oktávu na 12 rovnakých intervalov – temperovaných poltónov; umožňuje neobmedzené modulácie a enharmoniku 

(Laborecký, 1997). 
15

 Bourdon – krytý drevený register, ktorý má valcové píšťaly úzkej menzúry (Laborecký, 1997). 
16

 Charles Spackman Barker – inžinier a organár, ktorý sa zaslúžil o zavedenie tzv. Barkerovej páky – pneumatic-

ká páka. 
17

 Henry Willis – anglický organár, do stavby nástroja zaviedol orchestrovosť, staval najväčšie nástroje s mnohými 

technickými vymoženosťami, ktoré umožňovali rýchlu zmenu farebnosti – tlačidlá pod manuálmi (Šlechta, 1985).  
18

 Albert Peschard – francúzsky organista a organár, experimentoval s elektro-pneumatikou, za čo dosiahol mnohé 

ocenenia. 
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nov riadili Straubovou výzvou a v európskych krajinách, ale aj v Severnej Amerike začali stavať or-

gany založené na základe zvukových a štrukturálnych modelov barokových nástrojov (Bělský, 1982).  

V ďalšom období vývoja organa môžeme pozorovať zmeny, ktoré vyplývajú z rozvoja elektroniky, 

ktorá ako uvádza Bělský umožňuje vytvoriť ďalšie alikvotné
19

, základné a jazykové hlasy, ktorých 

silu je možné regulovať. Na Slovensku sa problematikou spojenia organových píšťal s elektronikou, 

ktoré so sebou prináša farebne zaujímavý výsledok, zaoberal významný muzikológ Ernest Zavarský 

(1913 – 1995), ktorý vyštudoval hudobné vedy, kompozíciu, psychológiu a estetiku na univerzitách 

v Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Taliansku, Brne a v Bratislave. Nové vnímanie organa a interpretácie 

diel nastáva až po roku 1945. Zaostávanie vývoja nástrojov sa prejavuje hlavne v konštrukcii, 

v šablónovej menzurácii a nevýraznej intonácii. Koncom 20. storočia nastáva znova pokles vo výrobe 

organov. Niektoré veľké organárske firmy obchodujú hlavne so Spojenými štátmi. Začína sa však 

rozvoj a vzrast počtu malých firiem, ktoré však využívajú iné ladenie systému, manuály s krátkymi 

oktávami a ďalšie retrospektívne funkcie nástrojov (Bělský, 1982).  

 

1.2 Akustické princípy organa 

Organ ako hudobný nástroj zaraďujeme do skupiny viachlasných aerofónov
20

. Pri tomto nástroji 

interpret nevháňa prúd vzduchu priamo k píšťalám
21

 alebo kovovým jazýčkom
22

. Vzduch je vháňaný 

mechanickou cestou z mechu. Základným prvkom ovládania nástroja je klávesnica
23

. Pri organe vzni-

ká tón prostredníctvom kmitania vzduchového stĺpca v píšťale (Grác, 1985). K tomu, aby sa tón šíril 

v určitom prostredí ďalej k poslucháčom je potrebná u staviteľov organov dokonalá znalosť akustiky 

a jej vplyv na stavbu nástroja, ale taktiež aj priestorové zákonitosti, ktoré ovplyvňujú výber materiálu 

potrebného na vytvorenie organa, ale aj veľkosť jednotlivých píšťal. Zo stavebného hľadiska považu-

jeme organ za najväčší a najkomplikovanejší hudobný nástroj. Postupom času prešiel mnohými zme-

nami, ktoré sa týkali vývoja jeho technických parametrov, zvukovej kvality, ale aj architektonického 

riešenia. Je zložený z píšťal, registrov, vzdušníc, mechov, čerpadla vzduchu, organovej skrine, pro-

spektu, hracieho stola s riadiacim a spojovacím zariadením – traktúrou (Laborecký, 1997).  

Základným zdrojom tvorby tónu a zdrojom zvuku sú píšťaly. V organológii
24

 ich delíme podľa 

materiálu na kovové a drevené. Kovové píšťaly sa vyrábajú z cínu s prísadou olova, zinku alebo medi. 

Spravidla majú kruhový – valcovitý alebo kužeľovitý prierez. Drevené píšťaly majú štvorhranný – 

hranolový alebo ihlanový tvar. Hlavnou podmienkou pre výrobu drevených píšťal je drevo, ktoré má 

vynikajúce rezonančné vlastnosti. Podľa spôsobu tvorenia tónu rozdeľujeme píšťaly na perné 

a jazýčkové. Pri perných píšťalách vzniká tón nárazom vzduchu na hranu vrchnej pery v píšťale. Výš-

ka tónu závisí od počtu kmitov za sekundu. Z vonkajšieho pohľadu sa podobajú zobcovým flautám. 

Stavebne sa líšia rozmermi, materiálom, výrezmi a tvarom. Môžeme ich deliť na otvorené, kryté 

a polokryté. Pri krytých píšťalách, ktoré sú na voľnom konci uzatvorené piestom alebo klobúčikom, 

vzniká o oktávu nižší tón. Je to z toho dôvodu, že aj napriek rovnakej dĺžke otvorenej a krytej píšťaly 

sa zvuková vlna od uzatvoreného konca odráža a vracia sa naspäť. Tým sa zdvojnásobuje počet kmi-

tov, čo vytvára hlbší tón (Grác, 1982). Jazýčkové píšťaly fungujú na princípe chvenia kovového ja-

zýčka. Tón sa vytvára aj za pomoci ozvučnice
25

. Jazýček je v píšťale na jednom konci upevnený, na 

druhej strane voľne kmitá. Jazýčky môžeme deliť na nárazové, pri ktorých vzduchový prúd naráža na 

                                                      
19

 Alikvotné tóny – čiastkové tóny, z ktorých je zložený každý dostatočne dlho trvajúci tón; zaznieva s hlavným 

tónom; spravidla v istých intervalových pomeroch (Laborecký, 1997). 
20

 Aerofóny – dychové hudobné nástroje, pri ktorých tón vzniká kmitaním vzduchového stĺpca v nástrojovej trubi-

ci (Laborecký, 1997). 
21

 Píšťala – tónotvorný zdroj fungujúci na trubicovom princípe, ktorý je rozozvučaný vzduchovým prúdom (Labo-

recký, 1997). 
22

 Kovový jazýček – ladený idiofón – samozvučný nástroj, pri ktorom sa rozozvučí celý materiál, z ktorého je vy-

robený (Laborecký, 1997). 
23

 Klávesnica – sústava klávesov, ktoré interpretovi umožňujú hrať na niektorom hudobnom nástroji (Laborecký, 

1997). 
24

 Organológia – odvetvie muzikológie, ktoré sa zaoberá vývojom, stavbou, funkciou, akustickými vlastnosťami 

a roztriedením hudobných nástrojov (Laborecký, 1997). 
25

 Ozvučnica – rozšírená časť trubice, ktorá sa nachádza na konci aerofónnych nástrojov. Vplýva na farbu tónu, 

jeho plnosť, silu, výšku. Čím je ozvučnica dlhšia, tým je tón hlbší. (Laborecký, 1997). 
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okraje žliabka, ktorý sa nachádza pod samotným jazýčkom, alebo prierazné, ktoré sú na oboch kon-

coch píšťaly voľné a nárazom vzduchu ihneď vibrujú. Nárazové jazýčky vytvárajú tvrdý a ostrý zvuk. 

Zvuk prierazných píšťal je mäkký a guľatý. Jazýčkové píšťaly zväčša nahrádzajú iné hudobné nástroje 

ako napríklad hoboj, anglický roh, klarinet, fagot či trúbku (Modr, 1982). 

Register je charakterizovaný ako súbor píšťal, ktoré sú zoskupené podľa Róberta Gráca z hľadiska 

,,rovnakej konštrukcie, dynamickej sily, farby tónu, materiálu a stopovej výšky“ (Grác, 1985, s. 131). 

Každý jeden register obsahuje toľko píšťal, koľko sa nachádza tónov na klávesnici. Výnimku tvoria 

zmiešané a dvojité registre. Názvoslovie je prebrané od iných hudobných nástrojov, ktorých zvuk 

pripomínajú. 

Podľa zloženia sa registre delia na základné, alikvotné a zmiešané. Základné hlasy môžu byť nor-

málne – 8´ , ktoré po stlačení klávesy vydávajú adekvátny tón alebo oktávové tóny – 32´, 16´, 4´, 2´, 

1´, pri ktorých znie tón o oktávu vyššie alebo nižšie. Čím je označenie stopy nižšie, tým znie vyššia 

oktáva a naopak, čím je označenie stopy vyššie, tým je oktáva nižšia. Dĺžka píšťaly sa pri oktávových 

stopách adekvátne skracuje alebo predlžuje. Organová terminológia používa pre základné registre 

zaužívané názvy ako principál 8´, oktáva 4´, superoktáva 2´, flauta rúrková 2´, oktávbas 16´, subbas 

32´. Modr (1982) uvádza, že oktávové hlasy môžu byť použité samostatne pri interpretácii, alebo ako 

podpora normálnych hlasov, kedy plnia funkciu parciálnych tónov. Alikvotné registre podporujú silu 

harmonických tónov, teda základné hlasy. Patria sem tercie, kvinty, septimy, nóny atď. Označovanie 

týchto registrov vychádza zo základov harmónie. Kvinty sa označujú tretinami, pretože kvinta je tretí 

harmonický tón. Podľa tohto spôsobu môžeme označiť aj ďalšie registre – tercie sa označujú pätina-

mi, septimy sedminami, nóny devätinami a pod. Registre, ktoré sú zmiešané, sa skladajú z viacerých 

radov píšťal. Ak stlačíme klávesu, všetky píšťaly znejú naraz. Takto môžu spolu znieť dva tóny až 14 

tónov. Názvoslovie týchto registrov vychádza z opakujúcich sa intervalov – mixtúra, akuta
26

, kornet
27

, 

sesquialtera. Podľa toho, koľko tónov znie súčasne sa označuje aj počet radov (Grác, 1985). 

Vzdušnica je podlhovastá skriňa, ktorá je vzduchotesne uzatvorená. Nad ňou sú umiestnené píšťa-

ly, do ktorých je rovnomerne vháňaný stlačený vzduch zo vzdušnice. Najmenší možný počet vzdušníc 

v organe závisí od počtu klávesníc. Bělský má vo svojej publikácii Nauka o varhanách (1982) 

z konštrukčného pohľadu rozdelenie na tri druhy vzdušníc. Prvou je vzdušnica s tónovými kancela-

mi
28

 – zásuvková a bodcová. Druhá je vzdušnica s registrovanými kancelami – kužeľová, membráno-

vá a tobolková. Poslednou je skriňová vzdušnica, ktorá je typická pre organ systému unit
29

. Modr 

uvádza rozdelenie vzdušníc, ktoré je závislé od prístupu vzduchu do píšťal a jeho požadovanej regulá-

cie. Ide o zásuvkovú a kužeľovú sústavu. Tie sú najpoužívanejšími vzdušnicami. Zásuvková vzdušni-

ca obsahuje píšťaly, ktoré patria k rôznym registrom jednej klávesy, ktoré sú umiestnené na jednej 

spoločnej kancele. Vzduch sa dostáva k jednotlivým registrom za pomoci prevŕtanej lišty – tzv. zá-

suvky. Otvory danej zásuvky sa po zapojení konkrétneho registra posúvajú pod dané píšťaly. Pre 

vzdušnicu s tónovými kancelami je charakteristický iba jeden ventil, ktorý slúži pre všetky píšťaly 

jednej klávesy. Kužeľová vzdušnica má na rozdiel od zásuvkovej vzdušnice špeciálny ventil pre kaž-

dú píšťalu rovnakého registra. Popri každom píšťalovom rade sa nachádza jedna registrová kancela. 

Z tejto kancely vedie pre každú píšťalu malý ventil, ktorý ústi do píšťalovej komory. Tieto ventily 

majú tvar malého kužeľa, preto sa tento systém nazýva kužeľový (Grác, 1985). 

Hrací stôl a píšťala sú spojené traktúrou. Tá slúži na otváranie ventilov píšťal, do ktorých prúdi 

vzduch, aby sa následne rozozvučali. Traktúra môže byť mechanická alebo pneumatická. Traktúra sa 

skladá z ťahadiel
30

, bodcov
31

, hriadeľov
32

 a ďalších pomocných pák. Mechanická traktúra funguje na 

                                                      
26

 Akuta – pomocný zmiešaný hlas, ktorý má menšiu menzúru ako v mixtúre s terciou. 
27

 Kornet – nerepetujúci zmiešaný hlas napodobňujúci rovnomenný dychový nástroj; má silný, sýty, lesklý zvuk. 
28

 Kancela (lat. cancella) závora; priestor, do ktorého je vháňaný prúd vzduchu určený pre píšťaly prostredníctvom 

ventilu (Bělský, 1982). 
29

 Unit – pri tomto type organa stoja všetky píšťaly na spoločnom vzduchovom priestore; píšťalový ventil je ovlá-

daný súčasne klávesovým a registrovým kontaktom (Bělský, 1982). 
30

 Ťahadlo – tenká obruč, ktorá je súčasťou mechanizmu vedúceho od klávesov k ventilu uzatvárajúceho prívod 

stlačeného vzduchu zo vzdušnice k píšťalám (Laborecký, 1997). 
31

 Bodec – lišta, ktorá spája mechovú páku s vrchnou doskou mecha (Laborecký, 1997). 
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princípe prevodových pák – abstraktov, ktoré spájajú hráčov kontakt s ventilom pod píšťalou. Pneu-

matická traktúra ovláda tenkú kovovú rúrku, cez ktorú prúdi vzduch od relé
33

, ktoré je umiestnené nad 

klávesou, k miešku s ventilom umiestneného pod píšťalou. Výhodou pneumatickej traktúry je ľahký 

chod na rozdiel od mechanickej traktúry, no nevýhodou je meškanie. Najnovším vynálezom je elek-

tromagnetická traktúra, ktorá je zložená z elektromagnetov, dynama, kontaktov a spojovacích káblov 

(Grác, 1985).  

Mechy dodávajú organu potrebné množstvo vzduchu. Na základe toho, akú majú funkciu ich roz-

deľujeme na čerpacie a zásobníkové. Vzduch z čerpacích mechov je vháňaný do zásobníkových me-

chov. Tu sa väčšie množstvo nahromadeného vzduchu rovnomerne, pod určitým tlakom rozdeľuje do 

vzdušníc. Pôvodne sa vzduch čerpal ručnou alebo nožnou pákou, ktorú v tejto modernej dobe nahradil 

tlakový ventilátor, ktorý je poháňaný elektromotorom (Grác, 1985). 

Organ a jeho vnútorné zariadenie je uložené v organovej skrini. Jej predná časť tvorí prospekt, kto-

rý má ozdobné alebo znejúce píšťaly. Je dôležité, aby architektonické riešenie prospektu bolo 

v harmónii s priestorom, kde je organ umiestnený. Odráža sa v ňom aj charakter doby, v ktorom bol 

postavený.  

Ovládanie organa interpretom je závislé od hracieho stola. Hrací stôl má rôzne vybavenie, ktoré je 

závislé od veľkosti, úlohy a konštrukcie organa. Mechanický organ spravidla obsahuje manuály, pe-

dálovú klávesnicu a registrové klapky, ktoré sú zabudované priamo do spodnej steny organa. Veľkou 

výhodou tohto typu hracieho stola je krátke a priame vedenie traktúry, ktoré zabezpečuje jednoduchý 

chod klaviatúry. Hrací stôl môže byť pripojený k hracej skrini alebo môže stáť voľne, mimo hracej 

skrine. Pri pneumatike môže byť hrací stôl dokonca prenosný (Grác, 1985). Konštrukcia pedálovej 

klávesnice je ovplyvnená anatómiou nohy. Spodné klávesy sú vzadu vyššie než vpredu. Vnútorné 

klávesy majú plochu naklonenú do stredu. Horné klávesy vytvárajú kruhovitý oblúk. Pedálové kláve-

sy môžu byť rovnobežné alebo sa môžu rozbiehať. Vtedy hovoríme o tzv. radiálnom pedáli. Rozsah 

pedálu nie je jednotný. Počet manuálov hracieho stola, podobne ako pri pedálovej klávesnici, tiež nie 

je jednotný. Počet manuálov sa pohybuje v priemere od jedného po štyri, výnimočne od piatich po 

sedem manuálov v závislosti od veľkosti organa. Manuálové klaviatúry sú usporiadané terasovite nad 

sebou. Nad najvyšším manuálom alebo po stranách hracieho stola sa nachádzajú registre, ktoré sú 

spravidla usporiadané v poradí principály, kryty, flauty, sláčiky, mixtúry, jazyky. Každá skupina re-

gistrov je ďalej rozdelená podľa výšky tónu – 16´, 8´, 4´, 2 2/3´, 2´, 1 1/3´, 1´. Za týmito registrami sa 

nachádzajú spojky
34

 a nakoniec tremulant
35

 (Bělský, 1982). 

Zvuk organa je závislý od mnohých faktorov. Predovšetkým je to však akustika
36

 priestoru 

a rozličný zvukový charakter registrov, ktorý závisí od rôznorodosti organárov. Z historického hľadi-

ska je organový zvuk rozdielny podľa zvukového ideálu daného umeleckého obdobia. Špelda (1978) 

uvádza delenie hudobných nástrojov na mechanické, elektrofonické a elektronické. Organ patrí do 

skupiny mechanických hudobných nástrojov, pretože akustické kmity vznikajú v organe prúdom 

vzduchu, čo je jednou z podmienok zaradenia k tomuto druhu hudobných nástrojov. Bližšia špecifiká-

cia hudobných nástrojov vyplýva z fyzikálnej podstaty primárneho vysielača akustickej energie. Or-

gan patrí do skupiny aerofónov, keďže základom tvorby tónu je prúdiaci vzduch.  

Akustická energia sa spája s dynamikou hudobných nástrojov, ktorá je vysielaná do daného prie-

storu. Hladina intenzity je určovaná v decibeloch a pre každý nástroj je potrebné nájsť objektívnu 

stupnicu v decibeloch. Najnižší stupeň dynamiky by nemal prekročiť hladinu 40 dB
37

, pretože to je 

hladina ,,ticha“, teda hladina šumov, ktorá neklesá pod hodnotu 35 – 40 dB. Najvyšším stupňom dy-

                                                                                                                                                                     
32

 Hriadeľ – dvojramenná páka, ktorá slúži na zmenu smeru ťahadla, ktoré je umiestnené na hriadeľnici (Laborec-

ký, 1997). 
33

 Relé – súčasť mechanizmu v organe, ktorú tvoria vzduchové stanice udržiavajúce prúdiaci stlačený vzduch 

v presnej funkcii ventilov (Laborecký, 1997). 
34

 Spojka – mechanické zariadenie, ktoré slúži na spájanie hlasov rôznych manuálov (Laborecký, 1997). 
35

 Tremulant – mechanické zariadenie, ktorým je rozochvievaný vzduch prúdiaci do píšťal, čím vzniká chvenie tó-

nu (Laborecký, 1997). 
36

 Akustika – náuka o zvuku, tóne a o všetkých fyzikálnych vlastnostiach zvukov (Laborecký, 1997). 
37

 dB- decibel, logaritmická jednotka na meranie a udávanie hladiny intenzity zvuku, rôznych stupňov intenzity 

tónov (Laborecký, 1997). 
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namiky by mala byť hodnota okolo 100 dB. Pri aerofonických nástrojoch sa vzduchové stĺpce môžu 

zaktivizovať tak, že sa prúdiaci vzduch vháňa cez hranu pri vhodne uzavretom vzduchovom stĺpci 

alebo sa vedie úzkou štrbinou s ostrou hranou. Tvorba tónu na ostrej hrane, ktorá je spojená mecha-

nickým spôsobom s uzavretým vzduchovým stĺpcom, je charakteristická pre pernú píšťalu. Do komo-

ry je vháňaný vzduch úzkou trubicou, ktorá je uzatvorená až na tenkú štrbinu s trojbokým hranolom. 

Oproti štrbine je ostrá hrana – horná pera spolu s dolnou perou, ktorá ohraničuje ústa píšťaly. Dĺžka 

píšťaly je charakterizovaná ako dĺžka trubice od pery k druhému koncu trubice.  

Frekvencia
38

 tónu píšťaly závisí od dĺžky píšťaly a rýchlosti šírenia zvukovej vlny vo vzduchu. 

Ostatné činitele ako šírka úst – štrbiny píšťaly, tvar píšťaly, jej priečne rozmery, kvalita a druh mate-

riálu, hladkosť stien by nemali ovplyvňovať frekvenciu tónu. Výška tónu je však veľmi ovplyvnená 

menzúrou
39

 píšťaly, ktorá je definovaná ako pomer priečneho rozmeru píšťaly k jej dĺžke. Šírka píšťa-

ly nemá vplyv na tónovú výšku, ale iba v prípade, ak dĺžka úst nie je kratšia ako daná šírka. Šírka úst 

má vplyv na kmitočet a farbu základného tónu. Ak sa zmenšuje vzdialenosť medzi perami, intenzita 

vyšších harmonických tónov je zosilnená a naopak, ak sa táto vzdialenosť zväčšuje, intenzita sa zo-

slabuje. Pre kvalitné naladenie organa je rozhodujúcou dokonalá znalosť akustických vlastností dané-

ho priestoru, kde sa organ nachádza, a, samozrejme, aj úprava úst, vnútra píšťaly a optimálnej regulá-

cie prúdu vzduchu. V niektorých priestoroch môže daný nástroj znieť ostrejšie, inde tmavšie (Špelda, 

1978). 

 

2 Charakteristika organa v zemplínskej obci Topoľovka 

Obec Topoľovka leží na východnom Slovensku, v Prešovskom kraji. Patrí do okresu mesta Hu-

menné, ktoré je súčasťou Horného Zemplína. História obce siaha hlboko do prehistorického obdobia. 

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1479, kedy patrila k panstvu Drugethovcov
40

 z Humenného. 

V obci sa nachádzajú aj pozostatky z neskororenesančného kaštieľa, ktorý bol postavený v roku 1781 

v klasicistickom slohu s prvkami baroka. V Topoľovke bol kostol postavený v 15. storočí, no možno 

až v prvej polovici 16. storočia. V tomto období tu pôsobili katolícki kňazi. Na prelome 16. a 17. sto-

ročia až do 18. storočia tu pôsobili evanjelickí kazatelia augsburského vyznania. V tomto čase bol 

kostol drevený
41

.  

 

2.1 História organa v Topoľovke 

Organ do kostola Nanebovzatej Panny Márie bol prevezený v roku 1968 z českej obce Perštejn 

v okrese Klášterec nad Uhří z kostola zasväteného sv. Vendelínovi. Výstavba tohto kostola začala 

v roku 1792 a bola dokončená v roku 1797. Určitý čas po vojne slúžil na bohoslužobné účely, ale 

v polovici 60. rokov sa kostol nachádzal v havarijnom stave. Strecha bola deravá, okná boli porozbí-

jané. Nasledovalo zrútenie stropu v chráme (Binterová, 1999). V Štátnom okresnom archíve Chomu-

tov so sídlom v Kadani je zmienka len o oprave kostola zo začiatku 70. rokov 20. storočia, ktorá bola 

vykonaná pod záštitou farského úradu v Klášterci nad Ohří. Zložka obsahuje iba popis opráv vykona-

ných na kostole, navrhovanej práce, ale zmienka o organe sa tam nenachádza. V kronike obce Per-

štejn sa nachádzajú len fotografie organa z 20. rokov 20. storočia. Žiadne bližšie informácie ohľadom 

zhotoviteľa nástroja, nákladov a dát ohľadom organa, či prípadné ďalšie opravy nie sú v kronike za-

znamenané
42

.  

V rokoch 1966 – 1968 prebehla v obci Topoľovka rekonštrukcia a prestavba kostola. Po tejto op-

rave bolo potrebné nové vybavenie kostola. Vtedajší duchovný otec František Marton (1919 – 1992)
43

 

a jeden z farníkov Michal Šram st. (1906 – 1982) boli v obci Perštejn obhliadnuť nástroj a vybavenie 

                                                      
38

 Frekvencia – počet kmitov za sekundu; udáva sa v hertzoch (Hz) (Laborecký, 1997). 
39

 Menzúra – pri perných píšťalách v organe určuje pomer ich šírky k dĺžke, pri jazýčkových píšťalách určuje po-

mer dĺžky, šírky a hrúbky jazýčka (Laborecký, 1997). 
40

 Drugethovci – šľachtický rod francúzsko-neapolského pôvodu; boli najbohatšími feudálmi v Zemplínskej a Už-

skej stolici. 
41

 http://www.topolovka.estranky.sk/clanky/kronika.html.  
42

 Fond MNV Perštejn, karton č. 13. 
43

 František Marton – správca farnosti Lieskovec v rokoch 1953 – 1968, pod ktorú patrila aj obec Topoľovka do 

roku 1997 (http://www.mbtron.info/sarisskemichalany/cirkev/marton.htm). 

http://www.topolovka.estranky.sk/clanky/kronika.html
http://www.mbtron.info/sarisskemichalany/cirkev/marton.htm
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rozpadajúceho sa kostola. O tejto možnosti sa dozvedeli prostredníctvom syna M. Šrama Michala 

(1935 – 2004), ktorý v tom čase žil v Českých Budejoviciach. Vtedy tam ako novovysvätený kňaz 

pôsobil Miloslav Vlk (1932), súčasný český kardinál, ktorý bol v tom čase sekretárom českobudejo-

vického biskupa Josefa Hloucha (1902 – 1972)
44

. Vďaka nim bol do kostola v Topoľovke Michalom 

Šramom st., Jánom Pavlíkom (1928) a ďalšími farníkmi prevezený organ, lavice, veľký drevený kríž, 

krížová cesta a sochy Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Panny Márie
45

.  

Organ prešiel dvoma opravami. Prvú vykonal Emil Masarik so synom Petrom z Prievidze v roku 

1995. Celý nástroj bol pred opravou napadnutý červotočom, čo sa odstránilo. Vykonalo sa aj čistenie 

píšťal a výmena dolných pier v drevených píšťalách
46

. Druhá oprava bola vykonaná v roku 2011 Pet-

rom Sokolom z Medzilaboriec. V organe boli vymenené píšťalnice
47

, pretože staré boli napadnuté 

červotočom. Ďalej boli píšťaly umiestnené do správnych píšťalníc, pretože po predchádzajúcej oprave 

boli píšťaly rôznych registrov umiestnené v rozličných píšťalniciach. Vykonalo sa aj čistenie píšťal, 

vyrovnávanie kláves na manuáli, oprava prívodu vzduchu do motorového čerpadla vzduchu. 

Z estetického hľadiska boli vyleštené vonkajšie píšťaly prospektu a celá organová skriňa bola vyma-

ľovaná. Dokončenie intonácie nástroja malo byť vykonané následne po oprave, no zatiaľ nebolo usku-

točnené.  

 

2.2 Stavebná charakteristika organa 

Prospekt nástroja by mal odrážať dobu vzniku a mal by byť vhodne začlenený v danom priestore. 

Keďže tento organ bol prevezený z kostola v českej obci Perštejn, je samozrejmé, že čelná stena ná-

stroja nemusí zodpovedať prostrediu kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľovke. Po generálnej 

oprave nástroja v roku 2011, kedy bola skriňa organa vymaľovaná, sa jeho adekvátne umiestnenie 

v kostole len potvrdilo (obr. 1). Biela farba v kombinácii so zlatou zjasnila a zvýraznila jednoduchosť 

prospektu. Do popredia sa dostali aj striebristé cínové píšťaly. Takáto kombinácia farieb je typická pre 

stavbu organov 18. storočia. Píšťaly prospektu stoja na jednej úrovni, ale sú rôznej veľkosti. V tomto 

organe sa nachádzajú v prospekte principálové píšťaly z cínu (obr. 2).  

Hrací stôl (obr. 3) je umiestnený v strede, priamo pred nástrojom. Lavica pre hráča, ktorá je po-

hyblivá, stojí medzi hracím stolom a prospektom, teda hráč je otočený smerom do priestoru chrámu. 

Hrací stôl má priamo zabudovaný manuál, pedálovú klávesnicu a registrové ťahadlá. Pedálová klá-

vesnica je veľmi jednoduchá. Spodné klávesy majú rovnakú výšku, taktiež aj vrchné. Sú usporiadané 

rovnobežne. Rozsah pedálu je od C po d
1
 manuálu. Hrací stôl má len jeden manuál. Jeho rozsah je od 

C – f
3
. Dĺžka bielej klávesy je 140 mm. Mechanické spojenie klávesy so vzdušnicou je zabezpečené 

v tomto organe mechanicko-pneumatickou traktúrou (obr. 4). Nad manuálom sú umiestnené registro-

vé ťahadlá. Ich počet je 12. Registre sú usporiadané v tomto poradí – Prinzipal 8´, Gamba 8´, Salizio-

nal 8´, Gedakt 8´, Octav 4´, Flöte 4´, Octav 2´, Mixtur 2 2/3´, Cello 8´, Subbass 16´. Manuál ešte ob-

sahuje Pedalcoppel a z pevných kombinácií – kolektívov
48

 je to Tutti, pri ktorom znejú všetky registre 

spolu. Nad manuálom je umiestnený pult na noty, pod manuálom je zase osvetlenie pedálu. Zapínanie 

motora sa nachádza na pravej vonkajšej strane hracieho stola.  

 

2.3 Akustická charakteristika nástroja 

Zvuk organa závisí od mnohých podmienok. Základom je akustika priestoru a to, že registre od 

rôznych organárov v rôznych krajinách môžu mať odlišné zvukové vlastnosti a farbu. Organový zvuk 

závisí aj od dobových podmienok, v ktorých bol daný hudobný nástroj vyrobený. Veľkosť organa 

závisí od veľkosti a akustiky priestoru. Keďže tento nástroj nebol vyrobený konkrétne pre kostol Na-

                                                      
44

 Josef Hlouch – rímskokatolícky teológ, vysokoškolský profesor, biskup v Českých Budejoviciach 

(http://oulicky.blog.idnes.cz/c/278247/Obeti-dil-7-Mons-Prof-ThDr-Josef-Hlouch.html). 
45

 Kronika Farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Topoľovke; rozhovor s Jánom Pavlíkom 5. 5. 2013 o 15,00 hod. 

a Margitou Magurovou 9. 5. 2013 o 10,45 hod. 
46

 Rozhovor s Františkom Gracom 9. 5. 2013 o 10, 10 hod., organistom vo farnosti Lieskovec, pod ktorú v čase 

opravy organa patril aj kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľovke. 
47

 Píšťalnica – brvno na vzdušnici s otvormi, do ktorého sa stavajú píšťaly (Laborecký, 1997). 
48

 Kolektívy – dopredu zostavené sústavy registrov, ktoré sa ovládajú buď stlačením tlačidla, alebo registrovým 

ťahadlom. 

http://oulicky.blog.idnes.cz/c/278247/Obeti-dil-7-Mons-Prof-ThDr-Josef-Hlouch.html
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nebovzatia Panny Márie v Topoľovke, jeho veľkosť a zvuková sila nezodpovedá veľkosti chrámu. 

Zvukovú silu organa zabezpečujú principálové registre, ich menzúry a tlak vzduchu. Z hlbokých po-

lôh, ktoré majú najväčšiu silu zvuku, sú to registre Prinzipal 8´, Gamba 8´, Salizional 8´, Gedakt 8´. 

Gedakt 8´ sa však nepoužíva, pretože jeho intonácia veľmi rýchlo po naladení klesá. Pre priestor ako 

je v tomto kostole by bol potrebný aj hlboký Principál 16´. Ako sprievodný register pri sólovej vokál-

nej interpretácii sa najčastejšie používa iba Salizional 8´.  

Interiér kostola tvorí v presbytériu mramorový oltár, ambón a na podlahe z určitej časti mramor 

a dlažba. Z pravej strany presbytéria sa nachádza mramorový svätostánok, na ľavej strane mramorová 

krstiteľnica. V celom kostole je dlažba. Tento mramorový materiál je dôvodom, že zvuk nástroja sa 

odráža v priestore aj niekoľkokrát a to v dôsledku ozveny a dozvuku. Ján Haluška uvádza, že odraz 

zvukových vĺn má za následok zosilnenie hlasitosti. Odraz zvuku však nie je dokonalý. Haluška tvrdí, 

že: ,,čím je tvrdší odrážajúci povrch, tým viac zvuku sa odráža. Čím je povrch mäkší, jemnejší 

a špongiovitejší, tým väčšia je absorpcia.“ (Haluška, 2007, s. 123) Zvuk organa pohlcujú lavice 

z dreva, ktoré majú čalúnené sedačky, a potom plyšový koberec, ktorý je umiestnený v presbytériu.  

 

2.4 Organisti pôsobiaci v Topoľovke 

V kostole Nanebovzatia Panny Márie pôsobia dve organistky. Prvou, dlhšie pôsobiacou organist-

kou, je Monika Džurbalová (1982). Druhou organistkou, ktorá tu hráva na bohoslužbách, je autorka 

tejto práce Dominika Štofejová (1991). 

Monika Džurbalová pochádza z Humenného. Prvé hudobné vedomosti a zručnosti získala na Zá-

kladnej umeleckej škole v Humennom, kde úspešne ukončila prvý stupeň vzdelávania v hlavnom 

odbore spev. Od roku 1996, počas štúdia na Gymnáziu arm. gen. Ludvíka Svobodu, pokračovala aj 

v štúdiu na II. stupni ZUŠ, kde jej hlavným odborom bola hra na organe. V roku 1998 bola v novej 

farnosti Topoľovka vyhlásená výzva potreby organistu, na ktorú M. Džurbalová reagovala a stala sa 

novou organistkou nielen v obci Topoľovka, ale aj v susedných obciach – v Závadke a Hudcovciach, 

ktoré spadajú pod farnosť Topoľovka. V roku 2001 začala študovať hru na organe, dirigovanie, hru na 

klavíri a tri roky aj hru na saxofóne – Tenor B na Konzervatóriu v Košiciach. V roku 2005 bola prijatá 

na Katolícku univerzitu v Ružomberku na Pedagogickú fakultu, kde v roku 2010 ukončila štúdium 

v odbore učiteľstvo umeleckých predmetov hudobná výchova – hra na organe. Počas štúdia v roku 

2007 začala pracovať na ZUŠ v Košiciach na Jantárovej ulici ako učiteľ predmetov hra na organe 

a hra na klavíri. V roku 2010 nastúpila ako učiteľ predmetov zborový spev, ansámblový spev, základy 

dirigovania a povinný klavír na Konzervatórium na Exnárovej ulici v Košiciach. V roku 2012 bola M. 

Džurbalová vymenovaná za zástupcu riaditeľa ZUŠ na Jantárovej ulici. Počas štúdií a zamestnania 

hráva M. Džurbalová od roku 2005 nielen v kostole v Topoľovke, ale aj v Kostole Najsvätejšej Troji-

ce v Košiciach
49

.  

Dominika Štofejová pochádza priamo z obce Topoľovka. ZUŠ v Humennom začala navštevovať 

v roku 1999 v hlavnom odbore hra na klavíri. V roku 2003, na žiadosť vtedajšieho duchovného otca 

Juraja Rendeša (1955)
50

 a organistky Moniky Džurbalovej (1982), začala D. Štofejová hrávať počas 

liturgických pobožností vo farnosti Topoľovka. V roku 2006 nastúpila na Gymnázium arm. gen. Lud-

víka Svobodu. Počas strednej školy začala navštevovať aj II. stupeň ZUŠ v hlavnom odbore hra na 

organe v triede Petra Franka (1957), ktorý ukončila v roku 2010. V tom istom roku bola D. Štofejová 

prijatá na štúdium na Prešovskej univerzite v Prešove. Na Fakulte humanitných a prírodných vied 

začala štúdium v odbore učiteľstvo hudobného umenia a slovenského jazyka a literatúry. V roku 2012 

na ZUŠ v Humennom začala navštevovať hodiny hry na organ v programe Štúdium pre dospelých. 

Počas týždňa aj víkendov stále pravidelne hráva na liturgických pobožnostiach vo farnosti.  

 

3 Charakteristika organa v Humennom  

Mesto Humenné leží na východnom Slovensku, v Prešovskom kraji. Prvá písomná zmienka 

o meste pochádza z roku 1317. V Humennom bol kostol i fara už v 13. storočí. V tomto meste sa viac 

                                                      
49

 Monika Džurbalová – email 30. 4. 2013 o 17,56 hod. 
50

 Juraj Rendeš – ako kňaz pôsobil vo farnosti Topoľovka v rokoch 2001 – 2004. 
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ako 350 rokov držali pri moci Drugethovci, po nich Csákyovci
51

 a Andrássyovci
52

. Za vlády Druget-

hovcov, približne v 14. storočí, prišla do mesta rehoľa františkánov. Františkáni začali so stavbou 

terajšieho farského kostola a kláštora, no dokumenty o čase stavby sa z dôvodu požiaru nezachovali. 

Kostol Všetkých svätých bol v 15. storočí zasvätený sv. Bonifácovi, mučeníkovi. Jeho relikvie sú 

stále uchované v bočnej kaplnke sv. Jána Nepomuckého. V Humennom stál ešte jeden kostol – 

v strede mesta z roku 1669, ktorý však v roku 1787 vyhorel. Po tomto požiari opustili františkáni kláš-

tor a ten sa následne stal štátnym majetkom
53

.  

 

3.1 História organa v Humennom 

Kostol je vystavaný v gotickom slohu. Niektoré architektonické prvky sú datované do prvej polo-

vice 15. storočia. Ide o jednoloďovú stavbu s polygonálne
54

 ukončenou svätyňou. Klenba je hviezdi-

cová a má vyžľabané rebrá. Pri krížení rebier v jej strede sú umiestnené štítky s jednoduchými roze-

tami. Klenba lode je krížová, renesančná. Jej vznik sa datuje do 17. storočia. Na severnej strane je ku 

kostolu pripojený kláštor. Ide o štvorkrídlovú stavbu, v ktorej strede sa nachádza malý dvor, tzv. raj-

ská záhrada. Stavba vznikla alebo bola upravená v 17. storočí. Vnútorné vybavenie kostola je jedno-

duché, pseudogotické
55

 z 2. polovice 19. storočia. V mestskej kronike sú spomenuté dva obrazy z 18. 

storočia a obraz Panny Márie z roku 1660. Iné vybavenie kostola sa nespomína
56

. Podľa prospektu 

skrine bol organ postavený okolo roku 1910 firmou Otto Rieger so sídlom v Krnove a jej filiálkou v 

Budapešti. Organ je od svojho vzniku čisto pneumatický, dvojmanuálový. Pôvodne mal len 15 regis-

trov.  

Nástroj prešiel dvomi väčšími prestavbami. Prvú vykonali v roku 1969 organári z Košíc Štefan 

Gábor a Pavol Baxa. Oni doplnili nástroj o tri nové registre. Na II. manuáli to bola Sesquialtéra 2x 2 

2/3´ a Akuta 3x 1´. V pedáli bol doplnený Choralbas 4´. Tieto registre sa v nástroji vôbec nenachádza-

li, preto ku všetkým registrom boli pridané aj nové vzdušnice. Š. Gábor a P. Baxa vymenili taktiež 

kompletne všetky registrové sklopky. Veľkou nevýhodou bolo to, že odstránili z hracieho stola pô-

vodné sklopky alebo registrové ťahadlá a firemný štítok firmy Rieger, ktorý bol umiestnený pravde-

podobne nad klávesami II. manuálu. Preto nie je jasné ani opusové číslo tohto nástroja. Druhá gene-

rálna oprava nástroja bola vykonaná v roku 2005 od januára do apríla firmou Mixtúra 4 fach 

z Popradu. Pri tejto oprave bola odstránená jedna extenzia Principal 8´ a Octava 4´. Register Octava 

4´ na I. manuáli dostal nové píšťaly s píšťalnicami. Všetky klinové miešky boli odstránené 

a nahradené membránovými. Vyregulovala sa celá traktúra, aby tóny pri hraní tzv. nemeškali, vyregu-

loval sa aj crescendový valec, píšťaly sa vyrovnávali, vzdušnice sa lepšie utesnili. Nástroj sa intonoval 

a vyladil. Celý organ bol pred generálnou opravou napadnutý červotočom, čo sa tiež odstránilo. Po-

sledná zmena v nástroji bola v roku 2012, kedy bolo vymenené elektrické čerpadlo vzduchu
57

. 

 

3.2 Stavebná charakteristika organa 

Prospekt nástroja odráža architektonickú charakteristiku kostola. V popredí sú striebristé cínové 

píšťaly, ktoré sú usporiadané na jednej úrovni. Prospekt je svetlej farby, no je doplnený tmavým čer-

venohnedým drevom. Detaily prospektu sú zvýraznené modrou a červenou farbou. Drevená schránka 

prospektu je peknou napodobeninou gotického slohu aj napriek tomu, že jej vznik sa datuje na začia-

tok 19. storočia. Prospekt obsahuje lomené oblúky a ornamentiku typickú pre sloh gotiky (obr. 5). 

Hrací stôl je umiestnený v strede, priamo pred nástrojom. Lavica pre hráča, ktorá je pohyblivá, sto-

jí medzi hracím stolom a prospektom, teda hráč je otočený smerom do priestoru chrámu. Hrací stôl 

má priamo zabudované manuály, pedálovú klávesnicu a registrové ťahadlá (obr. 6). Pedálová kláves-

                                                      
51

 Csákyovci – objavujú sa na území Slovenska v 14. storočí; pochádzajú z oblasti dnešného Rumunska; obsadili 

Spišský hrad; najvýznamnejším príslušníkom rodu bol Štefan, ktorý sa stal zakladateľom spišskej vrstvy Csákyovcov.  
52

 Andrássyovci – patrili k najbohatším uhorským rodom; v roku 1642 získali hrad Krásna Hôrka a prebudovali ho 

na šľachtické reprezentačné sídlo. 
53

 http://www.humenne.rimkat.sk/.  
54

 Polygonálny – mnohouholný (Šaling a kol., 2002). 
55

 Pseudogotické – nepôvodná, napodobená gotika (Šaling a kol., 2002). 
56

 http://www.humenne.rimkat.sk/. 
57

 Rozhovor s Katarínou Feňovou 8. 5. 2013 o 19,00 hod., organistkou v kostole Všetkých svätých v Humennom. 
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nica je veľmi jednoduchá. Spodné klávesy majú rovnakú výšku, taktiež aj vrchné. Vrchné klávesy sa 

však od stredu ku kraju klávesnice predlžujú. Sú usporiadané rovnobežne. Rozsah pedálu je od C po 

d
1
 manuálu. Hrací stôl má dva manuály. II. manuál je umiestnený nad I. manuálom. Ich rozsah je rov-

naký, od C – f
3
. Dĺžka bielej klávesy je 140 mm a jej ponor je 10 mm. Vzdialenosť medzi jednotlivý-

mi manuálmi je 55 mm. Nad II. manuálom sú umiestnené registrové sklopky. Ich počet je 26. Sú 

usporiadané v tomto poradí – pevné kombinácie, registrové sklopky I. manuálu, registrové sklopky II. 

manuálu, registre pedálu a spojky. Z pevných kombinácií sú to Piano, Mezzoforte, Forte a Vypínač 

crescenda. Registre I. manuálu sú tieto – Bourdon 16´, Principál 8´, Kryt jemný 8´, Flauta rúrková 4´, 

Oktáva 4´, Superoktáva 2´ a Mixtúra 4x 1 1/3´. Na II. manuáli sa nachádza Flauta harmonická 8´, 

Salicionál 8´, Principál 4´, Sesquialtéra 2x 2 2/3´, Flauta lesná 2´ a Akuta 3x 1´
58

. Tento manuál obsa-

huje aj sklopku pre Tremolo. Pedálová klávesnica má registrové sklopky Subbas 16´, Oktavbas 8´, 

Flauta basová 8´ a Choralbas 4´. Spojky sú štyri – II/I 8´, I 4´, I/P 8´ a II/P 8´. Nad manuálmi sa na-

chádza pult na noty, pod manuálmi je osvetlenie pre pedál. Zapínanie motora sa nachádza vpravo od 

manuálov, na úrovni II. manuálu.  

 

3.3 Akustická charakteristika organa 

Veľkosť nástroja zodpovedá veľkosti kostola Všetkých svätých. Aj keď by sa pri niektorých väč-

ších slávnostiach vyžadoval bohatší a silnejší zvuk. Veľkou nevýhodou kostola pri nesení zvuku 

z organa je nízky strop na chóre, ktorý zabraňuje priamemu šíreniu zvuku do priestoru. Zvukovú silu 

nástroja vykonávajú najmä principálové píšťaly (obr. 7). Pri sólovej vokálnej interpretácii sa ako 

sprievodný register na II. manuáli používa najmä Salicionál 8´ spolu s Flautou harmonickou 8´. Za 

väčšej účasti ľudu sa k nim ešte pridáva Principál 4´. 

Interiér kostola je tvorený najmä mramorom. Hlavný oltár je drevený, ale obetný stôl je mramoro-

vý, taktiež aj dlažba v kostole je z mramoru. Toto je dôvodom veľkého dozvuku. Lavice v kostole sú 

drevené s čalúnenými sedačkami, čo na druhej strane pohlcuje zvukové vlny. Lomený strop 

v presbytériu, ale aj v celej lodi chrámu, dokonca aj na chóre zabezpečuje kvalitný odraz šíriacich sa 

zvukových vĺn z nástroja, ktorý je umiestnený v strede chóru.  

 

3.4 Organisti pôsobiaci v Humennom 

Najdlhšie pôsobiacou organistkou v kostole Všetkých svätých v Humennom je Katarína Feňová 

(1979). Základné hudobné vzdelanie získala na ĽŠU v Humennom v hre na akordeón. Po ukončení 

štúdia na hotelovej akadémii začala navštevovať v roku 2001 Štátne konzervatórium v Košiciach 

v hlavnom odbore cirkevná hudba. V rokoch 2001 – 2007 spolupracovala s rádiom Lumen pri vysie-

laní svätých omší z Dómu sv. Alžbety v Košiciach. V rokoch 2002 – 2005 organizovala v spolupráci 

s Katolíckou univerzitou v Ružomberku kurzy pre chrámových organistov dekanátov košickej arci-

diecézy. V roku 2005 sa aktívne zúčastnila „Prehliadky mladých organistov“ v Bratislave. V roku 

2006 sa taktiež aktívne zúčastnila tejto prehliadky v Žiline a v roku 2009 v Košiciach. Ako chrámová 

organistka pôsobí od roku 1995 vo farnosti Všetkých svätých v Humennom. Je dirigentkou miešaného 

speváckeho zboru MAGNIFICAT v Humennom, s ktorým sa aktívne zúčastňuje na všetkých slávnos-

tiach v Humennom a na najväčších odpustových slávnostiach košickej arcidiecézy (Gaboltov, Veľký 

Šariš, Obišovce). Momentálne je poslucháčkou šiesteho ročníka Vysokej školy múzických umení 

v Bratislave v odbore cirkevná hudba
59

.  

Jednou z organistiek je aj Zuzana Polovková (1986). Počas základnej školy absolvovala Súkromnú 

hudobnú školu Ing. Miloslava Jurova v hre na keyboard. V roku 2002 začala hrávať počas sv. omší 

v kostole Všetkých svätých v Humennom. Počas štúdia na Gymnáziu vyštudovala aj hru na organ 

v triede Petra Franka (1957) na ZUŠ v Humennom. Od roku 2006 pokračovala v štúdiu hre na organ 

na ZUŠ v rámci ŠPD. Počas štúdia na Technickej univerzite v Košiciach začala Z. Polovková hrávať 

                                                      
58

 Názvy registrov – jednotlivé registre majú vžité názvy, najmä podľa rôznych hudobných nástrojov, ktorých 

zvuk pripomína ten-ktorý hudobný nástroj (Laborecký, 1997). 
59

 Katarína Feňová – e-mail 8. 5. 2013 o 20,33 hod. 
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aj v Kostole uršulínok, v Dóme sv. Alžbety a v Kostole sv. Gorazda. V súčasnosti pracuje ako prog-

ramátorka v počítačovej firme v Košiciach
60

.  

Ďalšou organistkou je Kristína Rusňáková (1993). ZUŠ v Humennom začala navštevovať v roku 

2001 vo výtvarnom odbore. Od roku 2002 nastúpila aj na hudobný odbor, kde hlavným predmetom 

bola hra na klavíri. Počas štúdia na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda pokračovala v štúdiu na II. stupni 

ZUŠ v hlavnom odbore hra na organ. Od roku 2004 až do súčasnosti hráva v kostole Všetkých svä-

tých na liturgických pobožnostiach. K hre na organe sa dostala prostredníctvom účinkovania v zbore 

Priatelia, ktorý funguje v danom kostole. Momentálne študuje učiteľstvo predmetov anglický jazyk 

a literatúra a biológia na Prešovskej univerzite v Prešove
61

.  

Jedným z organistov, pôsobiacich v kostole Všetkých svätých je aj Ján Fic (1993). ZUŠ 

v Humennom začal navštevovať v roku 2003 v hlavnom odbore hra na keyboard. Po skončení I. stup-

ňa nastúpil na štúdium II. stupňa na ZUŠ v hlavnom odbore hra na organ. Po skončení Strednej zdra-

votníckej školy v Humennom nastúpil na štúdium na Konzervatóriu v Košiciach, kde jeho hlavným 

odborom je hra na organ. Od roku 2005 hráva na liturgických pobožnostiach vo farnosti Sv. košic-

kých mučeníkov v Humennom. V roku 2008 začal hrávať sv. omše, pohrebné a sobášne obrady 

v kostole Všetkých svätých v Humennom. Zároveň pôsobí ako korepetítor so zborom MAGNIFICAT 

v Humennom
62

.  

Najkratšie pôsobiacimi organistami v kostole Všetkých svätých sú Michal Kocaj (1995)
63

. a Lukáš 

Kožina (1996)
 64

. M. Kocaj pôsobí ako organista v chráme od roku 2011. Základné hudobné vzdelanie 

získal na ZUŠ v Humennom v odbore hra na klavír, od roku 2011 sa ZUŠ venuje spevu L. Kožina 

v roku 2008 začal navštevovať klavírny krúžok v CVČ Dúha v Humennom. Od roku 2011 absolvuje 

hodiny spevu na ZUŠ v Humennom, v rámci ktorého sa venuje aj hre na klavír. Ako organista začal 

v malej kaplnke na Sídlisku III. v Humennom v roku 2009. Následne sa stal organistom v kostole Sv. 

košických mučeníkov, kde pôsobil do roku 2012. Od septembra v roku 2012 sa stal organistom 

v kostole Všetkých svätých
65

.   

 

3.4.1 Tradícia organových koncertov v Humennom 

Medzinárodný organový festival v Humennom začal písať svoju históriu 16. júla 2003 vystúpením 

maďarského organistu Károsiho Bálinta. Cieľom vzniku tohto festivalu bolo pripojiť sa k ostatným 

organovým festivalom prebiehajúcim v rôznych mestách Slovenska, aby sa obohatil hudobný život 

mesta. Mestské kultúrne stredisko v Humennom spolupracuje s kultúrnymi inštitútmi rôznych krajín – 

Maďarsko, Poľsko, USA, Francúzsko, Rakúsko, Česko a dokonca aj Japonsko. Vďaka spolupráci 

s týmito  inštitúciami sa festival stal európskou záležitosťou.  

Koncerty sa konajú v priestoroch kostola Všetkých svätých v Humennom. Prvým dramaturgom 

troch ročníkov festivalu bol profesor košického konzervatória Ivan Sokol (1937 – 2005)
66

, ktorý 12. 

júla 1969 odohral jeden z prvých organových koncertov. Terajším dramaturgom Humenských orga-

nových dní Štefana Thomána je Štefan Drotár. Názov festivalu tvorí meno slávneho humenského 

rodáka Štefana Thomána (1862 – 1940). Š. Thomán sa zoznámil s organom v rímskokatolíckom kos-

tole a prvé hodiny hudobnej teórie získal u organistu Štefana Pundayho. V roku 1882 začal študovať 

na Hudobnej akadémii v Budapešti v triede Ferenca Erkela. Dokonca bol žiakom významného sklada-

teľa Ferenca Liszta. Štefan Thomán sa venoval pedagogickej činnosti a medzi jeho žiakov patril aj 
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 Zuzana Polovková – e-mail 14. 5. 2013 o 23,24 hod. 
61

 Kristína Rusňáková – e-mail 23. 4. 2013 o 11,13 hod. 
62

 Ján Fic – e-mail 28. 4. 2013 o 14,51 hod. 
63

 Michal Kocaj – e-mail 6. 5. 2013 o 20,44 hod. 
64

 Lukáš Kožina – e-mail 24. 4. 2013 o 13,51 hod. 
65

 V kostole Všetkých svätých pôsobí Lenka Žegorjaková, ktorá však nereagovala na prosbu autorky práce 

ohľadom informácií o jej pôsobení v danom kostole. 
66

 Ivan Sokol – organový virtuóz, pedagóg, zakladateľ organového festivalu v Košiciach, založil pravidelné cykly 

koncertov v Humennom a Bardejove (http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59154). 

http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59154
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Béla Bartók či Alexander Albrecht (1885 – 1958). Š. Thomán pôsobil ako sólista a komorný hráč. 

Položil základy metodiky vyučovania klavírnej hry na Hudobnej akadémii v Budapešti
67

.  

Dramaturgia koncertov v Humennom závisí od dispozície organu, no aj napriek tomu má vysokú 

umeleckú úroveň. Prichádzajú sem koncertní umelci rôznych krajín ako Irena Chřibková, Zdeněk 

Nováček, Kateřina Chroboková z Česka, Roman Perucki, Slawomir Kaminsky, Witold Zalewski 

z Poľska, Vincent Dubois z Francúzska, Massimo Nosetti z Talianska, David Di Fiore z USA, Jeremy 

Joseph z Juhoafrickej republiky, Ai Yoshida z Japonska a mnohí slovenskí organisti – Stanislav Šurin, 

Emília Dzemjanová, Peter Sochuľák či Marek Štrbák. Organová hudba sa čoraz viac dostáva do po-

zornosti poslucháčov, čím zvyšuje počet organových koncertov i festivalov
68

.  

 

Záver 

Cieľom príspevku bolo priblížiť historický vývoj organov v priebehu storočí, ich stavebnú 

a akustickú charakteristiku, ako aj čo najdetailnejšie priblíženie histórie, stavby a akustiky nástrojov 

vo vybraných kostoloch Horného Zemplína. Týmto príspevkom sme rozšírili poznatky o histórii a 

stavbe organa ako hudobného nástroja. V práci sme nahromadili a zosumarizovali informácie 

o organe v Topoľovke aj v Humennom, ktoré zatiaľ nikto oficiálne nespracoval a verejne nepubliko-

val, čím sme nástroje priblížili čitateľom, a takisto aj obyvateľom Topoľovky a Humenného. Podarilo 

sa nám získať informácie z historického, ale aj stavebného pohľadu. Vďaka ochote českých úradní-

kov, sme získali poznatky o organe v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľovke, ktoré siahajú 

do 20. rokov 20. storočia, a ktoré doteraz neboli zaznamenané vo farskej kronike. Vďaka tejto štúdii 

vzrastie záujem o rozšírenie vedomostí o hudobných nástrojoch, ale aj skladateľoch, či hudobných 

formách. Príspevok povzbudí čitateľa, aby sa zaujímal aj o staré hudobné nástroje, ktoré majú určitú 

hodnotu a zaslúžia si našu pozornosť a starostlivosť.  
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Obr. 3 Hrací stôl organa v Topoľovke 

 
Obr. 4 Traktúra 

Obr. 5 Prospekt organa v Humennom 

Obr. 6 Hrací stôl 
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Obr. 7 Píšťaly v organe 

 

 

 

 




