
MVDr. Milan Šajgalík –  jubileum 75 rokov života 
 
Jubilant sa narodil 18. októbra 1947 vo Zvolene ako najstarší z 5 súrodencov. Titul MVDr. 
získal na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach. Po jej skončení (1972) pracoval v Ústave 
veterinárnej osvety a informácií v Bratislave, potom 22 rokov v štátnom podniku Bioveta Nitra 
(od r. 1992 MEVAK a.s.). Podieľal sa na zavádzaní nových vírusových vakcín do výroby, aj 
ich uvedení na trhy doma i v zahraničí. Patril medzi prvých veterinárnych lekárov v Českoslo-
vensku, ktorí obhájili 2. atestáciu z virológie. Prostredníctvom podniku zahraničného obchodu 
Chemapol Praha prednášal v Poľsku, Litve, Bielorusku, Rusku, na Ukrajine, v Maďarsku, Bul-
harsku.  
Ako gestor biotechnologických pracovísk zastupoval ČSSR v Komplexnom programe vedecko 
- technického pokroku krajín RVHP. V roku 2002 nastúpil na Ústav štátnej kontroly veterinár-
nych biopreparátov a liečiv (ÚŠKVBL) v Nitre. Ako jeho pracovník vo funkcii hlavného radcu 
v stálej štátnej službe, pôsobil aj v európskych štruktúrach kontroly veterinárnych bioprepará-
tov v Európskej liekovej agentúre (EMEA) Londýn, Európskom riaditeľstve pre kvalitu liekov 
(EDQM) Štrasburg. Je autorom viac ako stovky odborných a popularizačných prác. Zostavil 
publikáciu „Bioveta Nitra, 35 rokov“ (84 s., 1989). 
 
Svoj vzťah ku známkam, filatelii a cez ňu prenesený vzťah k vlasti, jej histórii, získal od svojho 
otca ešte v detstve. Do niekdajšieho Zväzu československých filatelistov vstúpil ako vysoko-
školák (1967). Bol členom KF v Bratislave, potom v KF 52-15 Nitra (1974). Istý čas zastával 
funkciu predsedu klubu, potom 15 rokov pre pracovné vyťaženie na filateliu „zabudol“. Neskôr 
sa stal členom a predsedom vystavovateľsky aktívneho klubu KF 52-51 pri Dome Matice slo-
venskej (DMS) v Nitre. Filatelistické aktivity vyvíja aj v Spoločenstve sv. Gabriela, či v DMS 
Nitra, Klube Fera Horniaka.  
V súčasnosti pôsobí ako člen Rady ZSF a je predsedom Komisie mládeže pri ZSF, kde v minu-
lom roku s vedúcimi klubov mladých filatelistov (KMF) zorganizoval úspešné národné kolo 
Filatelistickej olympiády mládeže. 
 
Od r. 2007 sa venuje aj tvorbe filatelistických exponátov. Vytvoril vyše 30 súťažných a viac 
ako 40 propagačných, ktoré predstavil nie len na súťažných a propagačných výstavách, ale aj 
na viac ako 20 autorských výstavách. Jeho exponáty boli na súťažiach doma i v zahraničí oce-
nené striebrom i zlatom.  
 
K najúspešnejším patrí viacnásobne pozlátený 5-rámový exponát „Vďaka vám, svätí Cyril a 
Metod“, a rozšírená nemecká verzia „Danke euch hl. Cyril und Methodius“, PZ (67 b., Bene-
dikt-Phila ’16); „Dve miesta pod Zoborom v Nitre” PZ (71 b., Liberec 2020); „Konštantín – 
filozof a štvrtý jazyk”, PZ (67 b., Liberec 2020); „Memorandum národa slovenského alebo dlhá 
cesta k svojbytnosti“ VS (62 b., Nitra 2021);„Nitra a jej svätí“, S (70 b., Nitrafila 2008); „Nitra 
and its Saints,“ S (72 b., Visegrád 2009); „Zoborský kláštor a katedrála v Nitre“, PZ (75 b., 
Glogów 2015), „Nitra a Nitriansko – región bohatej histórie a prírodných krás“ S (55 b., Nitra 
2021), „Tisícročná katedrála v Nitre“ VS (63 b., Nitra 2021). 
 
Je autorom knižných diel s filatelistickým zameraním. Ako spoluautor sa jednou tretinou roz-
sahu podieľal na vydaní publikácie Slovenskej pošty „Cyrilo – Metodské motívy na poštových 
známkach“, (2013, 142 str.) a pripravil exponát „Po stopách úcty ku svätým Cyrilovi a Meto-
dovi na poštových známkach a celistvostiach“. Vydal publikácie „Cyrilo – Metodská misia vo 
filatelii“ (2014, 152 str.); „Virtuálna púť do Santiaga na poštových známkach (2017, 51 str.); 
„Nitra pohľadom filatelistu“ (102 str. 2018).  
 



Publikácie mu priniesli aj medaily z výstav v triede filatelistickej literatúry: 
„Cyrilo-metodská misia vo filatelii“ PZ (68 b, 2016);  „Známky na stránkach magazínu SLO-
VENSKO cestujú do sveta“. PS (64 b, 2018); „Nitra pohľadom filatelistu“ S (67 b, 2019); „Vir-
tuálna púť do Santiaga na poštových známkach“ VS (72 b., 2019); „NITRA – križovatka Cyri-
lometodskej a Jakubskej pútnickej cesty“, S (68 b., 2018). 
 
Prednášal na vedeckých konferenciách a jeho práce boli publikované v konferenčných zborní-
koch. Článkami v kultúrnom magazíne „SLOVENSKO“ popularizoval históriu a súčasnosť 
Slovenska, dôvtipne využívajúc k tomu slovenskú známkovú tvorbu. Spomeňme aspoň nie-
ktoré: „Slovenská známka najkrajšia na svete!“(2015), „Ležíme v srdci Európy a budeme jej 
predsedať. Unikátne postavenie Slovenska na známkach aj minciach“ (2016), „Úsmev loga, 
vôňa známky a tradícia v koncerte“ (2016), „Velikánov odraz vo filatelii.“ (2016); „Pamätná 
známka aj minca k veľkým výročiam“ (2018), „Svet malých umeleckých diel mal miesto aj v 
Nitre. Polstoročnica Zväzu slovenských filatelistov“(2019). 
 
Jeho propagačné exponáty vystavené v prírode pohojdával vetrík pri základoch stredovekého 
kostola, či pri ruinách zoborského kláštora, ale sa aj dôstojne týčili v knižniciach, múzeách, 
galériách, či v bazilike na nitrianskom hrade. Navrhol niekoľko príležitostných poštových pe-
čiatok, vypracoval scenáre viacerých inaugurácií poštových známok a na základe jeho návrhu 
bola vydaná poštová známka „Uznanie 4. liturgického jazyka“. Bol moderátorom inaugurácie 
tejto známky na Celoslovenských oslavách sviatku sv. Cyrila a Metoda v Nitre (2018) a tiež pri 
slávnostnom otvorení medzinárodnej výstavy NITRAFILA 2018. Na Cyrilo-metodskej národ-
nej púti a slávnostiach „Nitra, milá Nitra“, pred pútnikmi a televíznymi divákmi uviedol „do 
života a používania“ novú poštovú známku „1150. výročie ustanovenia sv. Metoda za panón-
skeho a veľkomoravského arcibiskupa“ (2020).  
 
Za jeho všestrannú činnosť v prospech Zväzu mu bol udelený Zlatý čestný odznak ZSF (2018). 
Jeho verejnoprospešné aktivity medailovo ocenili aj spoločenské organizácie a orgány verejnej 
samosprávy. Získal Cenu primátora mesta Nitry za významný prínos v oblasti filatelie a pre-
zentáciu mesta Nitry v medzinárodnom kontexte (2018), zlatú plaketu (1995), aj diamantovú 
plaketu profesora Jánskeho, medailu profesora Kňazovického (2010) za 100-násobné čestné 
darovanie krvi a záchranu života. A možno najväčší ľudský a spoločenský prínos jubilanta je, 
že s manželkou Máriou vychovali 4 deti – Katarínu, Ondreja, Michala a Pavla, všetky s vyso-
koškolským vzdelaním. 
 
Milana Šajgalíka môžeme zaradiť medzi početnú skupinu mienkotvorných slovenských filate-
listov s titulom MVDr. Tí skôr narodení vedia kto bol Pavol Hallon, Imrich Maraček, duše 
organizovanej filatelie v Košiciach a Malackách, Ľubomír Barančok, predseda  ZKF Bratislava, 
Dušan Kuča, známy zberateľ známok Slovenskej republiky 1939 – 1945. Podrobný profesijný 
a filatelistický životopis jubilanta je uverejnený v British encyklopédia osobností Českej a Slo-
venskej republiky, 10 vyd. 2022. 
 
 
Ľubomír Floch, čestný predseda, 
Klub filatelistov L. Novotného(51 – 09)  Bratislava 


