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Úvod – Prof. JUDr. Štefan Heretík, DrSc. (1915–1983)  

Profesor JUDr. Štefan Heretík, DrSc. jedna z najvýraznejších osobností česko-
slovenskej ekonomickej vedy sa narodil 10.II.1915 v Hunedoare v Rumunsku. 

Gymnázium ukončil v Rožňave. V rokoch 1935–1936 bol na študijnom pobyte na 
parížskej Sorbone a vysokoškolské štúdiá zavŕšil doktorátom práv na Karlovej 
univerzite v Prahe v roku 1938. V roku 1942 začal pracovať v Slovenskej národnej 
banke v odbore pre výskum konjunktúry. Po vojne pôsobil ako vedúci odboru 
v Štátnom plánovacom a štatistickom úrade. Ďalšie odborné zameranie Š. Heretíka 
ovplyvnil ročný študijný pobyt v USA. Hlbšie sa začal zaujímať o politickú 
ekonómiu a dejiny ekonomického myslenia. 

Po návrate pôsobil na katedre politickej ekonómie Vysokej školy ekonomickej. Bol 
aj autorom prvých vysokoškolských učebníc a významne sa zaslúžil o formovanie 
Národohospodárskej fakulty. V pedagogickej činnosti pokračoval aj po prechode na 
Ekonomický ústav SAV (1955), kde viedol rôzne oddelenia a výraznou mierou 
prispel k tomu, že Ekonomický ústav SAV sa stal významným vedeckovýskumným 
pracoviskom uznávaným aj v zahraničí. 

Odborná ekonomická verejnosť poznala jeho prácu Náčrt dejín politickej ekonómie 
(1958) ako aj fundamentálne dielo Teoretické základy súčasnej buržoáznej 
ekonómie (1973) preložené do viacerých jazykov. Táto práca, považovaná za 
vyvrcholenie vedeckej činnosti Š. Heretíka podáva podrobnú analýzu ekonomického 
myslenia od 70. rokov 19. storočia po 70. roky 20. storočia. Okrem toho, že 
Š. Heretík bol vedeckým redaktorom a spoluautorom ďalších významných 
vedeckých prác vypracoval aj koncepciu edície Svetoví ekonómovia, do ktorej aj 
autorsky sám prispel. 

Svoje sily nevenoval len vlastnej tvorivej činnosti, ale vykonával aj mnoho vedecko-
organizačnej práce. Bol členom Vedeckého kolégia ekonómie SAV a ČSAV, 
predsedom Slovenskej ekonomickej spoločnosti, členom redakčnej rady 
Ekonomického časopisu, resp. jeho hlavným redaktorom, členom vedeckej rady 
Národohospodárskej fakulty Vysokej školy ekonomickej ai. Zomrel 6.VI.1983. 

Celoživotné dielo Š. Heretíka bolo ocenené viacerými cenami. Bol členom kolektívu 
vyznamenaného Národnou cenou SSR, dostal čestnú plaketu Ľudovíta Štúra Za 
zásluhy v spoločenských vedách, niekoľko medailí Vysokej školy ekonomickej a 
tiež zahraničné ocenenia, napr. Medaila Akadémie vied Nemeckej demokratickej 
republiky. 

Materiál, ktorý tvorí fragment osobného fondu profesora Štefana Heretíka získal 
Ústredný archív SAV v roku 2004. Pochádza z výstavy venovanej významným 
osobnostiam SAV, ktorú pripravila Ústredná knižnica SAV a so súhlasom manželky 
Š. Heretíka ponúkla Ústrednému archívu SAV. Obsahuje len dve vecné skupiny. 
Biografické materiály pozostávajú z osobných dokladov (rodný list, vysvedčenia) a 
z vyznamenaní. Druhú vecnú skupinu predstavujú fotografie. Fragment fondu 
dopĺňa ukážka rukopisu Š. Heretíka. 
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Rozsah fondu je jedna archívna škatuľa ktorá obsahuje 17 inventárnych jednotiek. 
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III. Biografické materiály  

A. Osobné doklady  

1 IIIA 1917–1938 1
  Rodný list; vysvedčenie dospelosti; diplom doktora všeobecného 

práva; certifikát o štúdiu na parížskej univerzite [4 ks]. 
 

B. Udelené vedecké a pedagogické hodnosti  

2 IIIB 1965, 1969 1 
  Diplom doktora ekonomických vied; menovanie za profesora pre odbor 

politickej ekonómie [2 ks]. 
  

C. Správy o činnosti  

3 IIIC 1967–1969 1
  Koncept výkazu o činnosti; ukážka rukopisu Š. Heretíka [2 ks].  

D. Ocenenia a vyznamenania  

4 IIID 1961 (?) 1 
  Pamätná medaila Vysokej školy ekonomickej (aj diplom) [ZM 239].   

5 IIID 1975 1 
  Medaila Vysokej školy ekonomickej za záslužnú prácu pre rozvoj 

školy (aj diplom) [ZM 240]. 
  

6 IIID 1975 1 
  Zlatá čestná plaketa Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách (aj 

diplom) [ZM 241]. 
  

7 IIID 1978 1 
  Strieborná medaila k 25-ročnici SAV [ZM 242].   

8 IIID 1981 1 
  Jubilejná medaila Vysokej školy ekonomickej (aj diplom) [ZM 243].   

9 IIID s.d. 1 
  Plaketa Národohospodárskej fakulty Vysokej školy ekonomickej 

[ZM 244]. 
  

10 IIID s.d. 1 
  Medaila Akadémie vied Nemeckej demokratickej republiky k 20-

ročnej spolupráci s Česko-slovenskou akadémiou vied [ZM 245]. 
  

11 IIID s.d. 1 
  Strieborný odznak Brigády socialistickej práce [ZM 246].   
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12 IIID s.d. 1 
  Ruský strieborný odznak vynikajúceho pracovníka [ZM 247].   

V. Fotografie  

13 V s.d. 1 
  Portréty [3 ks].   

14 V 1969 1 
  Preberanie diplomu doktora ekonomických vied [1 ks].   

15 V s.d. 1 
  Pri prednáške a za pracovným stolom [2 ks].   

16 V s.d. 1 
  Rodinné fotografie [4 ks].   

17 V s.d. 1 
  S priateľmi – Szántó, Turčan, Lantay [1 ks].   
 


