
Svoju púť životom začal Ing. Igor Drobný, PhD. v Borovciach, kde sa 27. 
4. 1954 narodil do poľnohospodárskej rodiny. Základnú školu absolvo-
val v Trnave, ďalej pokračoval v štúdiu               na Gymnáziu Jána Hollé-
ho v Trnave. Po maturite odišiel na Vysokou školu zemědelskou v Brne, 
ktorá mala svoju Fakultu záhradníctva v Ledniciach, kde vyštudoval zá-
hradnú architektúru. Po úspešnom ukončení tohto  štúdia sa vracia na 
Slovensko. Usadí sa v Malinove ako stredoškolský učiteľ na Strednej 
záhradníckej škole, kde neskôr vykonáva funkciu zástupcu riaditeľa. 

V roku 1990 sa Ing. Igor Drobný, PhD. na podnet pedagogických pra-
covníkov SPoŠ odbor záhradníctvo v Piešťanoch zúčastnil konkurzu na 
funkciu riaditeľa. Po úspešnom absolvovaní konkurzu sa stáva riadi-
teľom tejto školy, ktorú zastáva až do svojho náhleho odchodu zo ži-
vota. Svoju pedagogickú prácu bral celý život veľmi zodpovedne. Byť 
záhradníkom bolo pre neho poslaním. Učil nastupujúce generácie zá-
hradníkov láske k svojmu povolaniu. 

Počas svojho života si neustále dopĺňal svoje vedomosti. V rokoch 1984 až 1985 absolvoval doplnkové pedago-
gické štúdium na Vysokej škole zemědelskej v Brne v odbore záhradníctvo, na tému „Využitie školského parku 
pri SPŠ v Malinove“. V roku 1996 absolvoval štúdium pre vedúcich pedagogických pracovníkov stredných škôl. 
O rok neskôr, presnejšie v decembri 1997, získal certifikát o úspešnom absolvovaní školení v rámci vzdeláva-
cieho prípravného programu PHARE. Následne v roku 2002 získal osvedčenie o absolvovaní  Akreditovanej vz-
delávacej aktivity na tému ,,Vstupné vzdelávanie poradcov rezortu pôdohospodárstva“. V roku 2003 absolvoval 
aj dvojsemestrálne špecializačné rekvalifikačné štúdium – Právne a ekonomické otázky v riadení vybraných 
organizácií, na tému ,,Motivácia škôl a školských zariadení z pohľadu zdrojov“. V rovnakom roku zvládol aj dok-
torandské štúdium na tému „Biotechnika trávnika“ na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry SPU v Nitre 
v odbore krajinné inžinierstvo a získal vedecko-akademický titul PhD.  V roku 2005 úspešne absolvoval aj kurz 
Arboristika – biotechnika drevín v mestskom prostredí a získal osvedčenie o vzdelávaní s celoštátnou platnos-
ťou. 

Ing. Igor Drobný, PhD. mal množstvo plánov. Jeho snom bolo vybudovať veľkolepú botanickú záhradu Euro park 
– Park Národov. Vynakladal obrovské úsilie, aby získal prostriedky z eurofondov. Často bojoval s „ veternými 
mlynmi“. Na záhradníckej škole po ňom zostala školská botanická záhrada s množstvom vzácnych cudzokrajných 
rastlín. Podarila  sa rekonštrukcia strechy na budove školy a vytvorenie nových učební v podkroví školy. V tomto 
období sa vyučuje okrem štvorročného odboru Záhradnícka výroba a služby aj pomaturitné štúdium Vidiecka 
turistika a Záhradníctvo. Rozvíja sa spolupráca s SPU Nitra pri vyučovaní bakalárskeho štúdia  v odbore Záhrad-
níctvo.  Významne zvýšil úroveň vzdelávania na piešťanskej záhradníckej škole. Bol veľkým milovníkom prírody. 
Od roku 2000 viedol záhradnícku poradňu ako celoživotné vzdelávanie záhradníkov. Bol aj prezidentom Zväzu 
záhradkárov Slovenska so sídlom na Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch.

Ing. Igor Drobný, PhD. nezaháľal ani v organizovaní mimoškolských odborných aktivít. V roku 1993  v spolupráci 
s kolektívom školy založil Národnú súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou VICTORIA 
REGIA, ktorá má dnes už svoju 25 - ročnú tradíciu. V roku 1995 založil súťaž zručností záhradníckych škôl s med-
zinárodnou účasťou – IUVENSIS HORTULANUS. V roku 2004 založil aranžérsku, výtvarnú a literárnu súťaž – Me-
moriál Márie Mikovej MODESTA. 
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