
MIKI STREETFOOD & CATERING, s.r.o. 

 

MIKI STREETFOOD som založil ešte ako študent Univerzity Mateja Bela v odbore Ekonómia a riadenie 

cestovného ruchu a k tomuto rozhodnutiu ma viedlo niekoľko pre mňa dôležitých impulzov.  

 

V prvom rade to bola láska ku gastronómii, ktorú som nadobudol skrz svojich rodičov. Tí prevádzkujú 

reštauráciu Víno & Tapas v Spišskej Sobote v Poprade a venujú sa zážitkovej gastronómii.  

 

Druhým impulzom bola pre mňa práca môjho mladšieho brata, ktorý ako prvý priviezol domov trojkolku 

značky Piaggio, ktorú postupne reštauroval a neskôr premenil na pojazdnú palacinkáreň. Časom ju však predal 

a mne vtedy napadlo, že by stálo za úvahu postaviť si niečo podobné a venovať sa tomu na plný úväzok.  

 

Do tretice do bol samotný "street food", ktorý ma fascinuje. Skrz rôzne gastro programy na Netflixe, 

literatúru a samotné street food festivaly ma táto oblasť vždy priťahovala. Možno trochu aj tým, že "street 

food" predstavuje akýsi protipól zážitkovým večeriam aké robievajú moji rodičia. Cieľ je ale ten istý. Priniesť 

hosťovi gastro zážitok. V oblasti, kde žijem mi chýbal "street food", takže som to z pohľadu podnikania videl 

ako príležitosť a "dieru na trhu".  

 

Na začiatku tohto projektu som najviac času venoval prestavbe "food trucku". Po kúpe jazdenej trojkolky 

značky Piaggio Ape som strávil približne 11 mesiacov jej prestavbou v dedkovej garáži. Kedže je to malé 

vozidlo, snažil som sa využiť každý centimeter, aby bola príprava a predaj jedla čo najefektívnejší. 

Samozrejme s ohľadom na hygienické požiadavky aktuálnych noriem na Slovensku. Po nie dlhom čase, čo 

som už podnikal, sa mi podarilo zakúpiť a prestavať o čosi väčší "foodtruck" značky Mercedes.  

 

"Street food" pre mňa znamená síce jednoduché, ale poctivé a kvalitné jedlo, ktoré si kúpite na ulici, alebo 

niekde vonku. Jeho príprava je nenáročná na čas a predávate ho z pojazdného "food trucku" alebo stánku. 

Ľudia ho môžu skonzumovať ihneď alebo si ho môžu zabalené vziať so sebou, formou "take away". Aj keď 

robiť "street food" môže pôsobiť jednoducho, je to vskutku náročná práca, pokiaľ to myslíte vážne.  

 

Hlavnou činnosťou MIKI STREETFOOD je predaj gurmánskych hot dogov, sezónnych jedál a 

remeselných nápojov pripravovaných v gastro kuchyni a predávaných na ulici alebo podujatiach. Snažíme sa 

vytvárať originálne a domáce produkty a používať čerstvé suroviny. Medzi našu špecialitu patria aj domáce 

lokše s trhaným kačacím mäsom alebo lokše s makom a višňami. Hlavná príprava jedál prebieha v kuchyni 

reštaurácie Víno & Tapas a vo "foodtrucku" prebieha skladanie a výdaj.  

 

Momentálne stojíme na stálom mieste v Poprade a počas letných mesiacov by sme sa radi zúčastnili rôznych 

festivalov, tak ako po minulé roky.  

 

Aj keď sa môže zdať, že prevádzka a podnikanie v takomto malom stánku s jedlom je "malina", vyžaduje 

si to veľa práce a sebadisciplíny. Od zabezpečenia surovín, prípravy jedál, vybavenia povolení k predaju, 

ustavičného marketingu prostredníctvom sociálnych sietí, cez kalkulácie, sledovanie nákladov až k 

samotnému predaju. Je pre nás dôležité prijímať spätnú väzbu od zákazníkov a snažíme sa zlepšovať a 

inovovať. Aj keď je to niekedy náročné, je to práca, ktorá nám robí radosť a sme za ňu veľmi vďační. 

 

Ing. Mikuláš Sisák 

https://www.facebook.com/mikistreetfood/

