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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 
 
Analýza hotelovej evidencie, tlačových výstupov.  

Hotelové rezervačné systémy používané na Slovensku a v zahraničí.  

Posúdenie predností a nedostatkov hotelových rezervačných systémov z hľadiska ich obsahu, 

možností, prepojenia na iné softvéry. 

 

 

Kľúčové slová: 

Hotelový rezervačný systém 

Tlačové výstupy 

Hotelová evidencia 

 

 

Použité skratky: 

HRS - hotelový rezervačný systém 

PREVIO – hotelový rezervačný systém 

ICR – informatika v cestovnom ruchu 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Analýza hotelovej evidencie – druhy hotelovej evidencie. 

2. Ukážky tlačových výstupov z programu PREVIO. 

3. Porovnanie dostupných hotelových rezervačných systémov. 

4. Diskusia. 

5. Záver. 

  

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Hlavnou témou ďalšieho stretnutia klubu bola téma: Analýza hotelovej evidencie, posúdenie 

predností a nedostatkov hotelových rezervačných systémov (HRS). Stretnutie sa opäť uskutočnilo 

online formou s využitím MS Teams. 

Dnešnou témou sme nadviazali na predošlé stretnutie, kde sme si zdieľali HRS Previo, ktorý 

využívajú naši žiaci na hodinách ICR. Venovali sme sa analýze konkrétnej hotelovej evidencie – 

prevádzkovej aj finančnej. Posudzovali sme obsah a náležitosti jednotlivých tlačových výstupov, 

vyhľadávali sme iné HRS, dostupné na webe, aby sme mohli porovnať obsahové a formálne 

prevedenie – napr. knihy objednávok, ubytovaných hostí, hotelové účty, vouchery na ubytovanie, 

hlásenie cudzineckej polícii ap. 

Porovnávali sme dostupné informácie o HRS používaných na Slovensku, zistili sme, že okrem Previa 

sa využívajú aj ďalšie HRS ako napr. Trevlix, Ellipse, Fidelio, Asseco Horec, Hores plus, ap. Pre 

hotely je veľkou výhodou mať zavedený vlastný HRS, ktorý má prepojenie aj na online rezervačné 

formuláre na webovej stránke zariadenia, odkiaľ sa informácie prenášajú priamo do HRS. 

Samozrejmosťou HRS je ich prepojenie na reštauračné a ekonomické softvéry používané v hoteli. 

V rámci možností sme si zdieľali niektoré demoverzie, či ukážky na webových stránkach hotelov či 

firiem, ktoré ich ponúkajú a diskutovali sme o ich prevedení, obsahu, dizajne.  

Výstupom z danej témy bude spracovaný aktuálny prehľad HRS používaných na Slovensku a vo 

svete, čo bude aj súčasťou písomného výstupu klubu. 

  

13. Závery a odporúčania: 

Z 8. stretnutia Klubu ekonomických zručností vyplynuli nasledujúce závery: 

- sledovať aktuálne trendy, ktoré sa týkajú hotelových rezervačných systémov, 

- zúčastňovať sa školení zameraných na zavádzanie nových hotelových rezervačných systémov 

s možnosťou ich výuky na SŠ, 

- vypracovať nový učebný materiál pre žiakov 5. roč., využiteľný v predmete HGM aj ICR na 

tému: Hotelové rezervačné systémy používané na Slovensku a v zahraničí. 
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