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Elektrokolobežka-
hrozba na dvoch
kolesách !



Elektrické kolobežky sú v poslednej dobe jedným z najväčších fenoménov

individuálnej dopravy v mestách, pričom nepatria medzi najbezpečnejšie

dopravné prostriedky.

Obľúbenosť elektrokolobežiek stále rastie, stávajú sa symbolom rýchleho a

efektívneho presunu za minimálne náklady – tzv. mikromobilita.





Na riadenie elektrickej kolobežky nie je potrebné vodičské oprávnenie, teda ani 

vodičský preukaz.

V § 55a Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 je uvedené, že elektrickú kolobežku na

ceste môže riadiť iba osoba staršia ako 15 rokov. Vekový limit min 15 rokov neplatí na

cestičke pre cyklistov, na ceste v obytnej zóne a na lesnej ceste.

Podľa nariadenia EÚ budú musieť mať od 1.1.2024 majitelia silných kolobežiek s 

maximálnou rýchlosťou nad 25 km/h a všetky samohybné stroje na štýl segwayov

uzatvorené povinné PZP . Vzťahovať sa bude aj na kolobežky s maximálnou rýchlosťou 

nad 14km/h, ak ich hmotnosť prekročí 25kg.

Zákon o cestnej premávke č. 8/2009

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/


Ak kolíziu elektrickej kolobežky s chodcom na chodníku zavinil jej používateľ, za

škodu, ktorá chodcovi vznikla, zodpovedá on.

Rovnako tak v prípade, ak dôjde k zrážke s vozidlom, vinníkom nehody je vodič

elektrickej kolobežky.

V prípade, že má majiteľ kolobežky uzatvorené poistenie domácnosti, v rámci

poistenia zodpovednosti príslušníkov domácnosti má poistené aj škody na zdraví či

majetku, ktoré spôsobí svojou jazdou. Škodu v takom prípade za neho uhradí

poisťovňa.

Týka sa to aj prípadov, ak by ste niekomu spôsobili škodu jazdou na prenajatej

elektrickej kolobežke, či už na Slovensku, alebo v celej Európe.

https://www.finreport.sk/banky-a-poistovne/europarlament-majitelia-elektrokolobeziek-budu-musiet-mat-uzatvorene-pzp/



Používateľ obyčajnej kolobežky môže pred jazdou piť alkohol, pretože je

považovaný za chodca.

Pre používateľa elektrickej kolobežky platia rovnaké pravidlá ako pre cyklistu. Od

1/2017 po nadobudnutí platnosti novely Zákona o cestnej premávke č. 8/2009,

môžu cyklisti aj vodiči elektrických kolobežiek nafúkať do 0,5 promile (0,24 mg/l ).

Platí to však iba v zastavanom území obce a na cestičke pre cyklistov - mimo týchto

zón sa alkohol u cyklistov, e-kolobežkárov a vodičov samovyvažovacieho vozidla

netoleruje.

https://www.finreport.sk/banky-a-poistovne/europarlament-majitelia-elektrokolobeziek-budu-musiet-mat-uzatvorene-pzp/



Zákon neurčuje povinnosť mať pri jazde na kolobežke ochranné prvky, napríklad

chrániče kolien a lakťov či prilbu, a to ani deťom. Takáto povinnosť platí iba pre deti na

bicykloch do veku 15 rokov.

Vodiči kolobežiek s pomocným motorčekom smú jazdiť len jednotlivo za sebou, sú

povinní počas jazdy oboma rukami držať riadidlá s výnimkou prípadu, keď dáva

znamenie podľa tohto zákona, nesmie viesť počas jazdy psa ani iné zviera a voziť

predmety, ktoré by sťažovali vedenie vozidla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej

premávky.

Na jednomiestnej kolobežke s pomocným motorčekom nie je dovolená jazda viacerým

osobám.



Najčastejšie úrazy na elektrokolobežkách

• Monotrauma (single traumatic injury)  - poranenie 1 orgánu alebo časti jedného 

orgánu

- úrazy hlavy vrátane zmyslových orgánov, úrazy krku

- poranenia chrbta, hrudníka, brucha, panvy

- odreniny, pomliaždenia, vykĺbenia, zlomeniny končatín   (typicky predlaktia)

- otvorené rany vyžadujúce sutúru

D. Kamenická, hovorkyňa NUDCh Bratislava, 2021

„až polovica zranených kolobežkárov utrpela zlomeninu hornej končatiny, v ¼ prípadov išlo o 
otvorené rany vyžadujúce šitie“

Filip Makáň, traumatológ, FN Nitra, 2021

Na traumatológii v nitrianskej nemocnici každý deň zaznamenávajú v priemere tri prípady, ktoré 
súvisia s pádom z kolobežiek.



Mnohopočetné poranenia (multiplex trauma) – postihnutie viac orgánov

(napr. intrakraniálne krvácanie + I.st laceracia sleziny+ pomliaždenie stehna)

Združené poranenia – postihnutie dvoch alebo viac telesných systémov,

ktoré pacienta na živote bezprostredne neohrozujú

(napr. otras mozgu + podvrtnutie krčnej chrbtice + viacpočetné malé

zlomeniny)



Polytrauma (polytrauma) – združené poranenia, keď aspoň jedna zložka

alebo viac zložiek ohrozuje bezprostredne život postihnutého

- hlava +/- dutiny (hrudník, brucho) +/- chrbtica +/- panva +/- končatiny

(napr. epidurálne krvácanie + trieštivá nestabilná zlomenina pánvy +

oderky končatín)

- 84% dopravné nehody .... vek 20 - 29 rokov .... 74% muži

Smrteľné nehody

- “krkolomné“ pády, stret s iným účastníkom premávky – závažné poranenia

s akútnym zlyhaním vitálnych funkcií/ primárne so životom nezlúčiteľné

poranenia (napr. výhrez mozgu, lézia krčnej chrbtice nad C3, ruptúra veľkých

ciev, devastačné poranenia)



Komplikujúce/priťažujúce faktory

• alkohol, narkotiká

• viacero osôb na kolobežke

• nepoužívanie „nepovinných“ ochranných pomôcok (prilba, chrániče končatín)

• kinetická rýchlosť v čase nárazu/pádu ... rýchlosť aj do 50km/hod ?!?

• užívanie antikoagulancií/antiagregancií

• vek, komorbidita

• sezónnosť ..... zimné obdobie !!!

K úrazom najčastejšie dochádza v nočných hodinách vo

vekovej kategórii mužov nad 25 rokov.

Zdroj: https://tvnoviny.sk/domace/clanok/133842-zraneni-po-jazde-na-kolobezkach-pribuda-najcastejsie-v-noci?campaignsrc=tn_clipboard



Diagnostické vyšetrenia
„záludnosť úrazov spočíva niekedy v ich oneskorenej manifestácii“  /doc V. Dobiáš/

štandardne podľa lokalizácie poranenia pre urgentný príjem 1.typu:

• - RTG, SONO, CT

• - laboratórne vyšetrenia vrátane moč. sedimentu, narkotika/alkohol, EKG

• - orientačne neurologické vyšetrenie

• - konzíliá - ortopedické, chirurgické, interné, OAIM, neurologické, gynekologické,

pediatrické

dopľňujúce:

- špecializované konzíliá – urologické, očné, ORL, maxilofaciálna chirurgia,

neurochirurgia, hrudníková chirurgia, plastická chirurgia, etc

- MRI, EMG, EEG, echo, etc



Terapia

• ambulantná vs hospitalizácia – zhodnotenie celkového stavu a závažnosti 

jednotlivých poranení ................ orgány/ systémy

• CAVE – POLYTRAUMA = kompletne vyzliecť pacienta a realizovať „ vyšetrenie od 

hlavy po päty“ 

• kontrola krvácania – hemoragický šok je jednou z vedúcich príčin poúrazových 

úmrtí !!!

- zastaviť krvácanie, protišoková poloha, zaistiť iv prístup, straty tepla !

• venovať sa prioritne vitálnym funkciám a bezprostredne život ohrozujúcim 

poraneniam, nebáť sa privolať atestovaného konziliára !



• diabetik – otvorené rany – zvážiť ATB clonu

• vždy overiť profylaxiu tetanu

• sutúry rán, sádrové imobilizácie, analgetizácia

• dopravná nehoda – regresné hlásenie

Zdroj: internet



Kazuistika
M.N. , 27r. muž, okres Pieštany

OA: 2005 – ortopedická prolongácia predkolení, inak bez sledovaných ochorení

AA: negat

LA: negat

TO: Pád z elektrokolobežky 2.9.2022 v Brne okolo 23.OO hod, udrel si hrudník a

brucho po návrate z teambuilding akcie. Na ošetrení bezprostredne nebol, domov na

Slovensko prišiel sám 3.9.2022. Pre pretrvávajúcu bolestivosť brucha s vystreľovanim

do ľavého ramena sa dostavil priamo na UP Nemocnice A. Wintera Piešťany dňa

3.9.2022 v popoludňajších hodinách. Nevracal, hlavu si neudrel, bez amnézie, bez

zvýšenej TT, bez mikčných ťažkostí.



Objektívne vyšetrenia

Vitálne funkcie GCS 15 TK 133/93 P 122 TT 36,6 sat O2 96%

Status praesens generalis

Pacient pri plnom vedomí, spolupracujúci, samostatne mobilný, GCS 15,

orientačný neurologický nález vnorme

Hlava - bez traumatických zmien, nebolestivá, izokória, FR +/+ , uši a nos bez

patologickej sekrécie, šija neoponuje

Panva stabilná pevná, nebolestivá

HKK i DKK- bez traumatických zmien, bez neurocirkulačnej poruchy



Status praesens localis

Hrudník - navonok bez traumatických zmien v zmysle kožných oderiek a rán, bez

hematómov, palpačne len diskr. citlivosť dolných rebier vľavo, dýchanie

obojstranne počutelné čisté bez stranovej odchýlky, hrudník stabilný pevný, bez

krepitácií

Brucho je voľné, priehmatné, mierne nad niveau, s meteorizmom, palp. mierne

citlivé v epigastriu a ľavom podrebrí, podbrušia sú voľné, peristaltika tlmená,

brucho je bez hmatnej patologickej rezistencie, bez defansu a známok

peritoneálneho dráždenia, tapottment obojstranne negatívny

CAVE - pacientom subj. udávaný typický „Kehrov“ príznak- bolesť v oblasti ľavého

ramena a lopatky - pri poranení sleziny, vyliatím krvi do dutiny brušnej pod bránicu

a dráždenie ľavého n.phrenicus s vyžarovaním do ľavého ramena



Laboratórne vyšetrenia

KO - Leu 6,27, Ery 4,97, Hgb 150, Hct 0,44, Tro 189, INR 1,14

Ag SARS CoV 2 negat

biochémia - bilir 14,4, AST 0,34, ALT 0,33, GMT 0,41, ALP 1,35, Gluk 6,4, Urea

3,61, Kreat 83, sAMS 61, lipáza 16, CRP 3,96, Na 140, K 4,45, Cl 101,3,

močový sediment - Ery ojedinele, Leu 1-2, baktérie 0



3.9.2022 - RTG hrudníka AP –

bez kolekcií, 

bez pneumothoraxu, 

bez traumatických zmien skeletu 

hrudníka

3.9.2022 - RTG brucha v stoji AP –

bez pneumoperitonea, 

bez patologických hydroaerických

obrazcov v zmysle črevných 

hladín, kokard



CT brucha a MP, 3.9.2022, aplikácia k.l.

Slezina nezväčšená, postkontrastne homogénna, bez denzitných zmien.

Hemoperitoneum /denzity 55HU/ perihepatalne /hr. 24mm/, perisplenicky /19mm/,

v malej panve /do 15mm/ so zosílením laterokonálnej fascie vľavo.

Bez pneumoperitonea.

Bez jasného leaku v oboch postkontrastných fázach

- ostatné bez signifikantnej patológie

Z: Nerozsiahle hemoperitoneum.

Jasné traumatické zmeny parenchýmových orgánov neprítomné, bez

pneumoperitonea.

Popis: Spišská Nová Ves



perihepatálna efusia hematóm sleziny ???

efúsia v MPhematóm sleziny ???



- sledovanie, monitoring vitálnych funkcií na JIS lôžku - TK,P, TT, satO2

- sledovanie lokálneho nálezu na bruchu

- laboratórny skríning , KO 2x denne

Farmakoterapia - Infusie, ČZP, Exacyl, Kanavit, Dicynone, Controloc, 10%MGSO4,

7,5%KCl, CaGluconicum,

- bez nutnosti podania erymasy

Konzília - 3.9.2022, interné predoperačné vyšetrenie – Z: z interného hľadiska je

pacient KP kompenzovaný bez manifestnej KI k OP výkonu v CA

Liečba



SONO brucha, 5.9.2022 

Slezina nezvačšená, max. rozmeru 131mm, ostrokonturovaná, homogénna,

mediálny okraj dolného pólu je s nehomogénnou pruhovitou hypoechogénnou

zónou bez zachytenej vaskularizácie na ploche 26x10x17mm, ktorá pri danej

anamnéze možná ako subkapsulárny hematóm /lacerácia

Z: V MP minimálne množstvo voľnej tekutiny

Možný subkapsulárny hematóm/ lacerácia mediálneho okraja sleziny

Popis: RDG, NAW Piešťany



hematóm/lacerácia
sleziny



Hospitalizácia trvala od 03.09.2022 do 07.09.2022

Výstupný KO - Leu 5,90, Ery 4,32, Hgb 132, Hct 0,36, Tro 164

Z ďalších ambulantných kontrol sa nám pacient už “vytratil".

Pri stabilných vitálnych funkciách, bez anemizácie, bez progresie brušného nálezu, 

zachovanej pasáži GITom, naďalej konzervatívna liečba. 



Záver

Neustálym zvyšovaním obľúbenosti a počtu majiteľov elektrokolobežiek rastie

proporcionálne aj počet nehôd, s rôznym stupňom úrazového postihnutia

zranených osôb. Od nevýznamných odrenín a pomliaždenín sú v nemalej miere

popisované aj prípady so smrteľným koncom.

Každému kolobežkárovi je nutné venovať patričnú pozornosť pri vyšetrení na

urgentnom príjme a vždy vylúčiť skryté, život ohrozujúce zranenia.

Ďakujem za pozornosť


