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Internetový portál a mobilná aplikácia Menučka.sk (www.menucka.sk) pomáha ľuďom 
na Slovensku, nájsť miesto, kam sa pôjdu naobedovať a čo budú jesť. Návštevník tu môže 
pravidelne sledovať, čo pripravujú na obed reštaurácie v jeho okolí a tiež spoznávať nové 
prevádzky. Projekt uľahčuje výber reštaurácie aj tomu, kto chodí do reštaurácií len raz za 
čas. Nájde tu reštaurácie v želanej lokalite, ktoré spĺňajú jeho kritériá alebo ponúkajú jedlo, 
na ktoré má chuť. Na portáli Menučka.sk nájde najbližšie reštaurácie aj s fotografiami, 
kontaktami, navigáciou, jedálnymi lístkami a ďalšími informáciami.

Menučka.sk sú projekt, ktorý má za cieľ tiež naučiť ľudí, vyberať si kvalitnejšie gastro 
služby. Vďaka prezentovaným informáciám si môžu vybrať to, čo im najviac vyhovuje a čo 
je kvalitné, poctivé, zaujímavé. Následne môže byť výsledkom eliminovanie nekvalitných 
gastro služieb pokiaľ zákazníci dajú šancu aj novým resp. iným prevádzkam ako tým, ktoré 
navštevovali doteraz a neboli v nich spokojní.

Prevázkovateľom gastro prevádzok ponúka projekt Menučka jednoduchý, prehľadný a 
cenovo výhodný spôsob prezentovania svojich služieb na internete a oslovovania 
zákazníkov. Okrem vplyvu na rast tržieb taktiež ovplyvňuje aj ich pokles nákladov súvisiaci 
so zjednodušovaním práce a procesov spojených s uverejňovaním obedových ponúk. 

K hlavnému projektu je pridružený aj podprojekt - Menučka magazín - články z oblasti 
gastronómie a špecializované tematické katalógové weby ako napríklad hostiny.sk, 
ranajkove.sk, restauraciepredeti.sk, burgre.sk, pizze.sk, atď.

Zakladateľka projektu Menučka.sk Kamila Slašťanová má v tejto oblasti 20 ročné 
skúsenosti. Pracovala pre IT spoločnosti, kde viedla obdobné úspešné projekty (Menu.sk, 
Obedovat.sk, gastro segment na ZlavaDna.sk). V máji 2015 na základe svojich skúseností 
a novovzniknutej situácie na trhu gastro portálov založila svoj vlastný portál Menučka.sk, 
ktorý sa dostáva čoraz viac do povedomia a postupne pokrýva gastro scénu v rôznych 
mestách Slovenska. Návštevnosť projektu za mesiac október 2019 bola 261,493 návštev. 
Jej cieľom je dokončiť to, čo sa v predchádzajúcich projektoch nepodarilo. Zmapovať 
gastro ponuku a umožniť užívateľom využívať jeho výhody na celom Slovensku.
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0905 759 691- kamila@menucka.sk

Pozn: Spoločnosť Sisteo, s.r.o, prevádzkuje aj projekt online predaja 
darčekových voucherov - www.darcekove-vouchery.sk
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