
  Ivan Szabó

sa narodil 9. júla 1939 
v Leopoldove. V rodisku 
navštevoval aj základnú školu 
(1945 – 1953). Jedenásťročnú 
strednú školu absolvoval 
v Hlohovci (1953 – 1956). 
Po maturite (1959) študoval 
na Chemickej fakulte SVŠT 
v Bratislave, potom prestúpil 
na Pedagogický inštitút v Nitre, 
kde vyštudoval aprobáciu 
slovenský jazyk – dejepis – 
výtvarná výchova (1959 – 1963). 
Roku 1980 získal na Pedagogickej 
fakulte titul PhDr. (Úryvok 
z dizertačnej práce Práca 
s detským autorom v časopise 
Kamarát vyšiel v bulletine O práci 
s knihou medzi deťmi 
a mládežou, vydala Matica 
slovenská, Martin 1981). 
Po promócii roku 1963 absolvoval 
vojenskú prezenčnú službu 

v Brne (1963 – 1965). 
Po jej skončení bol učiteľom 
v Bánove, kde pedagogicky 
pôsobil do konca roka 1969. Od 
1. januára 1970 nastúpil na 
miesto redaktora týždenníka pre 
chlapcov a dievčatá Kamarát 
(1970 – 1972). Potom sa stal 
redaktorom, neskôr vedúcim 
oddelenia obrázkového 
týždenníka Život. V redakcii 
Života pracoval v rokoch 1972 – 
1979. Koncom roka 1979 
nastúpil ako zástupca 
šéfredaktora do motoristického 
časopisu STOP, kde zotrval 
jedenásť rokov (do roku 1990); 
opäť sa stal reportérom Života, 
neskôr vedúcim oddelenia a 
napokon zástupcom 
šéfredaktora. V tejto redakcii 
pracoval od roku 1990 až do 
apríla 1999. V máji 1999 sa stal 
šéfredaktorom motoristického 
časopisu ProfiAuto. 

Od 1. januára 2000 je 
v slobodnom povolaní.
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 Ocenenia

   Cena E. E. Kischa (2005)

  Cena Vojtecha Zamarovského
  za rok 2006 za trvalý prínos 
  do literatúry faktu

   Prémia Literárneho fondu 
  za pôvodnú literárnu tvorbu 
  za rok 2009 za dielo Smiech 
  a slzy Tatra revue



    Výber z tvorby
     Pre deti a mládež

• Rozprávky na kolesách (2005, 
1.vydanie)

     Literatúra faktu

• Sibírska mozaika (1979) 
• Slávni piloti, konštruktéri a kozmonauti 

(1979) 
• Tanec starého auta a iné príbehy 

(1983, spoluautor) 
• Svet na pneumatikách (1986) 
• Keď prehovorí mŕtvy (1988, Spločné 

dielo autorov: I. Szabó, T. Michal) 
• Aféry po novembri (1990, spoluautor) 
• Osem poschodí k smrti (1991) 
• Bosý pilot (1996) 
• Hriechy v kočikárni (1997) 
• Pasca na sobášneho podvodníka 

(2002) 
• Zabudnuté volanty (2002) 
• Slovenské strašidlá od "A" po 

"Ž" (2003, 1.vydanie) 
• Osudy slávnych zbojníkov (2004, 

1.vydanie) 
• V zajatí rýchlych kolies (2004, 

1.vydanie) 
• Vzácne návštevy Bratislavy (2005, 

1.vydanie)
• Príbehy primášov (2007, 1.vydanie)
• Tanečník z Východnej Janko Petrenka 

(2008, 1.vydanie) 
• Smiech a slzy Tatra revue (2009, 

1.vydanie)
• Bratislavská lýra (2010)
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„Fakty ma opantali 
a ja vravím, že ma 
svojím spôsobom 
obrali o fantáziu.“

  

Ivan Szabó
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