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V�� NOV� HYUNDAI
KARIREAL SLOVAKIA, A.S.

Galvaniho 13, 821 04 Bratislava
Telef�n predaj: 02/33 00 66 51, 02/33 00 66 52
http://hyundai.karireal.sk

AUTOPOLIS, S.R.O.

Ra�ianska 69, 831 02 Bratislava
Telef�n predaj: 02/49 30 02 55
http://hyundai.autopolis.sk

AUTOPOLIS, S.R.O.

Pan�nska cesta 32, 851 04 Bratislava
Telef�n predaj: 02/49 30 02 33
http://www.autopolis.sk

ALTERIA MOTOR, S.R.O.

Predmestsk� 90, 010 01 �ilina
Telef�n predaj: 041/763 52 95 ❙ http://alteria.hyundai.sk

A.M.PLUS, S.R.O.

�portov� 323, 038 41 Ko��any nad Turcom
Telef�n predaj: 043/401 12 21 ❙ www.amplus.sk

PORTAS, S.R.O.

Zvolensk� cesta 11, 974 01 Bansk� Bystrica
Telef�n predaj: 048/470 02 55 ❙ http://portashyundai.sk

PORTAS, S.R.O.

R�ko� 8818/20, 960 01 Zvolen
Telef�n predaj: 045/540 26 68 ❙ http://portashyundai.sk

3H AUTO, SPOL. S R.O.

Ju�n� trieda 78, 040 01 Ko�ice
Telef�n predaj: 055/622 88 22 ❙ E-mail: auta.hyundai@hrehor.sk

3H AUTO, SPOL. S R.O.

Moldavsk� cesta 28, 040 01 Ko�ice
Telef�n predaj: 055/644 53 12 ❙ E-mail: auta.hyundai@hrehor.sk

ING. RADOSLAV POPOVI� - RADES

Okru�n� 5, 071 01 Michalovce
Telef�n predaj: 056/688 77 92 ❙ http://rades.hyundai.sk

MOTOR-CAR PRE�OV, S.R.O.

Petrovansk� 36, 080 05 Pre�ov
Telef�n predaj: 051/773 31 39 ❙ http://automo.hyundai.sk

EKOAUTO, S.R.O. BARDEJOV

�tef�nikova 90, 085 01 Bardejov
Telef�n predaj: 054/488 19 17 ❙ http://ekoauto.hyundai.sk

MOTOR HOUSE, S.R.O.

Opatovsk� cesta 3, 972 01 Bojnice
Telef�n predaj: 046/548 33 55 ❙ www.motorhouse.sk

MOTOR HOUSE, S.R.O.

Okru�n� 79, 955 01 Topo��any-Tovarn�ky
Telef�n predaj: 038/532 18 90 ❙ www.motorhouse.sk

TGA, S.R.O.

Jursk� cesta 6, 934 01 Levice
Telef�n predaj: 036 630 98 80 ❙ http://tga.hyundai.sk

AUTO MP, S.R.O.

Bratislavsk� 1328, 911 05 Tren��n
Telef�n predaj: 032/640 20 70 ❙ http://automp.hyundai.sk

M. A. N. SLOVENSKO, S.R.O.

Pova�sk� 5, 940 01 Nov� Z�mky
Telef�n predaj: 035/642 42 61 ❙ http://man.hyundai.sk

M. A. N. SLOVENSKO, S.R.O.

Novoz�mock� cesta 4592, 945 01 Kom�rno
Telef�n predaj: 035/778 98 15 ❙ http://man.hyundai.sk

AUTOCOMODEX TRNAVA, SPOL. S R.O.

Nitrianska 1, 917 01 Trnava
Telef�n predaj: 033/553 68 42 ❙ www.autocomodex.sk

EUROMAN, S.R.O.

Priemyseln� 278, 905 01 Senica
Telef�n predaj: 034/651 80 82 ❙ http://euroman.hyundai.sk

IDM-CAR, SPOL. S R.O.

Priemyseln� 5482, 901 01 Malacky
Telef�n predaj: 034/321 32 19 ❙ http://hyundai.idm-car.sk

AUTONOVA, S.R.O.

Priemyseln� are�l V�chod 3406, 058 01 Poprad
Telef�n predaj: 052/773 15 49 ❙ E-mail: autonova@autonova.sk

IMPA Doln� Kub�n, S.R.O.

Jano�kova 2278, 026 01 Doln� Kub�n
Telef�n predaj: 0800/10 20 10 ❙ http://impa.hyundai.sk

IMPA �amor�n, S.R.O.

Bratislavsk� cesta 75, 931 01 �amor�n
Telef�n predaj: 0800/10 20 10 ❙ http://impa.hyundai.sk

Editoriál

Vážení
priatelia
značky
Hyundai,
v spoločnosti hyundai motor slovakia som len pol
roka, no aj za tento krátky čas som mal česť stretnúť
viacero zaujímavých ľudí, ktorí ma utvrdili v tom, že
práca na Slovensku bude veľmi inšpirujúca.
Hyundai si tu buduje veľmi dobré meno. Výrazne
rozšíril ponuku automobilov, zlepšil kvalitu servisu
a skvalitnil predajnú sieť. Dôsledná práca spoločnosti
hyundai motor slovakia, ktorá dokázala za ostatné
roky vybudovať značke neotrasiteľne silnú pozíciu,
je pre nás záväzok a zodpovednosť. Budeme preto
prinášať vždy tie najlepšie automobily a poskytovať
vám najlepšie služby. Už dnes prinášame exkluzívnu
starostlivosť pre každého klienta. Zaujíma nás, ako naši
zákazníci žijú so svojimi autami, ako sa s nimi zabávajú.
Robí nám radosť, že naše autá si srdcia klientov dokážu
získať svojou jedinečnou podstatou a že vodiči sú radi,
keď šoférujú práve Hyundai.
Naďalej sa budeme snažiť ponúkať novým
aj stálym klientom zaujímavé benefity a budeme veľmi
pozorne dbať na to, aby sa nám podarilo udržať trend
ostatných rokov. Každý mesiac si k nám nachádza
cestu čoraz viac klientov a Hyundai sa vyšplhal medzi
najúspešnejšie značky na slovenskom trhu. Je pre mňa
česť pokračovať vo svojej misii pre značku Hyundai
práve na Slovensku.
Milovníci značky Hyundai, majitelia týchto skvelých
automobilov, svet prináša veľa možností a vy môžete
každý deň prežívať nové zážitky. Budeme radi, ak sa za
nimi vyberiete svojím novým vozidlom Hyundai.
Sonny Nam
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Santa Fe je späť. Väčšie,
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naháňa strach konkurencii.
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Hyundai prináša
Európe benefity

novinky

Správa, ktorú publikovala popredná európska ekonomická poradenská spoločnosť london economics,
nezávisle potvrdila výrazný príspevok hyundai mo
tor group k európskej ekonomike. Report nazvaný
Ekonomické a sociálne benefity prítomnosti Hyundai
a Kia v Európe uvádza, že až 253 000 pracovných
miest vytvára európska prezencia týchto dvoch automobilových značiek. Vrátane dane z pridanej hodnoty
a dane z príjmu Hyundai a Kia zaplatili v roku 2011
európskym vládam spolu takmer 1,7 miliardy eur, čím
ďalej podporili ekonomiku regiónu. Výrobné závody
v Česku (Nošovice) a na Slovensku (Žilina) spolu nakúpili od subdodávateľov výrobky v hodnote 4,8 miliardy €, z čoho 3,4 miliardy € (72 %) pripadlo na
subdodávateľov z Európy. Predajná sieť pokrývajúca
členské štáty Európskej únie a štáty EFTA prispieva
sumou ďalších dvoch miliárd € do európskeho HDP.

Miliónty Hyundai
Dňa 16. mája 2013 zišiel z výrobnej linky závodu
Hyundai v českých Nošoviciach miliónty automobil. Stal sa ním najnovší Hyundai i30. Výroba v tomto závode bola spustená 3. novembra 2008, prvým
vyrobeným automobilom bol Hyundai i30 prvej generácie. ¶ Model i30 je v ponuke Hyundai veľmi silný model. Prvá generácia si našla množstvo spokojných klientov. Druhá sa už niesla v znamení nového
dizajnového smeru fluidic sculpture a okamžite
vyvolala obrovský záujem klientov. Zákazníkov si
našla medzi majiteľmi prvej generácie, no pritiahla
aj množstvo nových. Model i30 žne veľké úspechy aj
na Slovensku. V minulom roku si zapísal nárast predaja o úžasných 106 % a stal sa tak jednoznačným
lídrom segmentu.

6

NA CESTE 1/2013

Hyundai Motor
Slovakia má
nového prezidenta
Od 1. januára 2013 sa novým prezidentom spoločnosti
HYUNDAI MOTOR SLOVAKIA stal Sonny Nam, ktorý po 4,5-ročnom pôsobení vystriedal Sukwona Kima.
Sonny Nam nastúpil do spoločnosti HYUNDAI MOTOR
v roku 1993. Počas 20 rokov pôsobenia pracoval v rôznych
divíziách, pričom štyri roky pôsobil v Dubaji, kde bol zodpovedný za predaj v regióne Middle East & Africa. Posledných
10 rokov pracoval ako manažér procesov a systémov pre
exportné trhy. Na ďalšie štyri roky sa jeho druhým domovom stane Slovensko. Cieľom nového prezidenta HYUNDAI
MOTOR SLOVAKIA je zamerať sa na kvalitu predajných a popredajných služieb a zachovať tak pozitívny trend rastu
značky. „Na základe korporátneho sloganu INOVÁCIE ZNAČKY PROSTREDNÍCTVOM KVALITY budeme v roku 2013 lokalizovať stratégie tak, aby sa naši zákazníci cítili cenní,“ hovorí Sonny Nam.
Na fotografii odchádzajúci prezident HYUNDAI MOTOR
SLOVAKIA Sukwon Kim (vľavo) a súčasný Sonny Nam.

Ekologická
Európa vďaka
Hyundai
Hyundai ix35 Fuel Cell bol druhý rok za sebou vybraný
organizáciou FUEL CELLS and HYDROGEN JOINT UNDERTAKING (FCH JU) podporovanou EURÓPSKOU KOMISIOU
na demonštráciu benefitov technológie pohonu vodíkovým palivovým článkom v reálnej premávke. Prvý
sériovo vyrábaný automobil poháňaný palivovým článkom Hyundai ix35 Fuel Cell budú mať možnosť v roku
2013 dlhodobo testovať v bežnej premávke poslanci
EURÓPSKEHO PARLAMENTU , funkcionári EURÓPSKEJ
KOMISIE a ďalší pracovníci európskych inštitúcií v belgickom Bruseli.
Hyundai sa od predstavenia prototypu Santa Fe
FCEV v roku 2000 stal svetovým lídrom v oblasti vývoja technológie vodíkového palivového článku. V januári 2013 Hyundai ako prvý automobilový výrobca
na svete spustil sériovú výrobu automobilu poháňaného palivovým článkom s nulovými emisiami. Cieľom
je do roku 2015 vyrobiť tisíc exemplárov modelu ix35
Fuel Cell, ktoré bude prenajímať verejným a súkromným flotilovým zákazníkom predovšetkým v Európe.

Hyundai
otvára najväčší
showroom na
Slovensku
Spoločnosť AUTOPOLIS sa rozhodla rozšíriť svoje pôsobenie a otvorila nový showroom značky Hyundai. Na Panónskej ceste v Bratislave tak
vznikol rozlohou najväčší autosalón na Slovensku
s predajnou plochou 622 m2 a so servisnými dielňami na ploche viac ako 1 000 m2.
Generálny riaditeľ spoločnosti AUTOPOLIS
Ivan Medvecký: „Hyundai je kvalitná, moderná,
veľmi dynamická a rastúca značka — nielen vo
svete, ale aj v Európe. Má široké portfólio produktov technologicky na vysokej úrovni s ďalším potenciálom na rast a rozvoj. Práve preto
sme neváhali a výzvu akceptovali. Spojenie firmy
AUTOPOLIS a značky Hyundai je úspešné, pretože
máme spoločné hodnoty a tie chceme prinášať
našim zákazníkom.“
Showroom firmy AUTOPOLIS stanovuje nové
kritériá a hlavne kvalitu poskytovaných služieb.
„Som presvedčený, že zákazníci tu získajú prémiové zázemie doplnené o prémiové služby. Verím,
že spoločnosť čoskoro získa mnoho nových zákazníkov a podarí sa tak splniť ambiciózne ciele
a splniť našu víziu ŽIŤ S HYUNDAIOM JE ÚŽASNÉ ,“
povedal Martin Saitz, generálny riaditeľ spoločnosti HYUNDAI MOTOR SLOVAKIA .
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JedInečne
prémiový
Hyundai na autosalóne v Soule
predviedol novú štúdiu luxusného športového kupé HND-9, ktorá reprezentuje evolúciu filozofie
dizajnu fluidic sculpture značky
Hyundai.
Koncepciou karosérie s dramaticky dlhou kapotou a s veľkým
rázvorom kolies HND-9 predstavuje modernú interpretáciu elegantného obrazu klasického športového prémiového kupé. Prvky ako
dohora výklopné dvere kabíny, línie
špirálového profilu nadväzujúce na
predné reflektory, mäkko trblietavý
strieborný lak karosérie, dva páry
koncoviek výfuku a jedinečný tvar
predných reflektorov aj zadných
skupinových svetiel dodávajú štúdii futuristický vzhľad.
Ako klasické vysoko výkonné
športové kupé má štúdia HND-9
klasické usporiadanie pohonu.
Motor V6 GDi turbo s objemom
3,3 litra dosahuje výkon 272 kW
(370 k) a zadné kolesá poháňa prostredníctvom 8-stupňovej automatickej prevodovky.
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Na začiatku roka mal na ženevskom autosalóne svetovú premiéru nový
Hyundai ix35, ktorý je zdokonalenou verziou druhého najlepšie predávaného modelu značky v Európe. Nový model prináša rad technických
zdokonalení, ktoré zvyšujú jeho príťažlivosť pre európskych zákazníkov.
Jednou z najdôležitejších zmien je nahradenie doterajšieho benzínového motora s objemom 2,0 litra z konštrukčného radu ‘Theta II’ novým
superúčinným motorom 2.0 GDI, vyvinutým v európskom výskumnom
a vývojovom centre Hyundai v nemeckom Rüsselsheime. Jeho výkon
vrcholí hodnotou 122 kW (166 k) a väčším maximálnym krútiacim momentom 205 Nm, pričom spĺňa emisnú normu Euro 5. Dva najvýkonnejšie naftové motory dostali nízkotlakový systém recirkulácie výfukových
plynov LP-EGR (low-pressure exhaust gas recirculation), prispievajúci
k zvýšeniu účinnosti. Pri naftovom motore s objemom 2,0 litra a s výkonom 100 kW (136 k) v kombinácii s pohonom všetkých kolies 4WD si
zákazníci teraz môžu objednať aj 6-stupňovú automatickú prevodovku.
K ďalším technickým zdokonaleniam, ktoré zvyšujú jazdný komfort a bezpečnosť, patrí vyhrievaný volant, predné parkovacie senzory
a funkcia stabilizácie prívesu v elektronickom stabilizačnom systéme
ESC. Na želanie sa montuje združený prístroj Supervision Cluster vybavený displejom TFT LCD s uhlopriečkou 4,2 palca (10,7 cm) prehľadne
zobrazujúcim rozličné prevádzkové informácie.

Hyundai podporuje
mladých
Hyundai udelil prvú cenu Hyundai Award v rámci
programu Skills for the Future inovatívnej skupine
študentov z Talianska. Cenu získala skupina študentov NET JA z Istituto di Istruzione Superiore Statale Cesare Pesenti v meste Bergamo. Slávnostné odovzdanie
ceny Skills for the Future Hyundai Award sa uskutočnilo na veľtrhu JA-YE Europe (Junior Achievement-Young Enterprise) konanom v Rige, Lotyšsko, v dňoch
13. – 15. marca 2013. Skupina NET JA získala cenu za
zariadenie Helios znižujúce riziko nehôd v dôsledku spánku vodiča. Zariadenie s mikroprocesorom
sa pripevňuje na volant a monitoruje spôsob ovládania vozidla, z ktorého dokáže rozoznať únavu vedúcu k mikrospánku. Porota ho vybrala ako najlepší
projekt študentov v rámci Európy. Skills for the Future, iniciatíva značky Hyundai poskytuje študentom
odborných škôl z 15 štátov Európskej únie šance vyskúšať podnikanie, získať užitočné poznatky z oblasti vedy, technológie, konštrukcie a matematiky, ako
aj naučiť sa prakticky využívať svoje vedomosti pre
budúcu kariéru. Študenti sa zúčastňujú na rôznych
praktických výučbových zamestnaniach, ako napr.
vybudovanie a riadenie ich vlastných technických
mikrospoločností.

Hyundai bude testovať
na legendárnom
Nürburgringu

Auto na telefón
Hyundai na ženevskom Autosalóne 2013 predstavil
svoju víziu zosieťovanej budúcnosti demonštráciou,
ako budú vodiči a majitelia automobilov Hyundai
profitovať z dokonalej integrácie svojho osobného
zariadenia (smartfónu) do vozidla. Na prezentáciu
inovatívnej koncepcie integrácie, vytvorenej v spolupráci so spoločnosťou lg electronics , slúžil trojdverový Hyundai i30. Predvádzacie vozidlo ukázalo,
ako sa dá využívať smartfón vodiča ako integrálny
komponent systému infotainmentu, čím sa dosahuje
praktickejšia personalizovaná funkčnosť umocňujúca
zážitok z jazdy. ¶ Smartfón používaný v projekte konektivity značky Hyundai umožňuje odomknúť dvere a automaticky personalizovať nastavenia vozidla,
napr. nastavenia predvolieb preferovaných rozhlasových staníc autorádia, navigácie, vzhľadu menu
infotainmentu a ďalších preferencií. ¶ Pomocou
aplikácie Hyundai umožňuje vodičovi na diaľku sa
spojiť so svojím vozidlom a skontrolovať, či je zamknuté a či sú vypnuté svetlá. Okrem toho aplikácia Hyundai umožňuje zákazníkovi vidieť na displeji
smartfónu priestor za vozidlom prostredníctvom
cúvacej kamery, čo je svetová novinka v automobilovom priemysle. Pri plánovaní budúcej jazdy aplikácia umožňuje na diaľku skontrolovať množstvo paliva
v nádrži a dojazd vozidla, ako aj spotrebu paliva pri
predchádzajúcej jazde.

Opäť lepšia ix35

Zostatková hodnota
automobilov
Hyundai rastie
Automobily Hyundai v Európe zaznamenali ďalšie zvýšenie ich zostatkovej hodnoty o takmer
7 % v období od júla 2010 do júla 2012. Priemerná zostatková hodnota automobilov Hyundai
v Európe dosiahla podľa údajov publikovaných
nezávislými znaleckými a oceňovacími spoločnosťami eurotax glass's a bähr & fess v júli
2012 podiel 42,3 % nadobúdacej ceny oproti
40,2 % v júli 2011 a 39,6 % v júli 2010.

Hyundai oznámil plán vybudovať nové testovacie
centrum umiestnené na llegendárnom pretekárskom
okruhu Nürburgring v Nemecku. Nový areál, ktorý predstavuje investíciu vo výške 5,5 milióna eur,
potvrdzuje ambície značky Hyundai postúpiť medzi špičkových európskych automobilových výrobcov. Testy, ktoré sa budú realizovať v novom centre,
budú využívať konštruktéri súčasného európskeho
výskumného a vývojového centra značky Hyundai
v nemeckom Rüsselsheime na zvýšenie kvality a na
zlepšenie jazdných vlastností modelov Hyundai konštruovaných pre Európu. V roku 2012 takmer 95 %
z celkového počtu 444 000 automobilov Hyundai
predaných v Európe bolo navrhnutých, skonštruovaných a testovaných v Rüsselsheime vrátane bestsellerov i30, ix35 a i40. Allan Rushforth, senior viceprezident a COO Hyundai Motor Europe, povedal:
„Nové testovacie centrum Hyundai na Nürburgringu je
výrazom nášho úsilia o zlepšovanie jazdných vlastností
našich vozidiel — čo predstavuje dôležitý faktor pre európskych vodičov. Nové centrum reprezentuje významnú
investíciu a sme presvedčení, že výrazne prispeje k posilneniu pozitívneho vnímania značky Hyundai a k zvýšeniu našej konkurencieschopnosti v Európe.“
9
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Ikonické SUV
Spomínate si na to obľúbené Santa Fe, ktoré
rozvírilo vody v segmente SUV a nahnalo
strach aj najsebavedomejším výrobcom?
Je späť a je väčšie, krajšie a lepšie.
Jednoducho Hyundai.
10
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T

oto nie je návrat strateného vše‑
umelca, ktorý postaví svoje nové
chúťky na niekdajšej sláve. Za‑
budnite na staré Santa Fe. Toto je cel‑
kom nový model, ktorý prekoná vaše
očakávania. A veru, môžete očakávať,
skutočne smelo.

sebavedomý
bojovník
Poobzerajte si ho dobre. Venujte sa kaž‑
dému detailu, zahľaďte sa mu do odváž‑
nych očí, objímte jeho svaly. To nie sú
tvary, na ktoré ste boli zvyknutí. Pri krát‑
kom aj podrobnom prezretí vozidla sa
vám bude natískať jediná otázka. Pozná‑
te Hyundai?

Zamyslite sa znova. Toto je celkom iný svet. Hyundai Santa Fe
vám otvorí dvere do nových dimenzií, stanete sa svedkom vzru‑
šujúceho bytia a opojnej slobody. Také je nové Santa Fe.
Hyundai Santa Fe tretej generácie prichádza s vlastnou kon‑
cepciou dizajnu storm edge ovplyvnenou výrazovými pros‑

o celú triedu. A to nielen svojou veľkosťou, ale aj kvalitou. Nemu‑
síte načahovať ruky, aby ste dosiahli na prémiové zážitky. Na ne
tu máte svoj nový Hyundai.
Otvorte dvere a vkročte do unikátneho sveta. Je plný kvalit‑
ných materiálov, ktoré sú prvotriedne spracované. Spolu vytvá‑
rajú harmonický celok usporiadaný do pre‑
hľadného a priestranného interiéru. Palubná
doska kopíruje nové hodnoty, ktoré nedávno
PALUBNÁ DOSKA KOPÍRUJE NOVÉ
priniesol vysoko cenený model Hyundai i40.
HODNOTY, KTORÉ NEDÁVNO PRINIESOL
Siahnite rukou spoza volantu a vždy nájdete
to pravé tlačidlo. Pritom sa nemusíte obme‑
VYSOKO CENENÝ MODEL HYUNDAI i40
dzovať. Základná výbava je bohatá a množ‑
stvo príplatkových doplnkov robí zo Santa Fe
triedkami Fluidic Sculpture značky Hyundai. Táto nová koncepcia
vozidlo na pohľadanie. A za skvelú cenu, akú by ste v konkurenč‑
evokuje výrazné a dynamické obrazy vznikajúce v prírode, keď
ných katalógoch hľadali ťažko.
sa schyľuje k búrke.
Rozvaľte sa na zadných sedadlách. Pohltia vás a vy strávite
V novom Santa Fe sa na ulici určite nestratíte. Nový model
pokojné kilometre bez náznaku únavy. Zregenerované telo bude
úspešného SUV oproti predchádzajúcej generácii narástol takmer
hrdo hlásiť, ako rado sa vozí v Santa Fe. →

NA CESTE 1/2013
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najbezpečnejší v triede
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Hyundai Santa Fe bol v nárazových
testoch agentúry Euro NCAP ohodnote‑
ný ako najbezpečnejší automobil v trie‑
de VEĽKÝ OFF‑ROAD 4 × 4. V kategórii
ochrana dospelých získal Hyundai
Santa Fe novej generácie skóre 96 %
s maximálnym počtom bodov za bočný
bariérový test. V kategórii ochrana
detí SUV segmentu D dosiahol Hyundai
skóre 89 % a štandardné prvky bezpeč‑
nostného vybavenia ako elektronický
stabilizačný systém prispeli k výsledku
86 % v kategórii bezpečnostné asistenčné systémy. ¶ No Hyundai kladie
v oblasti bezpečnosti dôraz aj na ochra‑
nu iných účastníkov cestnej premávky.
Santa Fe novej generácie je prvý mo‑
del značky vybavený aktívnou kapotou
motora. Tento bezpečnostný systém sa
aktivuje pri kolízii s chodcom, čím sa zni‑
žujú sily pôsobiace na telo chodca pri ná‑
raze a redukuje sa riziko vážneho zrane‑
nia. Výsledkom je skóre 71 % v kategórii
ochrana chodcov, čím Hyundai Santa Fe novej generácie výrazne prekoná‑
va svojich konkurentov v tejto kategó‑
rii s najbližším výsledkom v poradí 63 %.
Vo výsledkoch pokoril Hyundai aj prémio‑
vých konkurentov Mercedes‑Benz trie‑
dy M a Range Rover.

prémiová
technológia
Nový model Hyundai Santa Fe je tech‑
nologickou úrovňou, dizajnovým stvár‑
nením a modernými prvkami výbavy po‑
rovnateľný s konkurentmi ako BMW X3,
Volvo XC60, AUDI Q5, Honda CR‑V alebo
Mercedes‑Benz GLK. Santa Fe tak hlbo‑
ko načrelo do prémiového balíka. A robí
v ňom rozruch. Hyundai ako jediný
v tomto segmente SUV prvýkrát ponú‑
ka jedinečný balík päť rokov záruky
a výhod so zárukou bez obmedzenia
počtu najazdených kilometrov. Aj vďaka
tomu Hyundai dva roky po sebe vyhral
test kvality qualitätsreport nemec‑
kého časopisu Autobild.

Osobitný dôraz sa kládol na jazdný komfort, zníženie hlučnosti
a na torznú tuhosť karosérie. Nový model je o 150 kg ľahší ako
predchodca. Dopomohlo k tomu masívne použitie vysokopev‑
nostnej ocele. Jazda v meste, na okresných cestách s množstvom
zákrut aj na diaľnici je preto veľmi pokojným zážitkom. Skutočný
talent však Santa Fe odkryje pri zdolávaní prekážok. Ako v pohodlí
domova, vo vyhriatom luxusnom kresle, v štýlovom interiéri do‑

Ponuka motorov na Slovensku je zúžená na dva naftové moto‑
ry, ktoré aj v minulosti tvorili najväčší podiel na predaji. Hyundai
ako jedna z prvých značiek ponúka mimoriadne účinný turbo‑
diesel konštrukčného radu „R“ VGT s objemom 2,0 litra. Ag‑
regát disponuje výkonom 110 kW (150 k), čo predstavuje emi‑
sie CO₂ 159 g/km. Vďaka tomu už dnes s predstihom spĺňa
emisnú normu Euro 6. Aj väčší turbodiesel s objemom 2,2 litra
a s výkonom 145 kW (197 k) bol vyladený
pre vyššiu účinnosť. S hodnotou emisií CO₂
DOMOVA, iba 147 g/km patrí k najčistejším pohonným
jednotkám v segmente.

AKO V POHODLÍ
VO VYHRIATOM LUXUSNOM KRESLE,
V ŠTÝLOVOM INTERIÉRI DOKÁŽETE
ZDOLÁVAŤ NÁSTRAHY AKTÍVNEHO ŽIVOTA
kážete zdolávať nástrahy aktívneho života. Nebudete sa báť, veď
Santa Fe vás odvážne prijme do útulnej ochrannej náruče.

luxus aj bezpečie

Model Santa Fe novej generácie sa ponúka
v dvoch úrovniach výbavy, pričom už základ‑
ná výbava obsahuje bezpečnostné systémy ABS, brzdový systém
BAS, ESP a VSM, asistentov na rozjazd do kopca a zjazd z kopca →

HAC a DBC, elektronickú parkovaciu brz‑
du, aktívnu prednú kapotu na ochranu
chodcov, sedem airbagov, inteligentný
kľúč so štartovacím tlačidlom, dvojzóno‑
vú automatickú klimatizáciu s ionizérom,
palubný počítač a prístrojovú dosku su‑
pervision s TFT displejom, integrova‑
né rádio s CD prehrávačom, RDS, MP3,
USB a AUX koncovkami, s ovládaním na
volante a mnoho ďalších komfortných
prvkov.
Máte radi pocit vzdušného priesto‑
ru a nekonečný výhľad na nebo? V rámci
voliteľnej výbavy si zákazník môže vybrať
panoramatickú strechu. S ňou sa budete
v každej divočine, kam zoberiete svoje
nové Santa Fe, cítiť skutočne výnimočne.
Spomedzi prémiových prvkov v ponu‑
ke nájdete aj systém na sledovanie jazd‑
ných pruhov, tretí rad sedadiel vrátane
zadnej klimatizácie a inteligentný polo‑
automatický parkovací systém. Santa Fe
urobí všetko pre to, aby sa pre vás stalo
nezabudnuteľné. Rovnako ako na všet‑
ky nové modely značky Hyundai v Eu‑
rópe aj na Santa Fe novej generácie sa
vzťahuje jedinečný program záruky a po‑
predajných služieb päť rokov záruky
a výhod — zahŕňajúci záruku päť ro‑
NA CESTE 1/2013

Naskenujte QR kód
a dozviete sa viac
o Hyundai Santa Fe.
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kov bez obmedzenia počtu najazdených
kilometrov, päťročnú cestnú asistenč‑
nú službu a päť rokov zvýhodnených
prehliadok technického stavu vozidla.
Hyundai pri tretej generácii svojho
populárneho SUV zachoval meno Santa
Fe, čím nadviazal na jeho úspešnú tra‑
díciu. Napriek tomu, že sa v médiách
pošuškávalo o označení ix45, predajné
úspechy predchádzajúcich modelov ho‑
voria jasnou rečou. Z doterajších dvoch
generácií modelu Santa Fe sa celosveto‑
vo predalo takmer 2,56 milióna kusov,
z toho v Európe od jeho debutu v roku

2000 vyše 350 000 kusov.
A ako hovorí krásna reklama, ktorú
si môžete pozrieť, keď naskenujete do
svojho mobilu QR kód, nech plánujete
čokoľvek, Santa Fe pôjde s vami, len to
nepovedzte mame.

napísali
o hyundai santa fe
www.auto.sme.sk ▪ V skúške bŕzd

porazil aj niektoré športové autá a pred‑
viedol slušnú kvalitu spracovania. Na ja‑
mách je podvozok trochu tvrdý a okrem

stredného miesta vzadu má priestoru
na rozdávanie.
Automobilka napreduje míľovými
krokmi a zúročila to na dôležitom SUV,
ktoré sa môže pokojne postaviť nemec‑
kej konkurencii. Má na to všetky predpo‑
klady vrátane ceny, hoci v nami testova‑
nom aute už bola výbava, ku ktorej ťažko
niečo dokúpiť. U iných konkurentov by to
bola základná cena.
www.auto.pravda.sk ▪ Jeho 2,2-lit‑
rový diesel CRDi VGT, kombinovaný
výlučne s automatickou prevodovkou,

dosahuje medzi motormi svojej triedy
a jediným turbodúchadlom vyslovene
nadštandardný výkon 145 kW a krútia‑
ci moment až 436 Nm. Variabilné turbo
pritom zaručuje rýchly ohlas na plyn, čo
zvyčajne býva pri „nadupaných“ nafto‑
vých motoroch problém. Je tiež ukážko‑
vo tichý a posádku obťažuje vibráciami
jedine na voľnobehu. S jeho kultivova‑
ným charakterom skvele ladí pohotový
a priam zamatovo radiaci 6-stupňový
automat. S prenosom výkonu na as‑
falt nemá najmenšie problémy. O trak‑
ciu sa totiž stará moderná „štvorkolka“

AUTOMOBILKA NAPREDUJE MÍĽOVÝMI
KROKMI A ZÚROČILA TO NA DÔLEŽITOM SUV
reagujúca na preklz v predstihu. Zapája‑
nie zadných kolies tak prebieha takmer
nebadane.
auto motor a šport ▪ Priestoru je
podľa očakávania habadej. V žiadnom
smere sme sa necítili obmedzovaní, ani
s panoramatickou strechou. Vzadu je to
rovnako veľkorysé. V pomere 60 : 40 de‑
lené sedadlo s vyhrievaním na krajných

pozíciách je posuvné a nastaviť si môžete
aj sklon operadla, ktoré je rozdelené na
tri časti (40 : 20 : 40). Z pohľadu varia‑
bility tak Hyundaiu nemáme čo vyčítať.
Sklopenie páčkou z kufra do roviny je sa‑
mozrejmosťou, pod podlahou batožino‑
vého priestoru sú navyše priehradky na
drobnosti vrátane špeciálnej na roletku. ×
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GENEtika
radosti

Viac výkonu a agresívnejší dizajn.
Nový Hyundai Genesis Coupe vás
dostane. Za jeho volantom zažijete
číru a nezabudnuteľnú radosť.

Z

vezte sa športovým dvojdverovým kupé a jazdu svojho
života budete chcieť opakovať znova a znova. Každý ve‑
čer, keď svoj Genesis zaparkujete v garáži, nebude sa vám
chcieť ísť spať. Bez pohnutia budete ležať v posteli a opájať sa
spomienkou na nezabudnuteľný živelný výkon a na dospelácky
zvuk. Hyundai vo vynovenom modeli Genesis Coupe priniesol viac
ako len rýdzo športové auto. Dá vám dôvod tešiť sa na každý deň,
na cestu do práce aj z nej.

predstavený v amerike

16

Nový Hyundai Genesis Coupe predstavili minulý rok na north
american international auto show (NAIAS) v Detroite.
Spolu s výrazným zvýšením výkonu model Genesis Coupe dostal
agresívnejší športový dizajn v spojení s kvalitnejšími materiálmi
v interiéri. Obidva motory, prepĺňaný radový štvorvalec aj motor
V6, boli konštrukčne prepracované. Motor V6 s objemom 3,8 lit‑
ra dostal priame vstrekovanie benzínu GDI. Štvorvalec 2.0 Turbo
dostal nový dvojprúdový (twin-scroll) turbokompresor a väčší
chladič komprimovaného vzduchu. Automatická prevodovka
pre tieto dva motory má osem prevodových stupňov. Ich funk‑
cia shiftronic® umožňuje manuálne rýchle a presné radenie

17

a dodávajúce kokpitu exkluzívny nádych.
Pre istotu v zákrutách a harmóniu s vo‑
zidlom pri športovej jazde je Genesis Cou
pe vybavený športovými sedadlami so
zväčšenými bočnými opornými časťami.

výkon úžasných 260 kw

ovládačmi na volante. Vďaka nim budete
v Genesis Coupe pretekárom vždy, keď na
to dostanete chuť.
Vozidlá môžu byť vybavené systé‑
mom blue link® vlastnej telematic‑
kej platformy Hyundai, ktorý umožňuje
majiteľom modelu Genesis Coupe prístup
k rozličným službám a k infotainmentu
podľa individuálnych potrieb.
Aby bola dokonalosť dokonalá, aj in‑
teriér prešiel zaujímavými zmenami. Bol
štylisticky modifikovaný a doplnený no‑
vými prvkami. Výlisok čalúnenia prístro‑
jového panelu dostal povrchovú textúru
s prešívanými lemami. Združený prístroj
má teraz elektroluminiscenčné spraco‑
vanie zlepšujúce čitateľnosť prístrojov

Genesis je zdokonalený v detailoch aj
v dôležitých celkoch. Spolu dávajú nový
pohľad na športové auto v podaní značky
Hyundai. Genesis má novú prednú masku,
čelo, reflektory a kapotu motora. Dyna‑
mickú karosériu so svalnatými propor‑
ciami dotvárajú nové kolesá s veľkosťami
18 a 19 palcov. Zadnú partiu zvýrazňujú
skupinové LED svetlá.
To, čo bude milovníkov motorizmu
zaujímať, sa skrýva pod veľkou prednou
kapotou. Dva motory, ktoré si s rados‑
ťou ráno, cestou do práce, vypočujete
namiesto rádia. Motor V6 s objemom
3,8 litra bol osadený priamym vstrekova‑
ním benzínu, čo pomohlo znížiť spotrebu,
ale aj zvýšiť výkon. Po novom disponu‑
je fascinujúcou a opojnou silou 260 kW
(353 k). Krútiaci moment vám skutočne
rozkrúti hlavu. Vrcholí na hodnote 400
Nm. Každého vodiča však dostane svo‑
jím hlbokým zvukom, ktorý bez ostychu
prezrádza potenciál Genesisu hneď pri
prvom stretnutí.
Novinkou je 8-stupňová automatická
prevodovka, ktorú si Hyundai vyvíjal sám.
Jazdiť s ňou je zážitok. Je presná, rých‑

HYUNDAI BLUE LINK®
Blue Link® kombinuje bezpečnosť, služ‑
by a infotainment v kompletnom balíku,
ktorý zjednodušuje majiteľom Hyundaia
život a znižuje rozptýlenie počas jazdy.
Blue Link® prináša do vozidla komuni‑
kačné technológie, ako sú hlasom zadá‑
vané textové správy (voice to text mes‑
saging), vyhľadávanie bodov záujmu
POI pre navigáciu z internetu, navigáciu
a mesačný report vozidla. Vyspelý systém
hlasového ovládania predstavuje riešenie
pre 21. storočie na vyhľadávanie POI po‑
čas jazdy. Tento jedinečný a inovatívny
prístup umožňuje rýchlo a presne vyhľa‑
dávať POI a sťahovať ich do vozidla bez
tradičného využitia operátora ako u na‑
šich konkurentov. Tento systém je k dis‑
pozícií pre americký trh, kde má Genesis
pomerne veľkú obľubu medzi klientmi.
Ďalšie podrobnosti o telematickej plat‑
forme Hyundai Blue Link® sú k dispo‑
zícii na www.hyundaibluelink.com.

Nový Genesis Coupe nepochybne zapadol
do veľkej rodiny Hyundai, ktorá si ctí kva‑
litu spracovania, a má prémiovú príchuť.

s dvojlitrom
pod osem litrov
Ďalším pohonným variantom je dvojlitro‑
vý prepĺňaný štvorvalec, ktorý dokáže vy‑
vinúť výkon až 204 kW (278 k). Krútiaci
moment sa vyšplhá na úroveň 373 Nm.
Agregát je prepĺňaný novým dvojprú‑
dovým (twin-scroll) turbokompresorom.

DYNAMICKÚ KAROSÉRIU SO SVALNATÝMI
PROPORCIAMI DOTVÁRAJÚ NOVÉ
KOLESÁ S VEĽKOSŤAMI 18 A 19 PALCOV
la a pokroková. Zaručuje vysokú mieru
kvality a spoľahlivosti. Vďaka zdokonale‑
nému interiéru sa budete cítiť ako doma.

K vysokému výkonu a kultivovanosti po‑
mohol tepelne účinnejší chladič kompri‑
movaného vzduchu. Pri vyrovnanej a po‑
kojnej jazde dokážete aj s týmto vysoko
výkonným agregátom jazdiť pod osem
litrov na 100 km.

komfortný
za každých okolností
Pri jazde na hrane fyzikálnych zákonov
oceníte vynikajúce nastavenie podvoz‑
ka. Bude vás nabádať v testovaní vlast‑
ných schopností a vždy bude o kúsok
pred vami. Aby však Genesis Coupe
zvládol aj požiadavky na jazdu v mes‑
te pri nízkej rýchlosti, Hyundai oproti

predchádzajúcej verzii zmenil charak‑
teristiku pruženia. Pružiny, tlmiče a si‑
lentbloky závesov kolies boli precízne
prekalibrované, aby podvozok harmo‑
nizoval s výkonnejšími motormi a pri‑
tom zvládol aj bežné dni v preplnenom
meste. Vďaka tomu sa zlepšila ovládateľ‑
nosť, znížilo nakláňanie karosérie a zlep‑
šil jazdný komfort.

náhoda neexistuje
Tápete, aké športové auto si kúpite? Po‑
trebujete veľmi výkonný, dynamický au‑
tomobil s trochou agresívneho korenia,
potrebujete jedinečnosť a prémiovú vý‑
nimočnosť? Potrebujete Hyundai Gene‑
sis Coupe.

obľúbené športové
náradie
Hyundai Genesis nie je len rýchle sé‑
riové auto. Našiel si totiž veľa obdivo‑
vateľov spomedzi profesionálnych au‑
tomobilových pretekárov, vďaka čomu
pričuchol k vysoko výkonnému benzí‑
nu a dostal povesť vyzretého bojovníka.
Genesis zvádza ostré súboje na rýchlych
okruhoch, preteká do vrchu, dokonca
driftuje, a je v tom neskutočne dobrý.
Na internete nájdete aj verziu z legen‑
dárnych pretekov do vrchu pikes peak ,
ktoré sú častým vrcholom kariéry mno‑
hých pretekárov.

v najlepšom
treba prestať
Poriadne auto potrebuje aj poriadne brz‑
dy. Brzdová sústava modelu Genesis Cou
pe vo verziách R-Spec a Track má kotú‑
čové brzdy brembo® s ventilovanými
kotúčmi a so štvorpiestovými brzdičmi.
Masívny brzdný účinok je rovnako okúz‑
ľujúci ako nezadržateľné zrýchľovanie.
Preto sa na svoj Genesis Coupe môžete
kedykoľvek spoľahnúť. ×
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Hyundai HCD-14 ďalej rozvíja filozofiu dizajnu, ktorý stavia na
forme plynúcich tvarov. Dizajn pripomínajúci tečúci kov vyzdvi‑
huje špičkové spracovanie detailov, čo dotvára celkový luxusný
dojem. Pri pohľade naň sa auta chcete dotknúť, priťahuje oči ako
drahokam. Výrazná predná časť, plynulo nadväzujúce spätné
zrkadlá, karoséria dynamikou pripomínajúca kupé a krátke veko
batožinového priestoru pôsobia veľmi odvážne a sebavedomo.
Hyundai si dal záležať na detailoch, ktoré urobili zo štúdie
naozaj výnimočné umelecké dielo. Zadné dvere otvárajúce sa
do protismeru vyznievajú jedinečne a luxusne. Bezrámové boč‑
né okná dodávajú štúdii ľahkosť.

Luxusná štúdia
naznačila smer
Začiatkom roka predstavil Hyundai
štúdiu luxusnej limuzíny, ktorá
nesie meno HCD-14 Genesis.
Hyundai tak naznačil svoje
prémiové kvality a odkryl zbrane,
ktorými v budúcnosti zabojuje.
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A

utomobilka Hyundai tvrdo pracuje na vozidlách vo všet‑
kých segmentoch. Z generácie na generáciu posúva svo‑
je modely vždy o niečo vyššie. Usilovne však vstupuje
aj do nových svetov. Po predstavení manažérskej i40 či exklu‑
zívnych modelov Santa Fe a Grand Santa Fe je preto ďalší posun
očakávaným krokom.

očarujúci hyundai
Na svojom vstupe do segmentu luxusných prémiových vozidiel
si Hyundai dáva záležať. V Detroite predstavená štúdia však na‑
povedá oveľa viac ako jeden konkrétny model. Hyundai poodha‑
lil, ako sa bude vyvíjať luxus v jeho podaní. Na výstavisku cobo
center v Detroite Hyundai ukázal celému svetu, ako si pred‑
stavuje luxus. Nositeľom sa stala štúdia HCD-14 Genesis. Luxus‑
ná limuzína prezentujúca aj budúce prvky komfortu premium.
Štúdia však priniesla aj niekoľko technologických lahôdok, ktoré
podľa Hyundaia do vozidiel najvyššej kategórie patria. Viete si
predstaviť, že by ste funkcie vozidla ovládali pohybmi očí? Mož‑
no sa vám to zdá nemožné, ale práve HCD-14 predstavuje ino‑
vatívnu koncepciu ovládania funkcií vozidla pohybmi očí a ges‑
tami ruky v priestore.

aristokratický hyundai
Interiér je veľkorysým priestorom, v ktorom sa budete aj vy sami
cítiť výnimočne. Materiály aj priestor vás budú rozmaznávať.
Unikátna technológia a exkluzívne pohodlie urobia z času strá‑
venom vo vozidle fantastické a nezabudnuteľné chvíle. Stredová
konzola tiež pôsobí dynamicky a prechádza až po samostatné
zadné sedadlá. Prístrojová doska vás zavedie do kokpitu lietadla,
budete sa cítiť ako herec, ktorý šoféruje vlastný, na mieru vyro‑
bený dopravný prostriedok.

klimatizácie a dokonca aj funkcie pripojeného smartfónu. Tento
spôsob ovládania prezentuje víziu Hyundai pre budúce rozhranie
človek-vozidlo HMI (Human Machine Interface) a prináša úplne
novú úroveň z hľadiska aktívnej bezpečnosti.

pokrokový hyundai

V štúdii HCD-14 bol predstavený systém pohonu plug-in hybrid
(PHEV). Systém pohonu plug-in hybrid v takejto podobe pripravu‑
je Hyundai do sériovej výroby. Základom systému pohonu PHEV
nezabudnuteľný hyundai
je štvorvalcový benzínový motor 2.0 GDI s priamym vstrekovaním
Inovatívny spôsob ovládania sekundárnych funkcií štúdie Hyundai
paliva, doplnený elektromotorom. Kapacita akumulátorovej ba‑
HCD-14 redukuje typické rozptýlenie vodiča a umožňuje mu in‑
térie umožňuje jazdu na rýdzo elektrický pohon úplne bez emisií
tenzívnejšie vychutnávať mimoriadnu dynamiku vozidla. Špecia‑
do vzdialenosti 32 km. Keď sa batéria vybije na definovanú úro‑
listi na ergonómiu eliminovali tradičnú stredovú konzolu vytvo‑
veň, systém sa automaticky prepne do hybridného režimu, keď
elektromotor v určitých fázach jazdy podpo‑
ruje spaľovací motor, resp. rekuperuje kine‑
DIZAJN PRIPOMÍNAJÚCI TEČÚCI tickú energiu pohybu vozidla a dobíja aku‑
mulátorovú batériu. V hybridnom režime je
KOV VYZDVIHUJE ŠPIČKOVÉ dojazd na úrovni automobilov poháňaných
SPRACOVANIE DETAILOV, ČO DOTVÁRA spaľovacím motorom. Akumulátorová ba‑
téria hybridného pohonu sa dá úplne nabiť
CELKOVÝ LUXUSNÝ DOJEM z bežnej elektrickej zásuvky v domácnosti za
približne tri hodiny.
rením intuitívneho ovládacieho rozhrania, vďaka ktorému vodič
Pohon však dokáže byť aj zdrojom zábavy. Na pohon môže slú‑
nemusí odpútavať pohľad od premávky pred sebou. Namiesto
žiť tiež viackrát ocenený benzínový motor V8 s objemom 5,0
tlačidiel a gombíkov sa využíva monitorovanie pohybu očí vodiča
litra. Krútiaci moment motora sa prenáša na zadné kolesá pros‑
a ovládanie gestami ruky v priestore. Keď vodič pohľadom zvolí
tredníctvom 8-stupňovej automatickej prevodovky vlastnej kon‑
určitú základnú funkciu menu, môže pomocou kombinovaného
štrukcie, umožňujúcej aj manuálne radenie ovládačmi na volante.
ovládača na stredovej konzole alebo gestami v priestore ovlá‑
Pri štartovaní motora Hyundai HCD-14 Genesis využíva optickú
dať jednotlivé funkcie navigácie, audiosystému, infotainmentu,
identifikáciu vodiča. ×

zľava:
Prezident Hyundai Motor Slovakia Sonny Nam, generálny
riaditeľ Hyundai Motor Slovakia Martin Saitz, marketingový riaditeľ Incheby Alexander Rozin ml. a prezident SR
Ivan Gašparovič pri jedinečnom Hyundai Genesis.

H
Stredobodom pozornosti bratislavského autosalónu bola:
kórejská kráska so superdrahým pretekárskym špeciálom i20 WRC.

hyundai zážitky

Jarné
prebúdzanie
Automobilovú sezónu na Slovensku už 23 rokov
tradične otvára autosalón v Bratislave. Hyundai
nechýbal ani tento rok a počas automobilového
sviatku sa ukázal v plnej paráde.
20
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yundai sa na výstavisku
v inchebe , kde sa tradič‑
ný autosalón koná, po‑
staral o poriadny rozruch. Postavil
reprezentatívny stánok, ktorý bol
inšpirovaný obrovskými výstavnými
plochami zo svetových motoristic‑
kých šou, čo dávalo prezentačným
priestorom nádych jednoliatosti
a luxusu. Hyundai bol jednoznačne
najviditeľnejším stánkom, ktorý
priťahoval davy zvedavcov.
A ako je v Hyundai zvykom, ani
tento rok nenechali tvorcovia bra‑
tislavského stánku značky nič na
náhodu. Veľkolepý stánok, citlivo
dizajnérsky dotiahnutý do posled‑
ných detailov, hostil nádherné
vozidlá, vedľa ktorých, ako draho‑
kamy, reprezentovali značku krás‑
ne dámy. V scenári na všetky dni
bolo viacero sprievodných podu
jatí a program pre návštevníkov.
Pri komplexnom pohľade na výstav‑
nú plochu, ktorú pripravil Hyundai,
bolo vidno, kam smerujú kreatív‑
ne nápady ľudí pracujúcich pre túto

rýchlo rastúcu značku, neustále
zbierajúcu nových fanúšikov. Celok
vyžaroval dotiahnutými detailmi,
kvalitou spracovania aj atrakciami,
prehľadne rozmiestnenými model‑
mi a, samozrejme, jasne viditeľnými
identifikačnými znakmi.
Vedľa najnovších modelov znač‑
ky Hyundai automobilka lákala
svojich priaznivcov unikátnym
exponátom. Rýdzo pretekárskym
špeciálom Hyundai i20 WRC, ktorý
špičkoví konštruktéri práve dola‑
ďujú, aby sa v sezóne 2014 mohol
Hyundai uchádzať o úspechy vo
svetovom šampionáte WRC. Posa‑
dený na bielych kameňoch bol to
práve Hyundai i20 WRC, ktorý ako
prvý udrel do očí prichádzajúcim
ľuďom. Hádam neexistoval jedinec,
ktorý by si ho neprišiel pozrieť.
Doplnkovým programom, kto‑
rým si mohli návštevníci spríjem‑
niť pobyt v inchebe , boli jazdy, kde
Hyundai prichystal niekoľko svojich
modelov. Návštevníci mohli otesto‑
vať celkovo deväť vozidiel, a túto →

Ani tento rok nebola núdza
o návštevníkov, ktorých očarili
automobily značky Hyundai.
Prekvapených priaznivcov sme našli
vo všetkých vekových kategóriách.

Hyundai postavil
reprezentatívny
stánok, ktorý
bol inšpirovaný
výstavnými plochami
zo svetových
motoristických šou.

Jedným z hostí v stánku Hyundai bol
aj hviezdny šéfkuchár Jaroslav Žídek.

Pre návštevníkov boli pripravené aj testovacie jazdy.
Najvyťaženejšie auto bolo suverénne Santa Fe.

Majk Spirit, ambasádor značky Hyundai, pri preberaní svojho nového vozidla Santa Fe.

Motoristickú sezónu značka
odštartovala vo veľkom
štýle a plány automobilky
napovedajú, že rovnaký má
byť aj celý tento rok.
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možnosť využilo až 463 vodičov. Vo
flotile testovacích áut boli mode‑
ly i20, i30 vo všetkých verziách, i40,
Santa Fe, Veloster a ix20. Podľa slov
vodičov to bol pre nich nezabudnu‑
teľný zážitok, dal im nový pohľad
na autá, ktoré dnes Hyundai ponú‑
ka svojim klientom. Nešlo však len
o vyskúšanie nových modelov znač‑
ky Hyundai. Každý z účastníkov tes‑
tovacích jázd bol zaradený do žre‑
bovania o štýlový smartfón Samsung
S3 mini.
Najobletovanejšími vozidlami
stánku sa jednoznačne stali model
Santa Fe a jeho väčšia verzia Grand.
U návštevníkov bodoval aj prete‑
kársky špeciál i20 WRC, ktorému
sekundovala dáma pochádzajúca
z materskej krajiny značky Hyun‑
dai. Množstvo obdivovateľov si na‑
šiel aj nový Hyundai Genesis, ktorý
dostal novú vizáž, silnejší agregát
a unikátnu osemstupňovú auto‑
matickú prevodovku. Mladí vodiči
si nedali ujsť príležitosť dotknúť
sa oči priťahujúceho bieleho laku
exkluzívneho modelu Veloster, kto‑
rý vďaka novému turbodúchadlom
preplňovanému motoru od tohto

roka začal preháňať súperov z triedy
hot-hatchov.
Počas tlačovej konferencie uspo‑
riadanej pri príležitosti otvorenia brán
autosalónu sa novinárom aj odbor‑
nej verejnosti predstavil veľvysla‑
nec Kórejskej republiky na Slovensku.
Skúsenosti s Hyundaiom i40 prišiel
porozprávať hviezdny šéfkuchár
jaro žídek, ktorý neskrýval spokoj‑
nosť s manažérskym vozidlom stred‑
nej triedy. Aby bolo všetkým jasné,
ako dobre sa mu na i40 jazdilo, v po‑
dobnom duchu pripravil pre prítom‑
ných aj jedlo. A veru bolo vynikajúce.
Hviezdou autosalónu bol popri
Hyundai tiež nový ambasádor značky,
špičkový raper majk spirit , ktorý si
z incheby odviezol aj nové Santa Fe.
Spevák zároveň predstavil limitované
modely nesúce jeho meno a zaspieval
pesničku, ktorá bola súčasťou novej
kampane Hyundai Všetky oči na mne.
Aj tento rok bol tradičný brati‑
slavský autosalón pre Hyundai veľmi
úspešný. Motoristickú sezónu značka
odštartovala vo veľkom štýle a plány
automobilky napovedajú, že rovnaký
má byť aj celý tento rok. ×

Majk Spirit strhol na seba všetky oči a urobil
na autosalóne nezabudnuteľnú atmosféru.

Jedným z ťahákov autosalónu bolo aj 7-miestne Grand Santa Fe.
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Významný hosť Thomas Bürkle a organizátor akcie, generálny riaditeľ Hyundai na Slovensku Martin Saitz.

Hlavný hrdina veľkolepej šou, Hyundai i30 v trojdverovej verzii.

Na
hyundai zážitky

Opäť očarujúca
Na predchádzajúcej akcii Hyundai Night sme okúsili, ako sa
dokáže Hyundai zabávať v noci. Vie to výnimočne dobre,
a preto sme z akcie vytvorili tradíciu. Na ostatnom ročníku
sme zisťovali, po čom muži túžia.
24
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hľadaní odpovedí sa zúčast‑
nilo veľa významných hostí.
Výnimočnú udalosť si nedal
ujsť dokonca ani sám šéfdizajnér značky
Hyundai thomas bürkle . Nechýbali ani
najvyšší predstavitelia značky Hyundai na
Slovensku sukwon kim a martin sa‑
itz či veľký fanúšik automobilov Hyun‑
dai, vynikajúci herec roman luknár . No
a, samozrejme, nemôžeme zabudnúť na
to najdôležitejšie, bez čoho by sa Hyundai
Night nezaobišla — horúce novinky z diel‑
ne Hyundai, ktoré sa prišli predviesť v celej
svojej paráde.

Exkluzívne predstavenia
Ako prvý predstavili dynamický a očakáva‑
ný model i30 v trojdverovej verzii. Športový
dizajn, ktorý opäť posúva „fluidic sculpture“
k novým métam, rozšíril ponuku modelové‑
ho radu i30. Ponuka Hyundai v kompaktnej
nižšej strednej triede je tak kompletná. Pre

rodiny praktické kombi, pre rozvážnych, no
náročných zákazníkov päťdverový hatch‑
back a konečne trojdverová i30 pre mladých,
štýlových a aktívnych klientov. Model hos‑
ťom večera predstavil najpovolanejší člo‑
vek, dizajnér a otec súčasného dizajnového
smerovania značky Hyundai thomas bür‑
kle , ktorý po stiahnutí plachty predstavil
najnovší prírastok do rodiny Hyundai.
Novinkami sa priestor rafinery gal‑
lery len tak hemžil. Bojovali o priazeň hostí,
no poodhalili, po čom muži túžia. Počas
Hyundai Night boli predstavené: jedinečný
model Veloster v nadupanej verzii turbo
a vynovený Genesis Coupe, ktorý s novou
tvárou dostal aj silnejšie motory. Pri týchto
dvoch modeloch sa, pochopiteľne, ešte viac
núka otázka: po čom muži túžia? Odpoveď
na ňu sa pokúsili počas večera nájsť
viacerí, hlavnými diskutérmi na túto tému
však boli moderátor večera michal hudák
a roman luknár , ktorý šoféruje práve

O zábavu nebola núdza,
hostia preto vydržali poriadne dlho.

Výnimočnú
udalosť si
nedal ujsť ani
šéfdizajnér
Hyundai
thomas
bürkle.
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Mladý a perspektívny hudobný talent, saxofonista
Patrik Žiga milovníkom hudby rozprúdil krv.

Nádherný spev predviedla skvelá speváčka Anita Soul.

Salón krásy inVisage vás pozýva do sveta dokonalej krásy
a relaxu, kde môžete v príjemnom prostredí zabudnúť
na každodenné starosti, zregenerovať svoje telo aj myseľ
a dopriať si komfortný pocit dokonalého uvoľnenia, z ktorého
pramení príťažlivosť, spokojnosť a úspešnosť každého z nás.

Salón dokonalého vzhľadu
a regenerácie
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Salón inVisage

ZĽ

26

Mužské túžby odhalené
A po čom muži túžia? Odpovedí sa
našlo veľa, no tá, ktorá už od za‑
čiatku visela vo vzduchu, sa nako‑
niec, bez pochybností, ukázala ako
správna. Po krásnych ženách, bolo
ich na druhej Hyundai Night pomer‑
ne dosť, a po výnimočných automo‑
biloch. Ani ony večer nechýbali, pri‑
viezol ich Hyundai. ×

A

Hyundai by mal byť
jednoznačne ten,
kto ukáže svetu
nové cesty,
nové možnosti
a myslenie aj mimo
motorizmu.

Hyundai otvára dvere
Už počas prvého ročníka, keď sme
na Slovensko priviedli mladú ne‑
známu skupinu charlie straight
(netrvalo dlho a skupina sa stala
známa v celom Česko-Slovensku
a dokonca aj v Európe), sme si
povedali, že Hyundai by mal byť jed‑
noznačne ten, kto ukáže svetu nové
cesty, nové možnosti a myslenie aj
mimo motorizmu. Preto sme aj ten‑
to rok pozvali na exkluzívnu akciu
Hyundai Night mladý a perspek‑
tívny hudobný talent, saxofonistu
patrika žiga.
Skvelý hudobník, účastník talen‑
tovej šou, bol jedným z hviezdnych

vystupujúcich, ktorým kraľova‑
la krásne spievajúca anita soul .
Skvelý večer doplnila svojím vystú‑
pením aj alexandra okálová ,
ktorá zaspievala nádherné dueto
s anitou .

N

Večer svojím vystúpením obohatila aj Alexandra Okálová.

Hyundai Genesis Coupe vo svojom
súkromnom, ale aj v druhom, seriá‑
lovom, živote.
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služieb. Zákazníci majú všetky služ‑
by pod jednou strechou.

rozhovor — autopolis bratislava

Posúvame
kvalitu
našich služieb
Hyundai je čoraz úspešnejší. Darí
sa mu aj na Slovensku. Ako sa pre
dáva automobil značky Hyundai,
s akými otázkami sa najčastejšie
stretávate?
Hyundai si celosvetovo drží štvrtú
pozíciu v počte predaných auto‑
mobilov za celú skupinu Hyundai.
autopolis chce k tomu prispieť vý‑
raznou mierou. Otvorili sme nový,
rozlohou najväčší a zároveň naj‑
modernejší autosalón Hyundai na
Slovensku, ku ktorému patrí silné
servisné zázemie a skúsený odbor‑
ný personál.
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať,
že značka Hyundai sa predáva ľahko.
No za každým úspechom je veľký
kus práce a úsilia jednotlivých ľudí.
Veľmi dôležitá je spokojnosť zákaz‑
níkov, o čom svedčí fakt, že „starí
hyundaisti“ sa vracajú a vymieňa‑
jú svoje staré automobily značky
Hyundai za nové. Naším cieľom je
budovať partnerstvo so zákazníkom.
Otázky zákazníkov sú rôzno‑
rodé a každý obchodný prípad je
individuálny. Často sa stretávame
so zákazníkmi, ktorí nepovedia, čo
potrebujú, ale hneď sa pýtajú, akú
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Predajná sieť Hyundai
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Banská Bystrica
Bardejov
Bojnice
Bratislava (3)
Dolný Kubín
Komárno
Košice (2)
Košťany nad Turcom
Levice
Malacky
Michalovce
Nové Zámky
Poprad
Prešov
Senica
Šamorín
Topoľčany – Tovarníky
Trenčín
Trnava
Zvolen
Žilina
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akciu máme, alebo akú zľavu do‑
stane. Druhí zákazníci majú jasnú
predstavu a kladú konkrétne otáz‑
ky ohľadom auta, jeho parametrov,
vybavenia, dodacieho termínu, fi‑
nancovania, poistenia, porovnania
s inými značkami. Tretia skupina
zákazníkov si chce dať poradiť, má
svoje potreby, predstavy a možnos‑
ti. So všetkými zákazníkmi sa sna‑
žíme viesť dialóg, pristupovať k nim
individuálne, splniť ich očakávania
v rámci možností, ktoré máme. Sme
radi, že v porovnaní s inými znač‑
kami Hyundai vo väčšine prípadov
presvedčí zákazníkov a víťazí.

07 11

Za ostatné roky Hyundai zazname
nal množstvo skvelých úspechov,
ktoré zaskočili aj zavedenú konku
renciu. Prešla zmenami tiež servis
ná sieť?
Tak ako napredujeme v komplex‑
nosti služieb predaja, napredujeme
aj v servise. Snažíme sa byť flexi‑
bilní, keďže žijeme v rýchlej dobe,
zákazník potrebuje byť vybavený
operatívne a pružne. U nás v auto‑
polise nájde zákazník silné servis‑
né zázemie s plochou dielní viac ako
1 000 m2. Určujeme si nové kritériá
a posúvame kvalitu poskytovaných

Zmenil sa klient a jeho postoj k au
tomobilu za ostatných 20 rokov?
Určite áno. Zmenil sa trh aj konku‑
rencia. Auto je viac vnímané ako
spotrebný tovar. Je to všetko priro‑
dzený vývin a napredovanie. Konku‑
rencia je agresívnejšia, a aj správa‑
nie zákazníka je iné, ako bolo kedysi.
Ľudia sú náročnejší, vyžadujú pro‑
fesionálny prístup. Napriek tomu
si zákazník v tomto čase viac váži
ľudský prístup a uvíta ho. Snažíme
sa o to, aby auto nebolo len vec na
presúvanie z bodu A do bodu B, ale
aby robilo ľuďom radosť, cítili sa
v ňom šťastní a prinášalo im istotu.
To všetko musí cítiť z nás, z ľudí, kto‑
rí tvoria firmu autopolis.
Zmenil sa spôsob predaja vozidiel
za ostatné roky?
Spôsob predaja sa takisto v dôsled‑
ku zmien na trhu profiluje. Dnes už
nestačí čakať na zákazníka, či príde
za vami. Je veľmi dôležité mať svoj
„kľúč“, ktorým si odomykáme ces‑
tu k zákazníkovi. Ale neprezradíme
vám ho.
S čím môže vstúpiť a prispieť k rie
šeniu globálnej finančnej krízy
a predajnej recesie díler, samotný
predajca vozidiel?
Nie som odborník na krízu, tých
máme na svete dosť. My v auto‑
polise sa snažíme byť zodpovední
a robiť si svoju robotu poriadne. To
je náš príspevok k riešeniu globál‑
nej krízy. Je to síce len kvapka, ale aj
more sa skladá z kvapiek.
Menia sa požiadavky klientov na
predajné miesta? Vyžadujú nejakú
špeciálnu starostlivosť?
Nepochybne áno. Naše očakávania
a nároky sú vyššie, ako boli kedysi.
Sme náročnejší nielen k sebe, ale aj
k okoliu. To platí aj na nás. Niekedy
stačí málo, ale pre zákazníka môže
aj to málo znamenať veľa. Nie je to
len otázka širokého portfólia služieb,
ale aj toho, aby sme zákazníkovi ne‑
predali „iba auto“, ale tiež pocit, že
sme tu plnohodnotne preňho, že sa
na nás môže kedykoľvek s dôverou
obrátiť. Nesmierne si vážime všetky
referencie našich zákazníkov, preto‑
že s každým ďalším spokojným zá‑
kazníkom rastieme nielen my, ale aj
značka Hyundai.

Hyundai má v ponuke aj rýdzo
športové modely. Máte špeciálnu
stratégiu pri predaji športových áut
značky Hyundai?
Značka Hyundai má aj prémiové
ambície a sme radi, že v jej mode‑
lovom rade nechýba ani zástup‑
ca športového segmentu. Tu vieme
ukázať, čo dokáže Hyundai. Špe‑
ciálnu stratégiu na športové autá
nemáme.
Chodia sa klienti informovať o eko
logických modeloch?
Záujem o ekológiu prichádza so sú‑
časnosťou. Už takmer každá znač‑
ka v dnešných časoch vyvíja rôz‑
ne ekologické koncepty. Na čele
tohto vývoja je aj značka Hyundai,
ktorá patrí medzi lídrov vo vývoji
a v použití palivových článkov. Je to
technológia, ktorá premieňa pali‑
vo vodík a kyslík na vodu a na elek‑
trickú energiu s reálnym dojazdom
650 km. Aby sa však ekologické
technológie dostali do života, bude
to potrebovať silnú podporu štátu.
Tešíme sa na budúcnosť. ×

Ing. IVAN
MEDVECKÝ
vek:
46 rokov
vzdelanie:
Slovenská technická univerzita
v Bratislave
kariéra:
Po ukončení školy začal ako referent,
niekoľko rokov podnikal a pôsobil
v rôznych manažérskych funkciách.
V roku 2007 nastúpil do spoločnosti
autopolis. Od roku 2010 je jej
výkonným riaditeľom.

rozhovor — Euroman senica
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bujú „radikálnu zmenu chuti“, kupu‑
jú znova Hyundai. Ľudia sa pýtajú aj
na porovnanie s vozidlami značky
Kia, na kvalitu jednotlivých kompo‑
nentov a dozvedajú sa, že Hyundai
spolupracuje s mnohými renomo‑
vanými spoločnosťami ako BOSCH,
BASF atď.
Za ostatné roky Hyundai zazname
nal množstvo skvelých úspechov,
ktoré zaskočili aj zavedenú konku
renciu. Prešla zmenami tiež servis
ná sieť?
Za viac ako 10 rokov našej spoluprá‑
ce s automobilkou Hyundai sme sa
museli naozaj snažiť, aby sme do‑
kázali držať krok s požadovanými
štandardmi servisu. Dnes z technic‑
kej stránky, vybavenia a odbornosti
sme dosiahli vysokú úroveň kvali‑
ty poskytovaných služieb. Samo‑
zrejmosťou u nás je zavedené ISO
9001. Technické vybavenie, softvér,
diagnostika, spojenie so svetovou
infodatabázou nám dáva náskok
pred väčšinou konkurencie. Našim
NA CESTE 1/2013

lacné ázijské autá, ale aj ako vozidlá
s vynikajúcou výbavou, či už v zá
klade, alebo pri špičkových výba‑
vách, za cenu skôr primeranú hod‑
note. Klienti sú často prekvapení,
keď automaticky dostanú výbavu,
ktorá je u konkurencie stále príplat‑
ková. Veľmi priaznivo je vnímaná
aj päťročná záruka bez obmedze‑
nia najazdených kilometrov a hlav‑
ne bez skrytých malých písmen
s textom.
Zmenil sa spôsob predaja vozidiel
za ostatné roky?
Spôsob predaja sa vo svojej podsta‑
te veľmi nezmenil. Pribudli viaceré
výhody pre zákazníkov ako špe
ciálne splátkové a lízingové produk‑
ty — známe štvrtinky a pätinky. Sú
veľmi populárne a zákazníci veľmi
citlivo vnímajú nezvyšovanie ceny
vozidla Hyundai úrokmi. Čo sa pod‑
statne zmenilo, je bohatý systém
inovácií a príchodov nových, kva‑
litných, atraktívnych a páčivých
modelov.

S čím môže vstúpiť a prispieť k rie
šeniu globálnej finančnej krízy
a predajnej recesie díler, samotný
predajca vozidiel?
Jedinou možnou cestou uspieť v re‑
cesii je ponúkať kvalitné produkty
pre spokojných zákazníkov. Preto
sa aj my snažíme maximálne vyjsť
v ústrety našim zákazníkom a v ma‑
ximálnej miere sa stretnúť s ich oča‑
kávaniami. Stále sa snažíme, aby
bol náš majiteľ vozidla Hyundai na
prvom mieste.
Menia sa požiadavky klientov na
predajné miesta? Vyžadujú nejakú
špeciálnu starostlivosť?
Samozrejme, požiadavky klientov
postupne stúpajú a my sa ich sna‑
žíme čo najviac plniť. Nepredstavi‑
teľné veci spred desiatich rokov sa
postupne stávajú samozrejmými.
Myslím, že výrobné závody Hyundai,
ako aj importérstvo, majú v popre‑
dí hlavne klientov. Prínosom by bolo
aj dílerstvám poskytovať bohatšie
výhody, ktoré by sa ďalej pretavi‑
li do vyššej úrovne poskytovaných
služieb.
Hyundai má v ponuke aj rýdzo
športové modely. Máte špeciálnu
stratégiu pri predaji športových áut
značky Hyundai?
Pri predaji športových modelov ne‑
používame špeciálnu stratégiu. Ob‑
lasť športových modelov tiež potre‑
buje určitý čas. Zákazníci od značky

Hyundai neočakávajú športové mo‑
dely, skôr rodinne orientované autá
s prémiovou výbavou za zodpove‑
dajúce peniaze.
Chodia sa klienti informovať o eko
logických modeloch?
Klienti sa, samozrejme, zaujíma‑
jú aj o ekologické modely. Hyundai
má jedny z najmodernejších moto‑
rov s nízkymi emisiami, čo klienti
vnímajú pozitívne. Slovenskí klien‑
ti zatiaľ podľa našich vedomostí
a ich finančných možností neplánu‑
jú masívne nákupy drahých ekolo‑
gických technológií vo vozidlách
všeobecne. ×

Ing. JÁN
PISKLA
vek:
54 rokov
vzdelanie:
Stavebná fakulta SVŠT Bratislava,
odbor Pozemné stavby

Ing.
JÁN
kariéra:
Po skončení školy pracoval
PISKLA

v Okresnom stavebnom podniku
vek:
Senica. Po roku 1989 sa stal
54 rokov
súkromný podnikateľ v oblastiach:
vzdelanie:
autopredaj a servis Hyundai
Stavebná
fakulta
SVŠT Bratislava,
(od
2002), výroba
kozmetickej
odbor
pozemné stavby
a medicínskej vaty,
maloobchod
a veľkoobchod, prenájom
kariéra:
nehnuteľností,
na oceňovanie
Po skončení znalec
školy pracoval
v Okresnom
nehnuteľností,
priemyselné
stavebnom podniku Senica. Po roku
IKonMac,
výroba
1989 saznačenie
stal súkromným
podnikateľom
dopravníkových
pásov.
v oblastiach:
autopredaj
a servis

Hyundai (od 2002), výroba kozmetickej
a medicínskej vaty, maloobchod
a veľkoobchod, prenájom nehnuteľností,
znalec na oceňovanie nehnuteľností,
priemyselné značenie IKonMac, výroba
dopravníkových pásov.

Hyundai prichádza do
seriálu fia world rally
championship s cieľom
demonštrovať svoje
technické schopnosti.

hyundai zážitky

Zápas so svetom

Tri, dva, jeden, Hyundai. Kde hraničí pasia z jazdenia?
Na kľukatých tratiach rely Monte Carlo alebo na náročných v Austrálii?
Hyundai sa vracia do WRC a má obrovskú chuť víťaziť.

Ú

časť na automobilových pretekoch môže mať
viac dôvodov. Hyundai v tom má celkom jas‑
no. Už dnes môžete byť hrdí na to, že máte
doma Hyundai.
Automobilka Hyundai nenaplánovala návrat na trate
fia world rally championship pre zvýšenie pre‑
dajných čísel. Hyundai chce víťaziť a stáť na pódiách.
Preto postavil výnimočný pretekársky špeciál Hyundai
i20 WRC, s ktorým chce dobyť svetový šampionát. A na
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túto misiu sa pripravuje svedomite, so športovou poko‑
rou, ale s jasnými cieľmi.
Naostro od 2014
Síce sme pretekársky špeciál už dva razy videli, v sezóne
2013 si však po body vo WRC ešte nepôjde. Pretekársky
program má naplánovaný na neskôr. Sezóna 2013 bude
dôležitá pre doladenie dizajnových a aerodynamických
detailov a pre tvrdé testovanie, aby sa v tej ďalšej mohol
Hyundai ukázať na pretekárskych tratiach, aby začal sku‑
točne útočiť, zbierať body a ísť za stanovenými cieľmi.

Pretekárske špeciály sú výklad‑
nou skriňou schopností auto‑
mobilových konštruktérov aj di‑
zajnérov. Preto má aktuálny
Hyundai i20 WRC pozoruhodný
a príťažlivý vzhľad. Vďaka modi‑
fikovanej karosérii a novej povr‑
chovej úprave, ktorá kombinuje
dynamický odtieň korporátnej
modrej farby Hyundai s inova‑
tívnou aplikáciou kórejského
písma hunminjeongeum, do‑
cielil, že i20 WRC pôsobí ne‑
zvyčajne a prekvapivo. Farebné
riešenie spája vzrušenie a dyna‑
miku WRC s kórejskou tradíciou
značky Hyundai.
Vývoj vo vlastných rukách
Pretekársky model je vyvíja‑
ný v spolupráci výskumného
a vývojového centra Hyundai
v kórejskom meste Namyang
a nedávno založenej dcérskej

spoločnosti Hyundai Motor‑
sport GmbH v nemeckom Alze‑
nau, ktorú vedie veterán WRC
michel nandan. Šéf tímu
m. nandan do nového tová‑
renského tímu angažoval kľúčo‑
vých technických, logistických
a športových špecialistov. Tím
onedlho spustí intenzívny testo‑
vací program modelu i20 WRC,
aby ho pripravil na jeho debuto‑
vú sezónu.
„Sme stále v počiatočnej fáze
nášho vzrušujúceho programu
WRC, takže krivka vývoja auto‑
mobilu a budovania tímu je str‑
má. Najnovšia verzia i20 WRC je
koncentrovaná na aerodynamiku
s cieľom zdokonalenia chladia‑
cej sústavy motora. Nové zadné
prítlačné krídlo a predný spojler
zmenili vonkajší vzhľad i20 WRC,
no urobili sme zlepšenia aj pod ka‑
rosériou modifikáciou kinematiky

Šéf tímu Hyundai Motorsport Michel Nandan.

podvozka a zvýšením tuhosti skeletu, aby sme mohli ne‑
skôr počas roka spustiť pevnejšie štruktúrovaný testovací
program. Vieme, že mnoho konkurentov má pred nami ná‑
skok. Chceme využiť tento rok na položenie solídnych zákla‑
dov, ktoré mám pomôžu v rýchlo sa blížiacej sezóne 2014,”
komentoval priebeh prác a blízku budúcnosť šéf tímu
Hyundai Motorsport michel nandan .
S najvyššími cieľmi
Máme sa na čo tešiť. Hyundai prichádza do seriálu fia
world rally championship s cieľom demonštrovať
svoje technické schopnosti. Vybral si preto jedno z naj‑
drsnejších športových motoristických odvetví. Hyundai
sa pritom netají, že najvyšším a ultimatívnym cieľom je
víťazstvo. ×
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Spomínate si na rapera PSY, ktorého bol
ešte nedávno plný internet? Jeho úspech má
s Hyundaiom niečo spoločné. Obaja bývajú
v rovnakej štvrti.

hyundai steel — továreň na výrobu ocele

NAJVÄČŠIU AUTOMOBILOVÚ
TOVÁREŇ NA SVETE MÁ
HYUNDAI. FABRIKA
V ULSANE ROČNE VYROBÍ
1,5 MILIÓNA AUTOMOBILOV

hyundai pony z roku 1976

budova sídla hyundai v solue

and constructing . Tým položil základy

automobilky aj k tvorbe automobilového di‑
zajnu. chung ju-yung sa ukázal ako veľmi
dobrý podnikateľ s dobrým obchodníckym no‑
som a z Talianska si doniesol viac, ako by iní
čakali. Už v roku 1976 sa svetu predstavil prvý
čisto kórejský automobil – Pony. Postupne na‑
biehala výroba viacerých modelov. Pre Hyun‑
dai bolo dôležité nájsť trhy aj mimo domácej
pôdy, keďže tamojší trh ešte nenabral takú
silu, aby uživil rozbiehajúcu sa automobilku.
chung ju-yung však využil výborné
skúsenosti s americkým trhom. Bol to mo‑
del Excel, ktorý sa pomerne úspešne etablo‑
val v USA. Po Amerike sa Hyundai rozhodol
dobyť aj rozmaznanú Európu, a to sa pomaly
presúvame do blízkej minulosti. Ako ukázali
ostatné roky a najmä súčasnosť, Hyundai do‑
kázal pokoriť viac, nie iba srdcia Európanov, je
jednou z najúspešnejších automobiliek sveta.
Obrovská spoločnosť Hyundai funguje na
princípe, ktorý kedysi uplatňoval aj známy
obuvník baťa. Vyrába a má v porfóliu takmer
všetko, čo potrebuje. Jednotlivé sekcie sa za
oberajú odvetviami, ktoré sú viac či menej
úzko späté s hlavným biznisom Hyundaia.
Preto by vás nemalo prekvapiť, že Hyundai
vyrába lode a prevádzkuje vlastný prístav od‑
kiaľ sa každý deň vydávajú na dlhú cestu nové
vozidlá, neskôr zdobiace autoparky krajín po
celom svete. Ak budete mať možnosť prejsť
sa po niektorej z automobilových tovární Hy‑
undaia, pokojne sa spýtajte, kto vyrába robo‑
ty, ktoré s milimetrovou presnosťou montujú
nové vozidlá, alebo odkiaľ sú obrovské množ‑
stvá plechu. Samozrejme, z Hyundaia.
Rozprávkový príbeh Hyundaia nemá takú
kolísavú povahu ako umelecká sláva rapera
psy. Za dnešným úspechom automobilky sú
desaťročia driny, strategických rozhodnutí,
odvážnych cieľov a dlhodobých plánov. Slá‑
va automobilky preto z roka na rok rastie. Aj
vy môžete byť jej súčasťou. Vyskúšajte nový
Hyundai na vlastnej koži, presvedčí vás. ×

obrovskej skupiny Hyundai.
Úspechy nabrali na obrátkach a postupne
sa mu otvárali dvere do celého sveta. Pri ďal‑
šej možnosti ukázať svoje kvality očaril Ame‑
ričanov druhý raz. V rekordne krátkom čase
a v skvelej kvalite postavil vilu pre generála
eisenhowera . Tento počin priniesol spo‑
ločnosti Hyundai nové kontrakty od americ‑
kej armády napríklad na Aljaške.

Čas sú peniaze

chung sa vždy držal veľmi dôležitého hes‑

SVETOVÁ ŠTVRŤ
Štvrť GANGNAM má
zhruba 530-tisíc obyvateľov
a rozprestiera sa na takmer
40 km². Je jednou z častí
hlavného mesta Kórejskej
republiky Soulu. V preklade
znamená „Na juh od rieky“,
ktorá preteká Soulom (Han).
GANGNAM je najväčšia štvrť
Soulu a je aj veľmi populárna.
Sú v nej situované prominentné
školy a rodičia tam radi posielajú
študovať svoje deti.

park jae-sang alias psy
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chung ju-yung

psy valcuje hitparády
Spevák a dnes už hviezda svetového formátu
psy sa stal fenoménom. Známy bol už dlhšie,
no svet dobyl vďaka internetu len nedávno.
Ešte začiatkom minulého roka by vám psy
zrejme nič nehovorilo. No stačilo málo, aby sa
z nikoho stal svetový spevák. Vďaka internetu
sa začala jeho pesnička gangnam style ne‑
zadržateľne šíriť. Dnes má video publikované
na www.youtube.com takmer 1,7 miliardy klik‑
nutí. Len ťažko budete hľadať človeka, ktorý by
nevedel aspoň trocha napodobniť jeho typický
tanček. Dnes má psy na YouTube svoj vlastný
kanál a stále láka pozornosť médií. Na medzi‑
národnom filmovom festivale v Cannes využil
svoju známu tvár, dostal sa na párty a nie‑
ktoré hviezdy strieborného plátna sa s ním
dokonca odfotografovali – až neskôr zistili,
že to bol jeho dvojník. Veru 35-ročný Juho‑
kórejčan, vlastným menom park jea-sang,
dokáže inšpirovať.
A prečo o ňom píšeme v značkovom
magazíne na ceste ? Lebo jeho príbeh má
s úspešnou story Hyundaia niečo spoločné.

Obaja totiž žijú v rovnakej štvrti, ktorá nesie
meno Gangnam. psy v pesničke spieva vyzna‑
nia krásnemu dievčaťu, ospevuje ju a svojho
hrdinu pasuje za nositeľa gangnamského štýlu.

Rozprávkový príbeh Hyundaia

Na rozdiel od príbehu psy to s Hyundaiom
nebolo také jednoduché a za dnešným kolo‑
som je toho neporovnateľne viac. Dlhý a fas‑
cinujúci príbeh, ktorý mnohým vyráža dych.
chung ju-yung (1915 – 2001) bol najstar‑
ším z ôsmich detí. Narodil sa v chudobnej ro‑
dine. V dedine na severe Kórey sa tak začal
postupne písať príbeh svetoznámej a úžasne
úspešnej skupiny Hyundai, ktorá v súčasnos‑
ti patrí k najväčším svetovým priemyselným
zoskupeniam. Kým sa však chung dostal až
tak vysoko, musel prejsť tŕnistú cestu.
Svoj produktívny život začal mladý chung
už ako 14-ročný. Vstával skoro ráno, aby sa
spolu s otcom pobral na pole, kde si svoje
živobytie tvrdo oddrel. No chung mal svo‑
je sny, ktoré sa nekončili na poli za domom.
Dobre vedel, že ak si ich chce splniť, musí ísť

la. Vedel, že konštatovanie „Čas sú peniaze“
nie je vetou do vetra. Vďaka tomuto prístupu
k biznisu získal mnoho ďalších, čoraz lukratív‑
nejších zákaziek. Dokázal vymyslieť unikátne
riešenia, čím svoje ponuky vždy postavil nad
konkurenčné. Svoje aktivity naplno rozbehol
aj v Saudskej Arábii, kde presvedčil klienta,
že mu postaví prístav za celú miliardu dolá‑
rov. Na rozdiel od konkurencie totiž dokázal
ušetriť čas a peniaze tak, že doviezol hoto‑
vé nákladné žeriavy v jednom kuse, zatiaľ čo
ostatní ich vedeli najskôr zmontovať, otesto‑
vať, rozmontovať, doviezť do prístavu a zase
zmontovať.

za svojimi predsavzatiami a viesť sa svojimi
nápadmi. Keď sa mu podarilo opustiť rodné
hniezdo, pracoval, kde sa mu naskytla príleži‑
tosť. Na stavbách, v rôznych firmách a pomaly
zbieral skúsenosti, aby ich neskôr zúročil vo
vlastných myšlienkach.
Zlomový bol rok 1940, keď 25-ročný
chung založil malú autoopravárenskú diel‑ Automobily vládnu svetu
ňu. Mottom jeho novo vzniknutej firmy bolo Zo všetkých častí obrovskej korporácie je
„rýchlo a kvalitne“. To prilákalo veľa klientov. v súčasnosti najznámejšia hyundai mo‑
Navyše si týmto prístupom veľmi šplhol pri tor company . Vznikla v roku 1966. V tom
americkom oslobodzovaní Kórey od Japoncov. čase sa v Kórei predávali vozidlá dovezené
Zákazky sa začali hrnúť úžasným tempom.
najmä z Japonska a tamojší trh predstavo‑
val približne 30 000 predaných áut ročne. To
Prvé črty veľkej spoločnosti
nebolo rentabilné číslo pre samostatnú auto‑
V roku 1946 chung ju-yung prvý raz použil mobilovú fabriku.
na firemnom štíte názov hyundai , čo v pre‑
chung ju-yung sa na začiatku chcel spo‑
klade znamená moderný. chung bol zo dňa jiť s Fordom, ktorý práve vtedy hľadal v Kó‑
na deň úspešnejší podnikateľ, no dobre si pa‑ rei partnera. Nakoniec k spolupráci nedošlo.
mätal, odkiaľ pochádza. Preto nechcel zaspať chung totiž nesúhlasil s takým obrovským
na vavrínoch. Aby zdôraznil, ako mu záleží na podielom na jeho firme, aký žiadal Ford. Za‑
obnove vojnou zničenej Kórey, založil si sta‑ kladateľ Hyundai si však poradil po svojom
vebnú spoločnosť hyundai engineering a urobil dobre. Vybral sa na skusy do Talian‑
ska, kde privoňal k sériovej výrobe, organizácii

35

klutúra

FILMY, KTORÉ BY VÁM NEMALI UJSŤ:

K

oncom 90. rokov 20. storočia

si kórejskí filmoví tvorcovia vy‑
mohli opätovné sprísnenie záko‑
nov ešte zo 60. rokov, ktoré prikazovali
prevádzkovateľom kín premietať obme‑
dzené ročné množstvo nekórejských filmov.
Vďaka takejto zvýhodnenej pozícii sa v kra‑
jine začalo nakrúcať viac domácich filmov
a bolo len otázkou času, kedy medzi nimi
vznikne kasový trhák.

Ten prišiel už v roku 1999. Špionážna drá‑
ma swiri reflektujúca napätie medzi juž‑
nou a severnou časťou kórejského polo‑
strova dosiahla ako prvá v histórii krajiny
rekord dva milióny divákov iba v hlavnom
meste Soule. Domácich producentov to
ešte viac posmelilo a začali sa púšťať do
čoraz ambicióznejších projektov.
Prvým filmom, ktorý získal medzinárodné
uznanie, bol v roku 2002 oashiseu (na zá‑
pade uvedený ako Oáza). Na benátskom fil‑
movom festivale získal druhú cenu. O dva
roky neskôr vyhral druhé miesto v Cannes
mysteriózny triler oldboy režiséra parka
chan-wooka, ktorý vzápätí získal medzi
filmovými fajnšmekrami na celom svete
priam kultový status.

nicole kidman, mathew goode a režisér park chan-wook počas nakrúcania filmu stoker.

NA VLNE
KÓREJSKÝCH
FILMOV
MOHLO BY SA ZDAŤ, ŽE CELOSVETOVÝ
ÚSPECH JUHOKÓREJSKÉHO SPEVÁKA
PSY A JEHO HITU GANGNAM STYLE JE
DIELOM NÁHODY. ZDANLIVO VÝNIMOČNÝ
PRÍBEH VŠAK NEPREKVAPÍ NIEKOHO,
KTO UŽ NIEKEDY POČUL VÝRAZ
„KÓREJSKÁ VLNA“.
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kim ki-duk s manželkou počas záverečného
ceremoniálu filmového festivalu v benátkach.

Režisér, ktorý sa do povedomia divákov
po celom svete zapísal najviac, je 53-roč‑
ný kim ki-duk. Osudovým sa mu stal rok
2004, keď na filmovom festivale v Berlíne
získal ocenenie Najlepší režisér za film sa‑
maritánka a zároveň strieborného leva
na festivale v Benátkach za film golfová
palica . V roku 2012 sa kim ki-dukova
pieta stala prvým kórejským filmom v his‑
tórii, ktorý získal hlavnú cenu na jednom
z troch najprestížnejších filmových festi‑
valoch na svete, konkrétne v Benátkach.
Filmy sú len časť kórejskej popkultúry,
ktorá uchvátila nielen zvyšok Ázie, ale aj
ostatné kúty sveta. Dodnes silnú a vitál‑
nu „Kórejskú vlnu“ tvoria úspechy popu‑
lárnej hudby (tzv. K-Pop), komiksov a ani‑
movaných filmov, ale aj slangové jazykové
výrazy či kórejská kuchyňa. Za úspech
gangnam style , či iných hudobných
hitov môže najmä populárny internetový
kanál YouTube. ×

JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA… A JAR (2003)
Tichý, kontemplatívny film, ktorým KIM KI-DUK prekvapil všetkých
svojich kritikov, vyčítajúcich jeho raným dielam prílišné násilie.
Snímka je lyrickým podobenstvom odohrávajúcim sa v priestoroch svätyne plávajúcej po hladine horského jazera. Na príbehu dvoch budhistických mníchov, majstra a jeho učňa, divák
sleduje ľudský údel ako cestu od detskej krutosti až k múdrej
láske voči okolitému svetu symbolizujúcej vykúpenie z beznádejného kolobehu.

OLDBOY (2003)
Mysteriózny triler na motívy japonského „manga“ komiksu. Hlavného hrdinu menom OH DAE-SU unesú spred jeho vlastného
domu a držia uväzneného v hotelovej izbe. Z televízie sa dozvie,
že jeho ženu zavraždili a hlavným podozrivým je on. Po 15 rokoch
sa jedného dňa nečakane zobudí na slobode. Od tej chvíle jeho
život napĺňa iba túžba po odplate. Cesta k nej je však spletitá
a tajuplná. Hlavnou myšlienkou filmu je úvaha o pomste, ktorú
spoločnosť zaznáva, a málokto z nás je ochotný prestať o nej
uvažovať a svoj zámer uskutočniť.

GOLFOVÁ PALICA (2004)
Romantický filmy plný tajuplnej intímnosti a nehy, ktorého pôvodný kórejský názov BIN-JIP znamená Prázdny dom. TAE-SUK
je záhadný motocyklista s neobvyklou záľubou. Najprv vešia na
kľučky bytov ponuky donášok jedla. Tam, kde zostanú visieť aj
po niekoľkých dňoch, vstúpi dnu a nejaký čas býva. Neprítomným
majiteľom medzitým uprace, vyperie a dokonca opraví pokazené
veci. Jedného dňa ho vo svojom veľkom dome objaví manželka
bohatého biznismena, osamelá SUN-HWA . Začína sa romanca,
ktorej priebeh je rovnako zvláštny a neobyčajný ako okolnosti
zoznámenia sa nepravdepodobnej dvojice.
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rozhovor majk spirit
▸▸dilema bol mladý chalan,
ktorý sa snažil cez svoje rýmy
donútiť ľudí rozmýšľať a cítiť,
bol však ešte značne poplete‑
ný. koko šajs bol mladý chalan,
ktorý za čias veľkého boomu
rapu na Slovensku ulietal na
tejto vlne a riešil hlavne seba —
egotripy. koko najs bol mladý
chalan z čias čísla nepustia,
ktorý sa už chcel menej chváliť
a viac sa snažil niečo v textoch
naozaj povedať. Majk Spirit je
mladý pán, ktorý po dlhej ces‑
te našiel svoje miesto, pochopil,
kým chce byť, povedal to celé‑
mu svetu a teraz sa snaží tou
cestou ísť.

všetky oči
na mne :)

boh
ma
rád humor

Ambasádor
značky
Hyundai patrí
k najvýraznejším
osobnostiam
súčasnej
hudobnej scény
na Slovensku.
majk spirit
nám porozprával
o minulosti,
súčasnosti
a nazrel aj do
vlastnej duše.
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Keď je niekto raper, v spoloč
nosti vždy predstavuje opozí
ciu, a to niekedy aj za každú
cenu. Akoby pre raperov boli
všetci zlí a ten ich život najťaž
ší. Ty však vo svojich piesňach
spievaš aj o citoch, dobrých ľu
ďoch, o strachu. Lenže boli tu
časy, keď si rapoval napríklad
s petržalskou bránou, a vte
dy bola tvoja rétorika poriadne
tvrdá. Čo sa stalo?
▸▸Časy sa menia. Hip-hop
90. rokov bol tvrdší, žil na uli‑
ciach a veľkou okľukou sa vy‑
hýbal rádiám a televíziám. Keď
som sa dostal k rappu v roku
1998 - 1999 v Amerike kraľo‑
val wu-tang a všetci petržalskí
chlapci chceli byť členmi ne‑
jakého pouličného klanu. Bolo
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v móde nesúhlasiť so systémom
a so všetkým, s čím sa len dá
nesúhlasiť. Aj moje prvé tex‑
ty z čias b5 (ešte predtým, než
vznikla h16) boli silno opozič‑
né. Pamätám si moje prvé tri
texty, jeden bol proti policajtom
a politikom, druhý proti skinhe‑
adom a tretí z nejakého zvlášt‑
neho dôvodu proti dôchodcom.
Chceli sme byť prosto proti
a bolo nám viac-menej jedno
proti čomu. Žiadny z tých textov
som, našťastie, nikdy nenahral.
Až časom som pochopil, že pri
písaní textov nemusím čerpať
len z nenávisti, ale že sa dá čer‑
pať aj z lásky.
Pred Majkom Spiritom tu boli
dilema, koko šajs, koko
najs. Aká bola cesta k parafrá
ze vlastného mena?

Príde po životnej etape Majka
Spirita zase iné meno?
▸▸Zatiaľ sa stále cítim ako Majk
Spirit, ale nikdy nehovor nikdy.
snoop dogg už má vyše 40
a teraz sa rozhodol zmeniť si
meno na snoop lion. S chalan‑
mi si medzi sebou vymýšľame
stále nové mená, väčšinou ne‑
publikovateľné, takže určite bu‑
dem mať ešte veľa mien, ale nič
väčšie ako Spirit už neexistuje.
Preto pochybujem, že niekedy
budem mať nutkanie to zmeniť.
Michal Dušička je to, čo som od
tohto sveta dostal, Majk Spirit
je to, čo tomuto svetu dávam.
Spievaš, že z tohto sveta ide
chlad, že sa bojíš, aby ťa stret
la tá pravá včas, kým si ešte
dobrý chlap. Má ten strach nie
čo spoločné s hľadaním svojho
miesta?
▸▸ Nemám strach, ale cítim
bolesť. Nebojím sa ničoho na
tomto svete, lebo viem, že nič
vyslovene zlé neexistuje. Verím
dokonca tomu, že aj diabol je
len výmysel ľudského ega. Tak‑
že keď poviem, že „z tohto sveta
vonku ide hrozný chlad“, nemys‑
lím tým, že vonku stojí Satan
a nabíja snežné delo. Myslím
tým, že ľudia si zvykli milovať
nenávisť. Všimni si, koľko nega‑
tivity je okolo nás, v správach,
v novinách, vo filmoch, ako ľu‑
dia bažia po negatívnych senzá‑
ciách. Všimni si, že video, v kto‑
rom niekto zhadzuje druhého,
má hneď milión pozretí. Všimni
si, ako sa niektorí ľudia snažia
dokázať, že je hanba vyjadrovať

lásku a pozitívnu energiu. Je‑
diné, čo ti pomôže uchovať si
dobrú vibráciu skrz toto všetko,
je obklopiť sa ľuďmi s pozitív‑
nou víziou, lebo „s kým si taký si“.
Dá sa letieť aj s jedným krídlom,
chvíľu, ale až s tým druhým po‑
chopíš, čo je to naozajstné lieta‑
nie. Viem, že „tá pravá“, jin pre
môj jang, mi pomôže bojovať
ešte lepší boj. Aj Rocky bojoval
lepšie, keď vedel, že je nablízku
jeho Adriana.
Svoje umenie si spojil s mladou
vychádzajúcou hviezdou ce
leste buckingham. Z pesnič
ky I was wrong si urobil peknú
„šouku“. Vraj to bol váš dar
ček k jej narodeninám. Nie je
to prvý počin s Celeste. Budú
aj ďalšie?
▸▸ Dúfam, že áno. Hovorí sa, že
do tretice všetko dobré, ale my
sme to „všetko dobré“ stihli už
pri druhom pokuse, takže sám
som zvedavý, čo sa nám podarí
pri treťom.
V ankete zlatý slávik a do
konca aj od MTV si dostal oce
nenia. Lenže zrejme nespievaš
pre ceny. Komu smerujú odka
zy v tvojich piesňach?
▸▸Všetkým, ktorí počúvajú.
Lebo je rozdiel počuť a počúvať.
Počujú aj zvieratá, ale počúvať
dokáže len človek s otvoreným
srdcom. Snažím sa robiť hudbu
pre ľudí, ako som ja, teda hlav‑
ne pre deti takzvanej Generácie
Y (198X). Je to silná generácia,
ktorá práve nastupuje a čoskoro
sa ukáže v plnej sile. Sú to ľudia
vychovávaní rodičmi, ktorí pre‑
žili väčšinu života v úplne inom
svete — komunizmus / socia‑
lizmus. Je to generácia, ktorá
má obrovskú šancu asistovať
pri zrode nového sveta na tejto
planéte. Novodobá rozprávka
o „plochej Zemi“ na nás už ne‑
platí, prekukli sme blaf!
Na sólo kariéru si sa vydal po
pomerne bohatej minulosti. Čo
bol ten štartujúci moment?
▸▸ Moja sólová kariéra sa začala
v podstate už v roku 2000, keď
som napísal a nahral môj prvý
dobrý text Byť či nebyť. Potom
som však zatúžil mať svoj wu‑
-tang, a tak som v roku 2003

založil skupinu h16 spolu s gri‑
masom a s abem. Až do roku
2010 som sa cítil viac doma ako
člen skupiny a až na pár skla‑
dieb som nemal sólové ambí‑
cie. Vedel som, že ako každý
raper chcem aj ja spraviť skôr či
neskôr sólo album, ale ešte ako
koko najs som si povedal, že
sa do toho pustím, až keď si náj‑
dem to správne meno, s ktorým
sa stotožním. Štartujúci mo‑
ment prišiel niekedy koncom
2009, keď sme nahrávali mixta‑
pe Antivirus. Vtedy som konečne
našiel svoje meno a vedel som
presne, čo to znamená. Trochu
to všetko ešte nakopla moja prí‑
hoda zo Sicílie z leta 2010, od‑
kiaľ som si priniesol jazvu na
čele a titánové tretie oko.

majk
spirit je
mladý
pán,
ktorý
po dlhej
ceste
našiel
svoje
miesto
V jednom rozhovore si pove
dal, že by si sa rád naučil hrať
na nejakom nástroji. Vtedy šlo
o klavír. Už sa to podarilo?
▸▸Zatiaľ nie, ale je to jeden
z mojich hlavných osobných
cieľov na najbližšie roky.
Jeden ďalší zdroj zase hovorí,
že by si chcel spievať s emine
mom. Prečo práve s ním?
▸▸ Lebo je to kráľ. Takisto ako
nas, kanye west alebo mladý
kendrick lamar či j. cole, sú
to ľudia, ktorí ma inšpirujú a po‑
súvajú hranice Hip–hopu. O to
sa snažím aj ja. Mať skladbu
s niektorým z nich by bolo ako
hrať v drese Barcelony po boku
s Messim.

Medzi rapermi sú obľúbené
akési odkazy, niečo v štýle ty
zaspievaš o mojej mamke, ja
sa vyzúrim na tvojom tatkovi.
Aký to má význam? Oko za oko,
zub za zub? Nemáš pocit, že to
znižuje kredit rapera? Alebo to
jednoducho do správneho pro
filu originál rapera patrí?
▸▸Oko za oko a celý svet osta‑
ne slepý. V mojom postavení
mám momentálne veľkú moc,
lebo ľudia mi venujú svoju po‑
zornosť a veria môjmu úsudku.
Nechcem preto posielať do sve‑
ta negativitu, tej sa valí z každej
strany dosť. Niekedy si ulietame,
hlavne v rámci h16 na „chválen‑
kárstve“, ktoré je často spojené
s vyzdvihovaním seba a s po‑
nižovaním ostatných. Nie je to
však nič konkrétne, je to skôr
taká zábavka, ktorá je v rám‑
ci hip-hopu úplne bežná a patrí
k rappu už od začiatku. Netreba
to brať vždy až tak vážne, Boh
má rád humor.
Sústreďuješ sa v súčasnosti na
nejaké projekty?
▸▸ Hlavný projekt tohto roka
je pre mňa album h16 — RHB,
ktorý je od mája v predaji, a na
jeseň s ním pôjdeme na tour
po Slovensku a Česku. Okrem
toho som mal jeden sólo projekt
s celeste buckingham na prvú
polovicu roka 2013 a ešte mám
pripravený jeden zatiaľ tajný só‑
lový projekt na druhú polovicu
roka. Okrem toho sa chystám
v lete napísať pár featuringov,
ktoré už dlho sľubujem, a mož‑
no pár mixtapových vecičiek
v štýle Mladý Rebel. Len tak. Na
budúci rok možno urobím ďalší
sólo album, keď budem cítiť, že
to moji ľudia potrebujú. Chcem
sa určite veľa venovať aj môjmu
labelu spirit music, rozširovať
spirit family o ďalších talento‑
vaných členov a niekedy v prie‑
behu dvoch rokov spraviť spo‑
ločný veľký album a veľké turné
ako spirit music.
Niekde som sa dočítal, že veľa
čítaš. Máš teraz rozčítanú neja
kú knihu?
▸▸Čítam teraz veľa o feng šuej,
lebo zariaďujem byt. A mám
rozčítanú Bibliu, čítam ju už
niekoľko životov. V knihách

nachádzam inšpiráciu pre svoj
život a v mojom živote nachá‑
dzam inšpiráciu pre svoje texty.
Veríš v karmu a duchovné veci.
Ovláda to naše životy tak silno,
že by sme sa mali tomu veno
vať v našej prítomnosti viac?
▸▸Gravitácia na človeka pôsobí
bez ohľadu na to, či vie, čo to je
a ako funguje. Takže sú aj záko‑
ny vesmíru, fungujú a ovplyvňu‑
jú naše životy, či o nich vieme
alebo nie. Nechcem hovoriť, čo
by sme mali a čo nemali. Máme
slobodu ísť ktorýmkoľvek sme‑
rom, ktorým chceme, no keď sa
chcem dostať na nejaké kon‑
krétne miesto, myslím, že je cel‑
kom výhoda, keď poznám mapu
a viem používať kompas.
Ako si sa dostal k sledova
niu a mapovaniu vlastného
duchovna?
▸▸Ako malý som sa bál smrti.
Často som sa budil v noci a pla‑
kal mame, že ja nechcem byť
starý. Nikto mi nevedel uspo‑
kojivo vysvetliť, čo je smrť, čo je
potom a čo treba robiť dovtedy,
tak som začal hľadať sám. Po‑
znaj seba.
Stal ste sa ambasádorom znač
ky Hyundai. Jazdíš dokonca na
skvelom modeli Santa Fe. Už
si sa s ním zžil? Je dostatočne
prémiový pre rapera?
▸▸SantaFečko je super, jazdí sa
na ňom výborne, urobili sme už
pár tisíc kilometrov a ešte nás
pár tisíc toto leto čaká.
Hlavný slogan značky Hyundai
je Nové myslenie, nové možnosti.
Čo nové priniesol Majk na slo
venskú hudobnú scénu?
▸▸ Majk priniesol Spirit. ×

súťaž o cd
Na adresu sutaz@hyundai.sk
nám napíšte, aký je názov
prvého duetu s celeste
buckingham.
Do predmetu e-mailu uveďte
heslo majk spirit.
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hyundai i30

Backstage

Príťažlivo
INÁ

Aj my neustále
hľadáme
odvážne,
nové princípy
a postupy.
Presne
tak to je aj
s trojdverovou
i30. Tiež si
vyžiadala nové
postoje.

Trojdverová i30 je odvážne svojská. Zvodná ako nikdy predtým, nezabudnuteľná za volantom, podozrivo krásna zvonka. Zažeňte strach, nasadnite a nájdite nové radosti zo
života. Otvorte dvere do nového sveta a ochutnajte trojdverový Hyundai i30. Prichádza k vám z českých Nošovíc. O tom,
komu je určený a ako vzniká reklamná komunikácia, v rozhovore prezradila Marcela Divičanová, PR & Marketing
Manager Hyundai Motor Slovakia.

T

rojdverová verzia v modelo‑
vom rade i30 je prvá svojho
druhu. Preto je výnimočná.
Čas sa v nej stane jednoliatou ve‑
ličinou a zabudnete na povinnos‑
ti, stres a budete si užívať slobodu.
Dynamické línie modelu Hyundai
i30 sú v štýle súčasného dizajnové‑
ho jazyka a trojdverová verzia zvý‑
razňuje mladícky charakter vozidla.
Dlhé predné dvere dodávajú i30
športový nádych a zlepšujú nastu‑
povanie na zadné sedadlá. Bočný
profil je oproti päťdverovej verzii
ostrejší a viac dravý. V kombiná‑
cii s exkluzívnymi 16" a 17" kolesa‑
mi z ľahkých zliatin bude váš nový
Hyundai vyzerať fascinujúco.
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Š

týlová trojdverová i30 nie je pre každé‑
ho. Musíte mať odvahu. Bohatá výbava
výborne spracovaného interiéru je prí‑
značná pre všetky nové modely Hyundai. Kom‑
fortná klimatizácia, prvotriedny audiosystém
a skvelé spracovanie interiérových detailov sú
svet, z ktorého sa vám nebude chcieť vystúpiť.
Pohodlné sedadlá s dobrým bočným vedením
tela vás budú nabádať na športovú jazdu. Pri
nej sa trojdverová i30 cíti skvele. Napriek tomu,
že nemá zadnú dvojicu dverí, na zadných se‑
dadlách je dostatok priestoru pre vašich pria‑
teľov. Trojdverový Hyundai i30 môže byť vyba‑
vený najmodernejšími inovatívnymi prvkami
výbavy. Doprajte si nastaviteľný posilňovač ria‑
denia alebo vysoko účinnú šesťstupňovú auto‑
matickú prevodovku.

európsky hyundai

Nový trojdverový Hyundai i30 montujú v najmodernejšej európskej továrni Hyundai v Nošoviciach. Na
jeho výrobu sme sa boli pozrieť naživo a pohľad na
automatizovanú výrobu, perfektne vyškolených ľudí
a fascinujúcu výrobnú logistiku je obrovský zážitok.
Automobilová továreň Hyundai je v Českej republike významný zamestnávateľ a vysokou mierou sa
zúčastňuje na exporte českého hospodárstva. V továrni pracuje 3 500 zamestnancov. Z výrobnej linky
denne schádzajú obľúbené modely ix35, ix20 a všetky verzie i30. Továreň vyrobí každú minútu jedno
nové vozidlo. Súčasťou závodu je aj prevodovkáreň.
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hyundai i30

Z

ažite rýchlosť, ktorá vám bude vyhovovať. V ponu‑
ke agregátov sú špičkové benzínové motory, ktoré
sa vyznačujú výbornou kultúrou chodu, skvelou
dynamikou a excelentnou spoľahlivosťou. Úsporné naf‑
tové motory, veľmi obľúbené pre šetrnú prevádzku a ne‑
konečný dojazd, patria k častej voľbe mnohých vodičov.
Hyundai má pre vás pripravený napríklad atraktívny naf‑
tový motor 1.6 CRDi s výkonom 94 kW (128 k). Hyundai
montuje do i30 motory vyvíjané vo vlastnom vývojovom
centre. Vyznačujú sa efektivitou, vysokou účinnosťou
a skvelými výkonmi.

M

V

áš trojdverový Hyundai i30 bude taký, akú máte
náladu. Je vyrobený pre vás. Odvezie vás k moru,
na chatu, za priateľmi, na kávu a vždy vám vyča‑
rí úsmev na tvári. Pridajte plyn a vychutnajte svoj jedi‑
nečný Hyundai. Obdaruje vás kvalitou a prvotriednymi
doplnkami. Nájdite si svoj štýl a prispôsobte mu svoje
auto. My vám k tomu pribalíme jedinečný a transparent‑
ný program záruky. Ako prejav dôvery v dlhú životnosť
a kvalitu produktov poskytuje Hyundai päť rokov zá‑
ruky a výhod. Lepšiu ponuku nenájdete a všetci sa vás
budú pýtať: „To je Hyundai?“ Spokojne môžete povedať:
„Áno, môj Hyundai.“ ×
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omentálne sa intenzívne
rozvíja online a my, sa‑
mozrejme, nemôžeme
pri tom chýbať. Naopak, sme jed‑
ným z lídrov v modernej marketin‑
govej komunikácii — sociálnych sie‑
ťach. Pred dvomi rokmi sme usúdili,
že mať na Facebooku vlastnú strán‑
ku je skutočne nevyhnutné. A správ‑
ny profesionálny prístup k jej den‑
nodennému fungovaniu je kľúčom
k úspechu. Dnes dokážeme pro
stredníctvom tejto siete komunikovať
veľmi efektívne. Facebook sa pre nás
stal jedným z hlavných prostriedkov,
cez ktorý sa s nami kontaktujú klienti.
Kladú nám otázky, chcú vedieť o svo‑
jich nových autách čo najviac a do‑
konca nám posielajú aj pochvaly. To
sú pozitívne správy.

MARCELA DIVIČANOVÁ
PR & Marketing Manager Hyundai Motor Slovakia

P

racovať v Hyundai je pre mňa
nezabudnuteľná a fascinu‑
júca životná skúsenosť. Tím
ľudí, ktorý pracuje pre Hyundai, je
plný energie a vášne pre značku.
Energia Hyundai je totiž nákazli‑
vá. Pracovať na marketingovom
oddelení takejto dynamickej firmy
je niečo, čo inde nezažijete. Pri‑
náša to síce veľa stresu, lebo veci
sa dejú veľmi rýchlo, no na druhej
strane máme dosť voľnú ruku. Ak
sa zhodneme, že naše nápady budú
fungovať, dokážeme rozbehnúť kre‑
atívne projekty, na ktoré iné značky
nemajú odvahu.

M

arketing značky Hyundai
sa za ostané roky veľ‑
mi zmenil. Posunula sa
aj cieľová skupina. Vekový prie‑
mer našich klientov rapídne kle‑
sol, teda museli sme na to reago‑
vať zmenou prístupu. No nejdeme
na to konzervatívnym spôsobom.
Pred viac ako dvomi rokmi značka
Hyundai prezentovala svoj nový slo‑
gan nové myslenie, nové mož‑
nosti. Pre všetkých, ktorí pracujú
v Hyundai, sa stal zaväzujúci. Ne‑
ustále hľadáme nové riešenia. Sme
tí, čo ukazujú nový smer a tvoria
najmodernejšie trendy.

S

polupracujeme s ľuďmi, ktorí
vlastnou usilovnosťou a pra‑
covitosťou vo svojich zamest‑
naniach veľa dosiahli. Taký je aj náš
nový ambasádor majk spirit, skvelý
hudobník s dobrými hodnotami, za
ktorými stojí. majk spirit dokáže
osloviť množstvo ľudí a sme radi, že
aj on miluje Hyundai. Majk výbor‑
ne zosobňuje náš slogan. Priniesol
nové myšlienky a to mu dáva nové
možnosti. Aj my neustále hľadáme
odvážne, nové princípy a postupy.
Presne tak to je aj s trojdverovou
i30. Tiež si vyžiadala nové postoje.
Auto je postavené pre mladých klien‑
tov, a to všetky jej karosárske verzie.
Trojdverová je viac orientovaná na
ženy a má všetky predpoklady na to,
aby v boji o klienta uspela. ×
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zmenáreň

pred úpravou

po úprave

Krásna BEZ

VÝHOVORIEK
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oblečenie a obuv: RESERVED, šperky: MOLOKO, kabelka: CUBE

Pani Beáta Veľká je síce rodáčka
z Banskej Bystrice, ale do práce už
niekoľko rokov dochádza z nové‑
ho bydliska v Hronseku. „Auto sa
stalo mojou každodennou súčasťou,
vozím ním aj deti do školy. Malú
a šikovnú i20 si neviem vynachvá‑
liť najmä pri parkovaní v meste.“
Beátu prihlásil jej manžel Peter:
„Teším sa, že Hyundai vydáva kva‑
litný časopis, z ktorého sa dozviem

o nových modeloch a o ďalších za‑
ujímavostiach. Zaujala ma výzva
v poslednej Zmenárni. Napadlo mi,
že by to bolo skvelé prekvapenie
pre manželku.“ ¶ Beáta sa o pre‑
kvapení dozvedela na poslednú
chvíľu: „Keď bolo treba poslať fo‑
tografie, manžel musel s pravdou
von. Najprv mi napadlo, či sa mu
už nepáčim, no nakoniec som to zo‑
brala s humorom.“ Počas procedúr

v salóne invisage bola spočiatku
trochu nervózna, no veľký deň si
napokon poriadne užila. „Manžel‑
ke ste urobili obrovskú radosť a mne
tiež. Roky sa vyhýbala líčeniu a vy‑
hovárala sa, že naň má alergiu. Až
sa nestíham čudovať, ako ľahko to
zrazu išlo.“ ¶ Novú sviežu vizáž
Beáta na snímkach doplnila oble‑
čením reserved, kabelkou cube
a šperkami moloko . ×

Ak ste majiteľ‑
kou automobilu
hyundai a máte
záujem o zme‑
nu vašej vizáže,
napíšte nám na
adresu redak‑
cie. Veľmi radi
vám tento jedi‑
nečný zážitok
sprostredkujeme.
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ZAHRAJ SA!
Hľadaj v našom mestečku vtipné
príhody a príbehy rôznych postavičiek.
Kto ukradol budhistom bubon? Koľko
čiernych mačiek nájdeš? Kam sa ponáhľajú
hasiči? Nájdi pánovi s pokazeným autom
automechanika! Odkiaľ zobral nápadník
kvety pre dámu v červenom?
					Nachytaj kamarátov a zisti,
			 kto má lepší postreh! Pošli na adresu
sutaz@hyundai.sk odpoveď na otázku
„Koľko áut značky Hyundai vidíš na obrázku?“
a trom z vás pošleme krásnu hračku,
autíčko Hyundai i30!

Toto si zasl��i

Nav�t�vte Hyundai Slovensko Facebook Fanpage
a sta�te sa na�im fan��ikom.
www.facebook.com/HyundaiSlovensko
Uh�dnite, ktor�mu modelu Hyundai patr� tento interi�r a vyhrajte. Odpovede posielajte na sutaz@hyundai.sk.

