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VIEDENSKÁ UNIVERZITA VIEDEŇ
2018 - aktuálne | Výživové vedy so špecializáciou public health

MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO
2009-2013 | Preventívna a liečebná výživa človeka

VIZITKA

Ako nezávislá nutričná terapeutka pomáham
ľuďom pochopiť význam optimálneho
stravovania v prevencii, podpore zdravia a
efektívneho manažmentu výživy pri rôznych
ochoreniach.

Verím, že správna výživa má nezanedbateľný
preventívny potenciál a môže nám pomôcť
viesť plnohodnotnejší život.

SKILLS
zákaznícka podpora

social media

copywriting/blogging

nemecký jazyk

anglický jazyk

public speaking

SOCIAL

Instagram / Facebook: @zdravieavyzivaonline

LinkedIn: www.linkedin.com/in/bc-monika-kolar

TOP  TÉMY  A ŠPECIALZÁCIE

Mýty o výžive a potravinách 

eHealth v oblasti výživy a zdravotnej prevencie

Podporná nutričná terapia pacientov s diabetom II. typu

Prevencia a nutričná terapia onkologických ochorení

Výživa a nutričná terapia u ľudí v pokročilom veku (seniorov)

Zdravé a dlhodobo udržateľné chudnutie

Výživa a nutričná terapia osôb s poruchami príjmu potravy

Výživa pri alergiách a intoleranciách

Výživa pri autoimunitných a neurodegeneratívnych ochoreniach

Bc.



PREDNÁŠKY  A KONZULTÁCIE

Baví ma odovzdávať poslucháčom
fascinujúco zložité informácie o výžive a
zdraví podané ľudskou rečou. Propagujem
predovšetkým prevenciu ako kľúčový
prvok udržania dobrého zdravia. Vo výžive
razím cestu rozumných kompromisov, nie
striktných zákazov a obmedzení. 

Ponúkam interaktívne prednášky a
semináre o výžive, prevencii a zdravom
stravovaní v každodennom dni. Výživné
prednášky a semináre možno kombinovať
s cateringom alebo ochutnávkou zdravých
potravín podľa konkrétne zvolenej témy.

FIREMNÉ  SPOLUPRÁCE

Spolupracujem s firemnými zákazníkmi a
ich klientmi v záujme rozvoja alebo
marketingu projektov a produktov
zameraných na prevenciu, výživu a zdravý
životný štýl. Ako externý firemný
konzultant ponúkam svoju odbornú
kvalifikáciu pre aplikovanie výživových
odporúčaní a štandardov do praxe. Tešia
ma nielen slovenské, ale aj zahraničné
spolupráce a výzvy. 

Konkrétnym príkladom firemnej
spolupráce môže byť napríklad zostavenie
zdravého menu pre reštauráciu,
implementácia zahraničnej fitness
mobilnej aplikácie na slovenský trh, vývoj
zloženia nového potravinového produktu
alebo zavedenie nutričných štandardov do
zdravotníckeho zariadenia.PODPORA ONLINE  A OFFLINE

MÉDIÍ

Píšem populárno-náučné články o výžive a
zdraví. Zostavujem infomateriály (letáky,
brožúrky) zamerané na výživu, zdravie a
prevenciu. Poskytujem infokonzultácie a
stanoviská k témam zameraným na
preventívnu a liečebnú výživu pre médiá.

SPOLUPRÁCA NA WEBE

WWW .MONIKAKOLAR .COM

Máte zaujímavý produkt alebo službu zameranú na
výživu, potraviny, zdravotnú prevenciu a zdravý
životný štýl? Dajte o nich vedieť 100-ne
organickým nadšencom zdravého života a
fascinujúcich poznatkov zo sveta výživy, ktorých
združuje web www.monikakolar.com. 

Prosím rešpektujte, že nemám záujem o
propagáciu akýchkoľvek doplnkov stravy,
prípravkov na chudnutie a príbuzných produktov
alebo výrobkov, ktoré nesúvisia s nosnou témou
môjho blogu. Neposkytujem platené recenzie bez
absolútnej dôvery v propagovaný produkt a
nezverejňujem akékoľvek predpripravené PR
články. 

Vítam naopak spolupráce a prudukty, ktoré mojim
čitateľom a odberateľom ponúknu pridanú
hodnotu alebo nesú širší ekologický či spoločenský
rozmer. Preferujem jedinečné - "dôverné"
spolupráce na rozdiel od masových propagácií
produktov desiatkami influencerov.

ŠPECIÁLNE  SPOLUPRÁCE

Výnimky potvrdzujú pravidlá. Ak máte
návrh na spoluprácu, ktorá presahuje
rámec môjho portfólia, kontaktujte ma
prosím na vyššie uvedenej adrese. 

Inovatívne projekty a výzvy mám
najradšej.


