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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: 

• Informačné systémy v hoteloch, online verzie programov – porovnanie, funkcie v programe 

Krátka anotácia: 

• Na internete sme hľadali ponuky na programy hotelovej recepcie, prezerali si recenzie 

a hodnotenia jednotlivých programov. Ak sme našli DEMO verziu programu, otestovali sme 

funkcie programu. Na škole používame program Previo, ktorý sa vyučuje v rámci predmetu 

Informatika v cestovnom ruchu (ICR).  

• Cieľom stretnutia bolo zistiť, či nie je na trhu vhodnejší program na výučbu  a zdieľať 

skúsenosti pri výučbe programu Previo.  



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Úvod  - predstavenie témy stretnutia 

2. Ponuka programov hotelovej recepcie na internete 

3. Testovanie programov a vyhodnotenie 

4. Zdieľanie skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti 

 

Hlavná téma stretnutia:  

Výmena odborných skúseností pri používaní hotelových systémov.  

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Na úvod sme boli oboznámení s problematikou vyučovania programov hotelovej recepcie. Táto téma 

je zahrnutá v predmete Informatika cestovného ruchu v piatom ročníku. Podľa plánu sa vyučuje 11 

hodín v mesiaci január až február dve hodiny týždenne. Tento predmet vyučujú členky klubu 

Kolenková, Turčinová a Vargová. Ostatné kolegyne v klube získali prehľad o vyučovanom obsahu 

na inom predmete a môžu tak ľahšie rozvíjať medzipredmetové vzťahy.  

Na internete sme našli takýto výber z aktuálnej ponuky online programov: 

1. https://www.hotelovarecepcia.sk – ponúka 15 dňovú verziu programu na vyskúšanie, cena 9 

€ na mesiac stojí 1 licencia, máme 100 žiakov v ročníku 

2. www.recepcia-online.sk – stránka neobsahuje možnosť vyskúšať si DEMO verziu programu, 

nie sú na stránke uvedené ceny, obsahuje iba kontaktný formulár, obsahuje však referencie 

na známe hotely v Nízkych a Vysokých Tatrách.  

3. https://www.plazaro.com – je to český program, ponúka okamžite DEMO a po registrácii je 

možnosť využívať program 30 dní zdarma. Chýba nastavenie slovenského jazyka, vzhľadom 

je takmer identický ako program Previo, poskytuje prehľadný návod. 

4. https://exalogic.sk/zakladne-moduly/hotelova-recepcia/ - nie je to online verzia, potrebná je 

inštalácia programu OBERON do počítača – tento program sme vyučovali pred viac ako 

dvomi rokmi, nie je vyhovujúci pre dištančné vyučovanie 

5. https://www.previo.sk/ - je to online program, ktorý sme začali vyučovať počas dištančnej 

formy, od minulého školského roku na stránke pribudlo nové menu Akadémia – v ponuke sú 

návody a video manuály, je tu možnosť 30 dní používať program zdarma po zaregistrovaní. 

Komerčná cena závisí od počtu izieb v hoteli. Platí sa jednorazovo za licenciu, a potom 

mesačný prevádzkový poplatok.   

6. https://www.trevlix.sk/ -  je určený pre menšie ubytovacie zariadenia, má menej funkcií, je 

cenovo dostupnejší, výhodou je prepojenie so stránkou booking.com. 

Programy hotelovej recepcie nie sú svojimi funkciami zložité, vždy ide o rezerváciu ubytovania, 

príchod hosťa, ubytovanie, poskytnutie doplnkových služieb, zúčtovanie a odchod hosťa.  Z toho 

dôvodu je na trhu množstvo programov. Vzhľadom sa neodlišujú a ani na prvý pohľad medzi nimi  

nie je veľký rozdiel, preto sme hľadali recenzie hotelových systémov.  

https://janhalir.com/velke-srovnani-hotelovych-systemu/ - na tejto stránke sme našli porovnanie 

používaných hotelových systémov v Českej republike v roku 2019. 

https://www.hotelovarecepcia.sk/
http://www.recepcia-online.sk/
https://www.plazaro.com/
https://exalogic.sk/zakladne-moduly/hotelova-recepcia/
https://www.previo.sk/
https://www.trevlix.sk/
https://janhalir.com/velke-srovnani-hotelovych-systemu/


 

Z tabuľky jasne vyplýva, že s hotelovým systémom Previo, používaným na vyučovaní v našej škole, 

je spokojný najväčší počet používateľov.   

V diskusii kolegyne uviedli, že program je prehľadný, umožňuje žiakom upevniť si učivo z predmetu 

Hotelový a gastronomický manažment (HGM). Jediným obmedzením je použitie zdarma na 30 dní, 

a teda je potrebné plánovať učivo tak, aby sme ho v tomto časovom limite stihli prebrať.  

 

13. Závery a odporúčania: 

 

1. Tento školský rok pokračujeme ďalej vo výučbe programu Previo 

2. Odporúčame preštudovať videomanuály k programu a upriamiť pozornosť žiakov na 

dostupné návody k programu.  

3. Naďalej rozvíjať medzipredmetové vzťahy ICR – HGM, vypracovať nové úlohy, ktoré žiaci 

môžu prakticky  riešiť na vyučovacích hodinách.  
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