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Ing. Ján Brozman, narodený 23. 6. 1968 v Košiciach. Základnú školu som navštevoval 
v Budimíre. Po jej skončení som bol prijatý na Vojenskú strednú odbornú školu letectva v Prešove. 
V roku 1986 po  jej skončení som nastúpil, ako technik lietadla na letisku Přerov. V roku 1988 som 
bol prijatý na štúdium Vysokej vojenskej leteckej školy v Košiciach. Po absolvovaní štúdia som 
pracoval ako starší technik na letisku Piešťany a Prešov. Prešiel som funkciami od staršieho 
technika, náčelníka oddelenia, zástupcu veliteľa letky, veliteľa letky. Od augusta 2005 som pracoval 
ako vedúci starší dôstojník na Veliteľstve vzdušných síl vo Zvolene. V rokoch 2006 – 2008 som bol 
ustanovený na Veliteľa detašovaného pracoviska Odbornej výcvikovej školy letectva v Košiciach. 1. 
1. 2009 som nastúpil na funkciu Náčelníka Inžinierskej leteckej služby na Veliteľstve vzdušných síl vo 
Zvolene. 1. 5. 2010 som bol ustanovený na funkciu Hlavného inžiniera letectva a protivzdušnej 
obrany. Získal som previerku na stupeň „Tajné“ NATO, EÚ, Slovensko. Bol som ocenený medailou 
NATO, medailou za službu v misiách, medailami za vernosť Ozbrojeným silám III. a II. stupňa, 
pamätnou medailou ministra II. stupňa. Pri voľbách do samosprávy v roku 2010 ma občania obce 
Drienovská Nová Ves zvolili za starostu. Funkciu som prevzal 30. 12. 2010, kedy som po 24 rokoch 
ukončil aktívnu službu v letectve Ozbrojených síl SR, ako podplukovník letectva.  
 Som ženatý od roku 1990 a bývame s manželkou Zuzanou, rod. Galdunovou, dvoma dcérami 
Zuzanou (21) a Lenkou (10) v dome s rodičmi v obci Drienovská Nová Ves.  
 V mojom živote nastal zlom, kedy som spoznal Pána Ježiša práve v Evanjelickej cirkvi. 
V cirkvi verne slúžim a ak dá Boh života a zdravia, tak túžim slúžiť verne ku cti a sláve Božej. Som 
neprestajne vďačný Pánu Bohu za tých, ktorých som stretol na ceste viery. Bol som prijatý do 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 22. 3. 1996. Slúžil  som ako učiteľ detskej 
besiedky, kurátor fílie Drienovská Nová Ves. V júni 2003 som bol zvolený za dozorcu CZ Obišovce, 
kde stále slúžim. V roku 2006 som bol zvolený do služby za dozorcu Košického seniorátu, ale po 
zvolení do služby za dozorcu VD ECAV som sa funkcie vzdal. Som predsedom výboru Slovenského 
evanjelizačného strediska. Bol som členom Generálneho súdu a Dištriktuálneho súdu, jedno volebné 
obdobie. 

Rád hovorím o Bohu. Vydal som vlastným nákladom 3 zbierky básní – Do údolia (2003), Keď 
tiene klamú (2009), Nezaduní (2012). Nepravidelne prispievam do cirkevných periodík, Evanjelický 
posol spod Tatier, Evanjelický východ. Prispel som do kníh modlitieb, pravidelne prispievam do 
čítania na každý deň – Tesnou bránou. 
 Pracujem s PC – word, excel, power point, Internet bez problémov, mám vodičské oprávnenie 
skupiny B. Okrem toho ovládam anglický jazyk a mám výborné manažérske schopnosti, organizačný 
talent, som zodpovedný, presný, komunikatívny.  
 

„Máme sa Pána Boha bá ť a Ho milova ť, aby sme na blížneho svojho falošne neluhali, 
nezrádzali ho a neohovárali, ani mu zlý chýr nerobi li, ale aby sme ho ospravedl ňovali, dobre o 
ňom zmýš ľali aj hovorili a všetko v lepšom zmysle vysvet ľovali.“   

Malý katechizmus Dr. Martina Luthera 
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