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Z našich radov odišiel vzácny človek. Sotva čo prekročil päťdesiatku. Ešte sme sa všetci 
gratulanti ani nestačili vystriedať v jeho pracovni v budove Chemickej fakulty SVŠT – veľa 
nás bolo, čo sme ho mali radi ako dobrého priateľa – keď ho skosila smrť. Aj ona ho mohla 
stretnúť iba tak, ako sme ho stretávali všetci: uprostred práce... 

Dlho do noci svietievali okná Drobnicovej pracovne a laboratória. Veľmi veľa pracoval. 
Čo sa ja pamätám, nikdy nie sám: vždy obklopený oddanými študentmi a ašpirantami. 
Málokto z jeho generácie mohol vytvoriť vedeckú školu; Drobnica to dokázal. Za tridsať 
rokov svojej vedeckej činnosti venoval sa – ako ašpirant, asistent, docent Katedry 
mikrobiológie a biochémie SVŠT – jednej vednej problematike: výskumu biologického 
účinku izotiokyanátov a iných SH-reagentov. Ako výrazná vedecká osobnosť mal svoj 
vyhranený spôsob myslenia a argumentácie; no čo je hlavné, oheň entuziazmu v ňom nikdy 
neuhasol. Ním zapaľoval mladých ľudí. Cez svojich žiakov bude naďalej prítomný medzi 
nami. Na nich spoliehame, že Drobnicov vklad do našej kultúry neostane nedokončeným 
torzom. 

Tento vklad nepredstavuje iba jeho vedecké dielo. To patrí koniec-koncov nie iba mám, 
ale svetu. Drobnicov vklad spočíva i v tom, že dokázal ovplyvniť široký okruh ľudí okolo 
seba, vedeckých pracovníkov, pedagógov a nadovšetko študentov, svojím osobným 
príkladom poctivosti, občianskej statočnosti, nezištným presadzovaním celospoločenských 
záujmov. Bol vzorom pedagóga aj vo svojej kultúrnej rozhľadenosti a vo svojom 
príslovečnom, hoci ťažko skúšanom, optimizme. Funkcionári Čs. spoločnosti 
mikrobiologickej ho iste budú spomínať aj ako nekompromisného zástancu jednoty 
československej mikrobiológie. 

Nevlastnil chatu, auto zanedbával, vilu si nepostavil. Keby bol myslel iba na svoje 
vlastné pohodlie, pravdepodobne by ešte žil medzi nami. No slúžil hodnotám, ktoré ho 
presahovali; slúžil im doslova vášnivo, až do sebazničenia. V mikrobiológii a biochémii 
vykonal na Slovensku prácu trvalého významu. 

 
 


