
Je mladý, cieľavedomý a pritom skromný. Má vysoký potenciál a odhodlanosť stať sa najlepším 
slovenským rely jazdcom a reprezentovať motoršportovú tvár Slovenska po celom svete. S Marti-
nom sme sa porozprávali o zákulisí pretekov rely aj o jeho súkromí.

Spomínaš si ešte, kedy si po prvýkrát sadol za volant?

Áno, jasné. Začínal som ako mnoho iných pretekárov už v detstve, keďže motoršport máme v rodine. 
Spomínam si, že už ako šesťročný som jazdil na buggy s kubatúrou 125 ccm a neskôr ako deväťročný 
som plynule prešiel na „250-ku“.

A čo začiatok súťažnej kariéry?

Prvú súťaž som absolvoval ešte za volantom buggy v ma-
ďarskom meste Nyirad, keď som mal 13 rokov. V sezóne 
2009 som si po prvý raz vyskúšal disciplínu rely a pocho-
pil som, že je to láska na celý život. Zvlášť, keď sa mi po-
darilo hneď v prvých pretekoch zvíťaziť :). Bolo to v Pohári 
mládeže v Českej republike. 

Vedel by si opísať svoj vzťah k rely? Čo ťa okrem ro-
dinnej tradície drží pri tomto športe?

Je to moja vášeň. Mám rád samotnú jazdu, baví ma jazdiť 
na limite a využívať auto na 100 %. Milujem pocit, keď som 
na štarte a viem, že cesta je tu len pre mňa. Okrem toho 
je to, samozrejme, životný štýl, takže som rád, že môj ži-
vot je spojený s rýchlymi autami. Rovnako sa mi na tom 
páči, že mám svoj plán a idem svojou cestou. Mám rád 
disciplínu, stratégiu a cieľavedomosť, ako aj to, že mám 
jasne určené, kedy makám a kedy oddychujem.

Spomenul si životný štýl. Čím sa odlišuje ten tvoj od toho bežného? Určite kariéra rely pretekára 
prináša aj veľa tréningov a odriekania.
 
Šport na vrcholovej úrovni prináša vždy aj obmedzenia. Počas sezóny trávim veľmi málo času doma a za-
tiaľ čo sú kamaráti na oslavách a festivaloch, ja trénujem :). Takisto ako športovec žijem dosť ako individua-
lista a mám okruh kamarátov zúžený na tých naozajstných. Odkedy som doštudoval, venujem sa iba rely, 
takže mám každý deň tréningy kondičné, psychologické, ako aj jazdecké a popritom pomáham s organi-
záciou v tíme. Spolupracujem s ľuďmi, ktorí ma trénujú zo všetkých stránok a veľmi mi pomáhajú. Výkony 
pretekára ovplyvňuje aj zdravá životospráva. Osobne sa snažím stravovať tak, aby som mal energiu, ale 
aby ma strava nezaťažovala. Práve preto som skúsil vegetariánsku stravu a zatiaľ si pochvaľujem :). 
V koncentrácii mi ešte pomáhajú maličkosti, napríklad rád počúvam pred pretekmi a občas aj počas pre-
tekov klavírnu hudbu.

Martin Koči:

„Mimo rely jazdím predpisovo,
čo mi ľudia často neveria.“



Každý pretekár má svoj cieľ, za ktorým si ide. Aký je ten tvoj? 

Mojím cieľom je neustále sa zlepšovať a prebojovať sa medzi absolútnu svetovú špičku. Na sezónu 2017 
je mojou métou na majstrovstvách sveta 2017 získať celkové umiestnenie do 3. miesta minimálne na 
jedných pretekoch v kategórii WRC2. Ďalším cieľom je účasť na seriáli majstrovstiev Slovenskej republiky 
v rely s víziou získať titul absolútneho majstra Slovenska.
Snažím sa však zamerať na samotnú činnosť, nie na jej plody. Čiže radšej vždy všetko venujem príprave 
a potom viem, že som pre dobré umiestnenie v pretekoch urobil maximum. Moje krédo je aj to, že sa 
snažím žiť v prítomnosti a nezaťažovať sa minulosťou ani budúcnosťou, aj keď, samozrejme, si program 
plánujem.

A čo tvoj doterajší najväčší úspech?

V mojej doterajšej kariére si najviac cením dva momenty. Prvým je určite výhra na juniorských MS vo 
Fínsku, moja prvá, a teda jedinečná. Fínsko je pritom kráľovnou rely. Druhým výraznejším úspechom je 
čas v top 10 absolútneho poradia, keď som v Monte Carle s autom kategórie WRC2 zajazdil siedmy čas 
v absolútnom poradí. Monte Carlo je pritom rovnako uznávaná svetová rely ako Fínsko.

Aký šofér si v súkromí? Nestáva sa ti, že sa občas na bežnej ceste „pozabudneš“?

Nie, rýchla jazda patrí na uzavreté trate, čo mi rodina a blízki prízvukujú už od detstva. Uvedomujem si, že 
ako športovci sme aj vzorom pre určitú skupinu svojich fanúšikov a snažím sa teda ísť príkladom. Mimo 
rely jazdím predpisovo, čo mi ľudia často neveria. 

A čo tvoje vzory, či už v športovom, alebo v súkromnom živote?

Mojím najväčším vzorom je moja rodina, ktorú si veľmi vážim a obdivujem. Zo športového prostredia je 
to Seb Loeb, ktorý je pre mňa pravý „majster svojho remesla“. Inšpirujú ma však aj iní športovci, ako 
napríklad Bolt, Phelps, Biles, Gretzky či Dan Millman. Viem sa inšpirovať ich vytrvalosťou, skromnosťou 
a odhodlaním.



Najväčšie úspechy

2006 – prvá oficiálna súťaž za volantom buggy v Maďarsku
  vo veku 13 rokov

2007 – majster Slovenska v autokrose (kategória D3 junior)
 – vicemajster v rámci Zóny strednej Európy

2008 – 3. miesto na majstrovstvách SR v PAO (okruhy)
 – 2. miesto na majstrovstvách ČR (tr. E1-1400)

2009 – 1. miesto v rely – Pohár mládeže ČR

2010 – 1. miesto v rely – Pohár mládeže ČR

2011 – 3. miesto v Citroën Racing Tropy CZ

2012 – 1. miesto v Rally Acropolis 2012 v triede 6

2013 – 6. miesto na majstrovstvách sveta juniorov (JWRC)
  a 4. miesto pre Slovensko v Nations Trophy

2014 – 1. miesto v hodnotení Majstrovstiev sveta juniorov v Rally Finland 2014
  a 3. miesto v JWRC aj v kategórii WRC3

2015 – účasť na Rallye Monte Carlo, angažmán v tíme Peugeot Sport Slovakia
  a účasť v kategórii WRC2 s Peugeotom 208 T16

2016 – vicemajster sveta v kategórii JWRC a 4. miesto v hodnotení WRC3
 – majster Českej republiky s vozidlom DS3 R3 Max v triede 5 aj v kategórii 2WD

2017 – 1. miesto na Majstrovstvách SR na  L-racing Rally Rožňava

V roku 2017 môžete Martina vidieť na podujatiach 
svetových i slovenských majstrovstiev v rely:

 31. 3. – 1. 4.   Racing Rally Rožňava 

 28. 4. – 29. 4. Rally Prešov   

 16. 6. – 17. 6.  Agrotec Rally Hustopeče  

 14. 7. – 15. 7. Rally Lubeník

 27. 7. – 30. 7. Rally Finland

 17. 8. – 20. 8. ADAC Rally Deutschland

 1. 9. – 2. 9. Rally Trebišov

20. 10. – 22. 10. 43. Rally Košice


