DOMINIK HRBATÝ
Dominik Hrbatý sa narodil 4. januára 1978. V kariére bol najvyššie v rebríčku dvanásty.
V Davisovom pohári je stále slovenským rekordérom v počte odohratých rokov, stretnutí
i zápasov. Debutoval v roku 1996, s daviscupovou reprezentáciou Slovenska sa rozlúčil
v stretnutí s Macedónskom 20. septembra 2009. V deň, keď sa lúčil, mal 31 rokov a 258 dní.
Za 14 rokov nastúpil v 26 stretnutiach a odohral 58 zápasov, z nich 33 vyhral. V roku 2005
bol kľúčovým hráčok finálového tímu Slovenska a vyhlásili ho za najlepšieho športovca SR
v ankete Klubu športových redaktorov. V roku 2013 dostal za reprezentáciu v Davis Cupe od
Medzinárodnej tenisovej federácie Cenu za oddanosť.
Dominik sa stal pofesionálom roku 1996. Pod
vedením

trénera

Mariána

Vajdu

skočil

v rebríčku o 287 miest a stal sa najmladším
hráčom prvej stovky. O rok neskôr sa Hrbatý
a Nemec

Tommy

Haas

stali

dvoma

najmladšími hráčmi, ktorí končili sezónu
v TOP 50. Dominik vyhral roku 1998 svoj
prvý turnaj ATP v San Maríne, ďalšie vyhral
roku 1999 v Prahe, 2001 v Aucklande, 2004 v
Adelaide, Aucklande a Marseille. Roku 1999
bol v semifinále Roland Garros, čo je jeho
najlepší grandslamový výsledok. Dovedna
odohral 48 turnajov veľkej štvorky. V októbri
2004 bol 12. v rebríčku – najvyššie v kariére. Jedenásť rokov končil sezónu v TOP 100. Roku
2006 po tom, čo bol v Paríži vo finále turnaja Masters, podstúpil operáciu ramena. Vrátil sa
ešte to profitenisu, ale už sa nedostal do svetovej stovky. Poslednú výdatnejšiu sezónu mal
roku 2009. Na odmenách zarobil v kariére viac ako 7 miliónov dolárov.
Dominik Hrbatý, otec 6-ročnej dcéry Elly, zostal aj po kariére pri tenise. Pôsobil v službách
tureckej tenisovej federácie, trénersky sporadicky pomáha hráčom, hral ligy v zahraničí
i slovenskú extraligu. Aj v nej je rekordérom – na konte má 62 zápasov, z nich 54 víťazných.
Od roku 2018 bude kapitánom reprezentácie Slovenska v Davisovom poháti.

Uvedený do Siene slávy slovenského tenisu 21. 11. 2017.

