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Otevření čtenářských koutků
Hospodářských novin na VŠE
V pondělí 25. ledna se na VŠE uskutečnilo slavnostní otevření nových čtenářských
koutků. Díky partnerství VŠE, vydavatelství Economia a společnosti KPMG jsou zde
pro studenty i vyučující denně k dispozici tištěné Hospodářské noviny.
Praha 25. ledna 2016
Slavnostní akce proběhla za účasti rektorky VŠE prof. Ing. Hany Machkové, CSc.,
generálního ředitele vydavatelství Economia Romana Latuske, ředitele redakcí Vladimíra
Piskáčka, šéfredaktora Hospodářských novin Martina Jašminského, ředitele speciálních
projektů Petra Orálka, HR ředitelky KPMG Hany Velíškové a marketingového ředitele KPMG
Romana Maca.
V rámci partnerství mají nyní studenti VŠE přístup k ekonomickému zpravodajství z dílny
významného vydavatelství ekonomických a odborných titulů zdarma.
Na VŠE vznikly tři KPMG čtenářské koutky s Hospodářskými novinami v klasických
kavárenských držácích na noviny:
Nová budova – 4. patro vpravo, relaxační zóna
Stará budova – 1. patro, relaxační zóna
Rajská budova – 1. patro, rohová relaxační zóna
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Studenti VŠE si dále mohou každý pracovní den vyzvednout výtisk HN zdarma. Přibližně 100
kusů novin je denně k dispozici ve stojanech KPMG v prostoru šaten a v knihovně.
4 000 studentů a akademických pracovníků VŠE také obdrželo bezplatný přístup
k elektronické verzi HN.

x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se
zde vzdělává více než 18 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé
Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na
www.vse.cz.
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Mgr. Julie Daňková
Tisková mluvčí
tel.: 224 095 754
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