Výňatok z programu slávnostného otvorenia Auly akademika Milana Čiča VŠBM v Košiciach,
24.1.2013 v Košiciach

prof. JUDr. Milan Čič, DrSc., mult. Dr.h.c.,
akademik SAV, akademik EAVU
Pán akademik sa narodil 2. januára 1932 v
Zákamennom, okres Námestovo. Celý svoj život prežil po
boku svojej manželky Márie, dcéry Yvetty a syna Milana.
Právnickú fakultu Univerzity Komenského absolvoval v
Bratislave (1961). V rokoch 1964 až 1967 pracoval na
Povereníctve
Slovenskej
národnej
rady
pre
spravodlivosť. V rokoch 1969 až 1970 pôsobil ako
námestník
ministra
spravodlivosti
Slovenskej
socialistickej republiky, v rokoch 1977 až 1987 ako
vedúci Katedry trestného práva, kriminológie a
kriminalistiky a prodekan Právnickej fakulty Univerzity
Komenského. V rokoch 1978 až 1989 bol riaditeľom
Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied.
Krátko pred Nežnou revolúciou od roku 1988 do roku 1989 bol ministrom
spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky. Od decembra 1989 do 27. júna
1990 bol predsedom vlády Slovenskej republiky. V rokoch 1990 až 1992 bol
poslancom Federálneho zhromaždenia a v roku 1992 podpredsedom vlády ČSFR. V
rokoch 1993 – 2000 bol prvým predsedom Ústavného súdu SR. Od roku 2004 až do
svojej smrti bol vedúcim Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.
Do teórie a rozvoja ústavného súdnictva a ústavného práva prispel nielen
organizačne, personálne a judikovaním, ale aj štúdiami, prednáškami a rozhovormi
doma i v zahraničí, najmä však prípravou Ústavy SR a knižným vydaním Komentára
k Ústave Slovenskej republiky.
Mnoho rokov pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Univerzite Komenského v
Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici a v Brne. Je autorom viacerých monografií
a iných textov z oblasti trestného a ústavného práva.
Rozsiahlu a dlhoročnú vedeckú a pedagogickú, organizačnú a legislatívnu prácu
a iné aktivity pri budovaní nového demokratického zákonodarstva ocenila Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2000 udelením titulu Doctor honoris Causa
a v roku 2010 mu bol udelený čestný titul Doctor honoris Causa za pomoc a cenné
rady pri vzniku Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach a stal sa
čestným členom tejto inštitúcie. V roku 2007 ho vymenovali a zvolili za člena
Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu.
Za prínos pre rozvoj VŠBM v KE, na návrh rektora, rozhodlo vedenie školy
pomenovať novú multifunkčnú AULU jeho menom, k čomu jeho rodina dala súhlas.

