
ŢIVOTOPIS 
 

RNDr. Anna Totková, PhD., narodila som sa 28.3.1954 v Trenčíne. Bývam v Bratislave, 

v Petrţalke. Pochádzam z rodiny, kde zdravotnícke povolanie nebolo vzácnosťou.       

 

1972                              maturita – Stredná všeobecnovzdelávacia škola  

   

1972                              prijatá na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, externé  

                                      štúdium, študijný odbor biológia 

 

1973 – 1976                  zamestnaná na Prírodovedeckej fakulte UK, kde som pracovala na  

                                      Katedre zoológie vo funkcii pomocný asistent a technik. V roku 1976  

                                      som z váţnych rodinných dôvodov štúdium prerušila a zamestnanie  

                                      ukončila. 

                           

1977 – 1979                  zamestnaná na Ústave experimentálnej onkológie SAV na oddelení  

                                      molekulárnej genetiky, kde som pracovala vo funkcii asistent III  

                                      (miesto bolo voľné len na zastupovanie pracovníčky, ktorá bola na  

                                      MD) 

 

1. 2. 1979                      zamestnaná na ÚNZ Hygienická stanica hl. mesta Bratislavy, kde som  

                                      pracovala v odbore epidemiológia vo funkcii asistent hygienickej  

                                      sluţby   

 

1984                              maturita – SZŠ MUDr. I. Hálka pre absolventov s úplným stredným  

                                      vzdelaním, študijný odbor asistent hygienickej sluţby                                      

  

1986                              v rámci ÚNZ Hygienickej stanice hl. mesta Bratislavy som bola  

                                      preradená na odbor hygieny detí a dorastu   

 

1987                              špecializačná skúška – atestácia I. stupňa (pomaturitné špecializačné  

                                      štúdium), stala som sa odborným asistentom hygienickej sluţby, úsek  

                                      pre hygienu detí a dorastu 

 

1988                              opakovane som sa prihlásila na Prírodovedeckú fakultu UK, kde ma  

                                      prijali na študijný odbor biológia, na diaľkové štúdium popri  

                                      zamestnaní  

 

29. 9. 1995                    ukončenie štúdia štátnou záverečnou skúškou na Prírodovedeckej  

                                      fakulte UK v Bratislave, akademický titul „magister“ (Mgr.)         

 

1. 12. 1995                    som bola prijatá konkurzným konaním na Parazitologický ústav LF   

                                      UK vo funkcii odborný pracovník vo výskume.  

 

1. 9. 1997                     som bola prijatá na externé doktorandské štúdium na  

                                     Parazitologickom ústave SAV v Košiciach vo vednom odbore 15-12-9  

                                     parazitológia.   

 

9. 6. 2000                     som získala akademický titul „doktor prírodných vied“ (RNDr.) 

 



25. 4. 2003                 som získala vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.)  

                     

1. 2. 2008                   som bola preradená na Ústav lekárskej biológie a genetiky LF UK,  

                                   pretoţe Parazitologický ústav LFUK bol zrušený 17.1.2008 a svoju  

                                   činnosť ukončil k 31.1.2008.   

 

1996 – 2010               kontinuálna pedagogická činnosť  

                                   1996/1997 v rámci študijného predmetu mikrobiológia, pre študentov  

                                   3. ročníka všeobecného lekárstva som viedla praktické cvičenia  

                                   z parazitológie.   

                                   Od  akademického roku 1997/1998 som sa nepretrţite podieľala  na   

                                   výučbe povinne voliteľného predmetu „Tropická parazitológia“   

                                   (prednášala som a viedla praktické cvičenia) pre 4. a 5. ročník  

                                   všeobecného lekárstva v ZS aj LS aţ do roku 2006/2007, teda  aţ do  

                                   ukončenia činnosti a zrušenia Parazitologického ústavu LF UK.   

                                   Od akademického roku 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008,    

                                   2008/2009, 2009/2010 v rámci predmetu „Infektológia“, vediem  

                                   dvojhodinové  semináre (workshopy) z parazitológie v ZS a LS pre 

                                   študentov všeobecného  lekárstva pre 5. ročník a tieţ mám v  kaţdom  

                                   semestri úvodnú dvojhodinovú prednášku. Parazitológiu som 

                                   prednášala aj pre  3. ročník verejného zdravotníctva od akademického  

                                   roku 2004/2005 aţ do akademického roku 2008/2009 (prílohy).  

                                   Od akademického roku  2008/2009 prednášam a vediem praktiká  

                                   tieţ z biológie a genetiky.  

 

 

                                   V roku 1996 som sa stala členkou Slovenskej parazitologickej  

                                    spoločnosti a v roku 2001 som sa stala členkou Slovenskej lekárskej                       

                                    spoločnosti – Slovenskej spoločnosti infektológov. 


