
PhDr. Rastislav Puchala, PhD. bol v rokoch 1986-1990 žiakom 4.A triedy nášho gymnázia. 

Po jeho úspešnom ukončení študoval v Bratislave a v Ženeve. Ako kariérny diplomat najprv 

pracoval na ministerstve zahraničných vecí a na slovenskom veľvyslanectve v Ottawe. Neskôr 

odišiel do súkromného sektora, kde pôsobí až dodnes. 

 

...........                                    

            Rastislav Puchala v roku 1989                     PhDr. Rastislav Puchala, PhD. v súčasnosti 

 
 

Študovali ste v čase socializmu. Okrem štúdia sa študenti vtedy stretávali aj na 

mimoškolských akciách? 

Áno, mali sme aj mimoškolské podujatia. Hneď začiatkom školského roka to bývali 

zemiakové brigády. Dva týždne nás vozili po poliach v okolí Popradu a pomáhali sme 

pri zbere zemiakov. Aj nám za to potom dali nejaké drobné. Bolo príjemné vypadnúť 

zo školy a pár dní byť na čerstvom vzduchu. Potom sme mali ešte lyžiarsky výcvik 

a tuším v treťom ročníku aj tanečnú školu. Tam som ja však nechodil, čo som na 

stužkovej trpko oľutoval nielen ja, ale aj moja stužkárka. Socialistické prvomájové 

sprievody radšej spomínať nebudem. Ja som sa ich nezúčastňoval a je dobré, že takéto 

hlúposti už patria minulosti.  

 



 
Zemiakové brigády 

 

 

 



 
25. november 1989 – nezabudnuteľná stužková slávnosť 4.A 

 

Všetci študenti občas niečo „vyvedú". Podaril sa aj vám nejaký „kúsok"?  

Nie, bol som vzorný žiak!  

Ale vážne, bolo toho dosť. Spomeniem aspoň jeden kúsok, ktorý mal našťastie 

pozitívne dôsledky. Vďaka nemu prišli na gymnaziálne wécka elektrické sušiče rúk, 

čo bolo na tú dobu čosi. Stalo sa to takto.   

Za mojich čias sme mali rozšírené vyučovanie o predmet elektrotechnika a v rámci 

neho sme mali zostrojiť nejaké použiteľné elektronické zariadenie. Ja som si vybral 

taký malý zosilňovač do gitary, ktorý z mojej španielky urobil elektrickú gitaru. Ako 

som na záchode vyťahoval plošný spoj z kyseliny, nenapadlo mi nič múdrejšieho, ako 

ho utrieť do uteráka, ktorý visel vedľa umývadla. Upozorňujem, že vodivá vrstva 

plošného spoja je z medi a tá má hnedú farbu. Viete asi, ako vyzeral ten uterák. No 

a na konci školského roka nám triedna oznámila, že pán riaditeľ sa rozhodol nechať 

namontovať na toalety sušiče rúk. Keď sme sa pýtali, že prečo, veľmi citlivo nám 

naznačila, že nejaký nespratník si pomýlil uterák s toaletným papierom a riaditeľovi 

z toho vraj rupli nervy. Neviem, či to bol naozaj ten hlavný dôvod, ale v septembri sa 

na záchodoch objavili tieto nové zariadenia. 

 

        Školské časy v triede 



Študenti sa radi stretávajú po vyučovaní. Kde ste sa vy stretávali? 

Najradšej sme sa stretávali v šatni, hrali na gitarách a debatovali. Za mojich čias sa 

nesmelo chodiť po kaviarňach a už vôbec nie po baroch, čo bolo správne, tak sme si 

dávali stretká na lavičkách v parkoch a podobne.  

 

Pamätáte sa na hodiny slovenského jazyka? Radi ste čítali povinné čítanie? Ako by 

ste hodnotili čitateľské denníky, ktoré ste vraj museli písať?  

Jasné, že sa pamätám. Mali sme aj povinné čítanie. Keďže som čítal veľmi veľa, tak 

tých pár kníh navyše mi neprišlo ako niečo zaťažujúce. Popravde si už veľmi 

nespomínam na čitateľské denníky. Nakoľko som literárne aktívny, aj by sa mi teraz 

taký denník hodil, ale žiaden nemám.  

 

Chceli by ste, aby sa vaša kniha stála povinným čítaním? 

Či by som chcel, aby sa nejaká moja kniha stala povinným čítaním? Ktorý autor by 

nechcel? Len sa bojím, aby sa takto študentom nesprotivila ako všetko povinné! 

 

 

       
Ukážka súčasnej literárnej tvorby R. Puchalu 

 

 

 

Spolužiaci. Stretávate sa? Bývajú stretnutia s nimi niekedy aj prekvapujúce? 

Spolužiakov si pamätám, ale, žiaľ, nestretávame sa. Keď niektorého zazriem niekde 

v meste, tak sa v duchu sám seba opýtam, či som aj ja tak zostarol.  Asi áno, veď 

tento rok to bolo 30 rokov, čo sme opustili brány gymnázia! 

 

 

 

Rozhovor viedla a zapísala Lea Števová, študentka 4.B triedy GPUDT. 

 



 

 

 

 


