Darovacia listina 1/VI.2018
/kto/:

p. Fagová, Anna; Za dráhou 476/18, 034 01 Ružomberok
(manželka p. Jána Fagu /17. 6. 1942 – 11. 3. 2015/, syna cvičiteľa a funkcionára TJ
Orol, p. Štefana Fagu)

/komu /: Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie Š.N.Hýroša 10, 034 50 Ružomberok

odovzdala dňa 28. 6. 2018 ako dar nasledujúce predmety do zbierok Liptovského múzea
v Ružomberku:
Zoznam zbierkových predmetov z pozostalosti Štefana Fagu, cvičiteľa a funkcionára TJ
Orol/navrhovaná nadobúdacia cena:
Kniha Vpád maďarských boľševikov na Slovensko. Bratislava, Bratislava, J. Zimák, s. d./20,€
Ružomberská kalvária (zborník). Spišské biskupstvo (tlač Lev Ružomberok), 1948/15,- €
Scheiner, Josef: Dějiny cvičení tělesných. Tělesná cvičení ve starém věku. Praha, vlastným
nákladom, 1891 (ex libris Štefana Fagu)/15,- €
Váza dekoračná s plastickým rastlinným dekorom (ruže), kov (alpaka)/15,- €
Váza dekoračná s plastickým rastlinným dekorom (ruže), kov (alpaka)/15,- €
Váza dekoračná (matný sivý kov) s vrchnákom z bieleho lešteného kovu (alpaka), zdobeného
vavrínovým vencom (mosadz, bronz, meď) – cena za športové umiestnenie/15,- €
Kalich z bieleho lešteného kovu (alpaka) s vrchnákom (matný sivý kov, zakončenie v podobe
čiernej gule – drevo, bakelit) – cena za športové umiestnenie/15,- €
Kalich z bieleho lešteného kovu (alpaka) s vrchnákom z identického materiálu (bez úchytu),
bakelit), vnútro kalicha a vrchnáku potiahnuté žltým kovom (zlato) – cena za športové
umiestnenie alebo predmet liturgickej povahy/20,- €
Cena za športové umiestnenie – mosadzná reliéfna plaketka (nahá postava atléta na torze
gréckeho stĺpu, držiaceho v zdvihnutej pravej ruke vavrínový veniec), umiestnená na
doskovom pylóne šesťuholníkového tvaru z matného ružovošedého žilkovaného mramoru
(umelého mramoru), zasadenom do podstavy tvaru pravidelného lichobežníka hnedočiernej
farby so žltozlatistým a bielokrémovým žilkovaním (mramor, umelý mramor)/20,- €

Cena za športové umiestnenie – plastika/nahá postava atléta, držiaceho v zdvihnutej ľavej
ruke vavrínový veniec, v spustenej pravej ruke kolík (biely kov, alpaka), umiestnená na
podstave v tvare hranolu z identického materiálu, zasadenej do základne tvaru nízkeho
hranola z čiernošedého, tlmene žilkovaného mramoru (umelého mramoru)/20,- €
Súbor textilných domoveniek (3 ks) v zasklenom rámiku – TJ Orol: (a) Tatranská orolská
župa A. Hlinku Ružomberok/Župná rada, slovenská trikolóra v bielej páske s dolným okrajom
červenej farby; (b) Župný náčelník, páska bielej farby; (c) Tatranská orolská župa Andreja
Hlinku Ružomberok, slovenská trikolóra/15,- € (1 ks a 5,- €)
Súbor príveskov (2 ks) na obdĺžnikovej podložke z čierneho zamatu: (a) reliéfny portrét profil Andreja Hlinku v kruhovom poli, umiestnenom na autonomistickom rovnoramennom
dvojkríži, podloženom vavrínovým vencom, žltý kov; (b) reliéfny portrét - profil Andreja
Hlinku v kruhovom poli, umiestnenom na autonomistickom rovnoramennom dvojkríži,
podloženom vavrínovým vencom, matný šedý (pôvodne bieložltý) kov/20,- € (1 ks a 10,- €)
Komplet: plaketa zo žltého kovu - reliéfny portrét - profil Andreja Hlinku v kruhovom poli,
umiestnenom na autonomistickom rovnoramennom dvojkríži, podloženom vavrínovým
vencom (a), uložené v textilnom lôžku potiahnutom vyblednutým zamatom bronzovej farby
(b) a papierovej kazetke šedej farby s bielym textilným čalúnením na vnútornej strane
vrchnáka (c)/20,- €
Cena primátora mesta Ružomberok (JUDr. J. Čech), udelená r. 2004 in memoriam Štefanovi
Fagovi pri príležitosti 110. výročia založenia Ružomberského katolíckeho kruhu –komplet:
(a) reliéfna plaketa okrúhleho tvaru zo šedobieleho kovu, motív mestského domu
v Ružomberku s heraldickou ružou v pozadí; (b) lôžko z modrého zamatu; (c) minidiplom; (d)
plastová kazetka štvorcového tvaru oceľovomodrej farby/15,- €
Cena za športové umiestnenie – plaketa: doska obdĺžnikovitého tvaru s reliéfnym motívom
postavy cvičenca, držiacej v zdvihnutej ľavej ruke vavrínový veniec, previazaný stuhou;
vyrytý príležitostný text k majstrovstvám Slovenska v ľahkej atletike, Prešov, 3. 7. 1937, na
dorzálnej strane vyryté označenie príslušnej disciplíny – skok do diaľky; biela sádra
s torzálnymi stopami patinácie žltej farby na lícnej strane/10,- €
Armádny diplom: 1. miesto pre obsluhu horského dela – 2. batéria delostreleckého oddielu
260 (veliteľ slob. Štefan Faga); disciplína: skladanie a nakladanie horského dela; Banská
Bystrica, 10. 9. 1932/5,- €
Armádny diplom: 1. miesto pre slob. Štefana Fagu – 2. batéria delostreleckého oddielu 260
(veliteľ slob. Štefan Faga); disciplína: súťaž mieričov v zameriavaní dela; Banská Bystrica,
16. 7. 1932/5,- €
Armádny diplom: 1. miesto pre slob. Štefana Fagu – 2. batéria delostreleckého oddielu 260
(veliteľ slob. Štefan Faga); disciplína: skok do výšky z rozbehu; Banská Bystrica, 26. 5.
1932/5,- €
Armádny diplom: 1. miesto pre slob. Štefana Fagu – 2. batéria delostreleckého oddielu 260
(veliteľ slob. Štefan Faga); disciplína: skok do výšky z rozbehu; Banská Štiavnica, 1. 5.
1932/5,- €

Armádny diplom: 2. miesto pre slob. Štefana Fagu – 2. batéria delostreleckého oddielu 260
(veliteľ slob. Štefan Faga); disciplína: hod granátom do diaľky; Banská Bystrica, 26. 5.
1932/5,- €
Armádny diplom: 3. miesto pre slob. Štefana Fagu – 2. batéria delostreleckého oddielu 260
(veliteľ slob. Štefan Faga); disciplína: hod diskom; Banská Bystrica, 26. 5. 1932/5,- €
Strojopisný súbor zdravíc k šesťdesiatinám matky, rodina Štefana Fagu, december 1975, obal
z voskovanej textílie červenej farby, previazaný aranžérskou stuhou striebornej farby/1,- €
Pracovná legitimácia Miestneho národného výboru v Ružomberku z r. 1945, vydaná na meno
Vendelín Šlachta, pracovné zaradenie mestská elektrická píla v Ružomberku/3,- €
Tlačovina - brožúra: Akadémia. Príručka pre telocvičné spolky a učiteľov. Autor Štefan Faga,
vlastným nákladom, 1937, tlač Lev Ružomberok/5,- €
Tlačovina – brožúra: Slovenský národ a jeho štátnosť, autor Milan S. Ďurica, Bratislava,
ALFA, 1990 (propagandistická tlačovina z obdobia rozpadu ČSFR)/2,- €
Tlačovina – periodikum: Tělesná výchova. Tělocvičný věstník Československého Orla.
September 1935, ročník XIII/2,- €
Tlačovina – brožúra: Smoleń, Kazimierz: Osvětim 1940 – 1945 (2. vyd.). Nakladatelství
Státního muzea v Osvětimi, 1966/2,- €
Súbor slovenských tlačovín – výstrižkov a periodík obdobia rozpadu ČSFR a 90. rokov 20.
Storočia (7 ks; 1 ks a 0,50,- €)/3,50,- €
Fotopohľadnica: Štefan Faga v športovom úbore ako reprezentant Slovenska počas slovensko
– nemeckých atletických pretekov v období 2. svetovej voj, bližšie neurčené/1,- €
Fotopohľadnica: Štefan Faga pri cvičení na hrazde, bližšie neurčené/1,- €
Fotopohľadnica (výstrižok z väčšieho celku): Štefan Faga pri cvičení, plaváreň v Ružomberku
pri Váhu – moste na Dolný Kubín, 1943/1,- €
Fotografia – reprodukcia originánej fotografie: Štefan Faga s manželkou (obe osobnosti
ružomberského športu v uniformách TJ Orol) pred telocvičňou TJ Orol – „Orlovňou“ na
Madočianskej ulici (dnes ulica M. Madačova) , bližšie neurčené/1,- €

..................................................
podpis darcu

...................................................
podpis pracovníka LMR

Predmet získal: PhDr. Karol Dzuriak, vedúci vlastivedného oddelenia LMR
Pôvod a nálezisko:
Zapísané v Knihe prírastkov E-153 pod prírastkovým číslom: ................

........................................................................
dátum a podpis

