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Základné a všeobecné ustanovenia 

 

1. Účasť na hazardných hrách je zakázaná osobám mladším ako 18 rokov, t.z. že hráčom  môže byť len fyzická 

osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, a ktorá v súlade s Herným plánom uhradí vklad za stávku. 

 

2. Je zakázané prevádzkovanie videohier: 

a) na Veľký piatok, 24. a 25. decembra,  

b) v čase trvania štátneho smútku,  

c) mimo prevádzkového času.  

 

3. Hracou menou je EURO (€). 

 

4. V prípade sporov spôsobených rozdielnym výkladom pravidiel uvedených v tomto Hernom pláne rozhoduje 

výklad prevádzkovateľa v súčinnosti s Úradom pre reguláciu hazardných hier . 

 

5. Príjem vkladov  
Hráč, ktorý sa chce zúčastniť hazardnej hry v systéme videohry MAGIC LOTTO môže vykonať vklad do kreditu 

prostredníctvom ľubovoľného terminálu zapojeného do systému videohry MAGIC LOTTO vložením mincí, 

bankoviek alebo platného tiketu. Terminály sú umiestnené výlučne v priestoroch schválených Úradom pre 

reguláciu hazardných hier. Terminál môže prijať hotovosť alebo platný tiket. Platnosť tiketu je vyznačená priamo 

na tikete a je stanovená prevádzkovateľom na 30 dní. Tiket je použiteľný iba v prevádzke, v ktorej bol vystavený. 

 

6. Uskutočňovanie vkladov do hazardnej hry 

Hráč, ktorý má vytvorený kredit na termináli môže začať hazardnú hru vložením zvoleného vkladu do jednotlivých 

hazardných hier v zmysle herného plánu pre jednotlivé hazardné hry. Počas hazardnej hry sa z kreditu vklady 

odpočítavajú. Účastníkom systému videohier – hráčom môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku 

a ktorá uhradila prevádzkovateľovi vklad. 

 

7. Vrátenie vkladu 

V prípade nesprávnej funkcie terminálu alebo systému videohry (poruchy technického zariadenia) bude hráčovi 

vyplatená výhra, pokiaľ bola dosiahnutá pred prerušením hazardnej hry, v prípade prerušenej hazardnej hry bude 

hráčovi vrátený vklad. 

 

8. Výplata výhier 

V priebehu hazardnej hry, po skončení každej vyhrávajúcej hry, sa výhry pripočítavajú do kreditu. Pokiaľ si chce 

hráč po odohraní ľubovoľného počtu hazardných hier dať vyplatiť kredit, stlačí na termináli tlačidlo „Vyplatiť“. 

Terminál videohry systému MAGIC LOTTO vytlačí tiket s čiarovým kódom. Tento tiket si podľa výberu môže 

hráč vložiť do iného terminálu a hrať ďalej, alebo si tiket nechá na pokladni premeniť na finančnú hotovosť,  

pričom k tomuto účelu môže využiť aj centrálnu kasu, ak je súčasťou  systému. Krupiér vypláca v hotovosti do       

1 700 €. V prípade výhry presahujúcej túto čiastku môže byť vyplatenie výhry podmienené doplnením finančných 

prostriedkov do príslušnej prevádzky. Vyplatenie výhry týmto spôsobom je zásadne vykonávané do 5 pracovných 

dní. Prevádzkovateľ vyplatí výhru výhercovi v hotovosti len do výšky 5 000 Eur vrátane. Prevádzkovateľ vyplatí 

výhercovi výhru v hodnote prevyšujúcej 5 000 Eur výlučne bezhotovostne prevodom  na bankový účet, ktorého 

majiteľom je výherca, alebo na iný bankový účet, ktorý si výherca určí. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom 

nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Výhercovi tým, že určil ako bankový účet, na ktorý má byť vyplatená výhra, 

účet, ktorý nie je jeho účtom alebo sa pri zadávaní čísla bankového účtu pomýlil. 

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

1. Hráč je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu písomne záznamom ihneď u službukonajúceho 

manažéra, ak má pochybnosť o vzniku výhry z jeho stávky, ak mu nebola vyplatená výhra, napriek tomu, že 

mu nárok na výhru vznikol a že si nárok na vyplatenie výhry uplatnil alebo v prípade vzniku technickej 

poruchy zariadení, prostredníctvom ktorých bola stávka uzatvorená, pokiaľ bola porucha spôsobená 

prevádzkovateľom a nebola zavinená hráčom alebo vyššou mocou, podľa tohto Herného plánu. 

2. Ak hráč pokračuje ďalej v hazardnej hre, alebo reklamáciu uplatňuje až v nasledujúcich dňoch, nebude 

reklamácia akceptovaná. 

3. Reklamáciu môže uplatniť len osoba, ktorá sa zúčastnila na hazardnej hre a vykonala vklad. 
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4. Po uplatnení reklamácie je prevádzkovateľ povinný začať reklamačné konanie. Výsledok reklamačného 

konania oznámi prevádzkovateľ písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil u službukonajúceho 

manažéra, najneskôr do 15 kalendárnych dní v zložitých prípadoch do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie. 

5. Proti vybaveniu reklamácie môže podať hráč námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku 

reklamačného konania. O námietkach rozhodne konateľ spoločnosti CBG, spol. s r.o. do 15 dní od podania 

reklamácie. 

 

Popis terminálu videohry 

 

Informačné pole 

KREDIT:  aktuálny stav, tu sa zobrazujú všetky vložené bankovky a mince 

VÝHRA:   zobrazenie všetkých získaných výhier z hazardnej hry 

STÁVKA: aktuálna stávka na hazardnú hru 

INFO:        zobrazenie informácií o hazardnej hre 

VSADIŤ:   voľba vkladu do hazardnej hry 

 

Ovládajúce prvky systému dotykovej obrazovky a hlavné ovládacie tlačidlá: 

       

MENU, SPÄŤ:          odchod z hazardnej hry späť do hlavnej obrazovky terminálu videohry 

AUTOMATICKÝ ŠTART:  začiatok automatickej hazardnej hry až do zastavenia automatickej hry      

                                                   opätovným stlačením alebo do vyčerpania kreditu   

STÁVKA:                       pred začatím hazardnej hry si hráč stanoví výšku stávky pomocou dotykovej 

obrazovky na políčko  STÁVKA alebo pomocou tlačidla STÁVKA 

ŠTART:                                  odštartovanie zvolenej hazardnej hry 

POČET LÍNII:                       navolenie počtu línii v hazardnej hre 

 

VÝHERNÁ LÍNIA 
Výherná línia je myslená priamka (či lomená čiara), ktorá prepája symboly viditeľné na všetkých elektronicky 

zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke (či lomenej čiare) je pritom vždy iba 

jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
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Systém videohry MAGIC LOTTO: 

 

A) program VNT obsahujú nasledovné hazardné hry: 

 

1. Ultra Hot 

2. Chip Runner  

3. Supra Hot 

4. Magic 81 Lines  

5. Sizzling Hot  

6. Dolphin's Pearl  

7. Lucky Lady's Charm  

8. King of Cards 

9. Crown & Jewels  

10. Book of Ra 

11. Lord of the Ocean  

12. Faust 

13. Mega Joker 

14. Roaring Forties  

15. Magic 27  

16. American Poker II  

17. Sizzling 6 

18. Mystic Secrets  

19. Supra Gems 

20. Book of Ra Deluxe 6 

21. Book of Ra Deluxe 

22. Line Explosion 

23. Magic Win Booster 

24. Plenty of Fruit 20 

25. Plenty of Fruit 20 hot 

26. Plenty of Fruit 40 

27. Sizzling Gold 

28. Book of Ra Magic 

29. Hold Your Horses 

30. Helena 

31. The Lady of Wall Street 

32. Gate of Ra 

 

 

B)  program Magic Games Premium HD VNT obsahuje nasledovné hazardné hry: 

 

1. American Poker II  

2. Book of Ra 

3. Book of Ra 6 Deluxe 

4. Book of Ra Deluxe 

5. Dolphin´ s Pearl Deluxe 

6. Faust  

7. Fruits´ n Royals 

8. Gorilla  

9. Hold Your Horses 

10. King of Cards 

11. Lord of the Ocean  

12. Lucky Lady´s Charm Deluxe 

13. Magic 81 Lines 

14. Mega Joker 

15. Plenty of Fruit 20  

16. Plenty of Fruit 20 Hot 

17. Plenty of Fruit 40 

18. Roaring Forties 

19. Sizzling 6 

20. Sizzling Hot 

21. Supra Gems 

22. Supra Hot  

23. The Money Game Deluxe 

24. Ultra Hot 

25. ALWAYS HOT 

26. AMAZON ´S DIAMONDS 

27. BOOK OF RA MAGIC 

28. COLUMBUS deluxe 

29. DIAMOND WHEEL deluxe 

30. FREIBIER!  

31. FRUIT RUNNER 

32. FRUIT-0-MATIC 

33. GALACTIC CHERRY 

34. GOLDEN ARK II 

35. HELENA 

36. LUCKY LADY´S CHARM 6 Deluxe 

37. RIVER QUEEN 

38. ROARING WILDS 

39. SIZZLING GOLD  

40. SIZZLING HOT classic 

41. TREASURE CHESTS 

42. ULTRA STAR 

43. WHEELRIDER

 

 

 

 

  

Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. Po ukončení hazardnej hry 

je terminál videohry pripravený k novej hazardnej hre. Prevádzkovateľ je oprávnený jednotlivé schválené 

hazardné hry v systéme aktivovať alebo deaktivovať bez zmeny herného plánu. 
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Pravidlá hry programu VNT 

 
1. ULTRA HOT 

- je trojvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri zhodné symboly v piatich výherných líniách.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené 

valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po 

zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej 

hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do pola KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií 

symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

3 krát  „X“   na jednej výhernej línii      5 

3 krát  „čerešňa“  na jednej výhernej línii            40 

3 krát  „citrón“   na jednej výhernej línii    40 

3 krát  „pomaranč“       na jednej výhernej línii         40 

3 krát  „slivka“             na jednej výhernej línii    40 

3 krát  „BAR“   na jednej výhernej línii    60 

3 krát  „**“               na jednej výhernej línii              200 

3 krát  „77“              na jednej výhernej línii             800 

Ak sa objavia zhodné symboly ovocia (t.j. „čerešňa“, „citrón“, „pomaranč“, alebo „slivka“) na všetkých 5 líniách jedného 

elektronicky zobrazeného trojvalca, výhra sa zdvojnásobí. 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru, pričom sa naraz hrá na všetkých 5-tich líniách. 

Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 1.600 € na jednu hazardnú hru. 

 

 

2. CHIP RUNNER  

- je trojvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri zhodné symboly v piatich výherných líniách. Na hornej obrazovke je 

zobrazený dynamický herný plán s výhrami platnými pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku a koleso pre hazardnú 

hru „Chip Chance“.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené 

valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po 

zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej 

hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do pola KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií 

symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená.  

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

3 krát  „červené žetóny“   na jednej výhernej línii  10 

3 krát  „žlté žetóny“   na jednej výhernej línii  10 

3 krát  „čerešňa“     na jednej výhernej línii   40 

3 krát  „slivka“     na jednej výhernej línii  40 

3 krát  „hruška“   na jednej výhernej línii  60 

3 krát  „zvonček“    na jednej výhernej línii  80 

3 krát  „melón“     na jednej výhernej línii              100 

3 krát  „bar“    na jednej výhernej línii              200 

3 krát  „77“     na jednej výhernej línii              300 

 

Hazardná hra CHIP CHANCE 

Tri žlté žetóny alebo tri červené žetóny na strednej línií odštartujú automaticky hazardnú hru CHIP CHANCE. Koleso na 

hornej obrazovke sa začne otáčať, zastaví sa na niektorej z čiastok uvedených na jeho obvode. Táto čiastka predstavuje 

doplnkovú výhru a je ako taká pripísaná na displej VÝHRA. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená krátkou 

správou v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeju VÝHRA na displej KREDIT. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru, pričom sa naraz hrá vždy na všetkých 5-tich líniách. 

Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 600 € na jednu hazardnú hru. 
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3. SUPRA HOT  

- je štvorvalcová  hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri až štyri zhodné symboly v 25 výherných líniách. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené 

valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce 

ukazujú po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením 

ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do pola KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu 

z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

 

Počet symbolov na 

výhernú líniu: 

x čerešňa, pomaranč, 

citrón, slivka 

BAR „*“ „7“ 

3 12,5 25 100 150 400 

4 50 100 1000 1500 4000 

 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Ak sa objavia zhodné symboly ovocia (t.j. „čerešňa“, „citrón“,  „pomaranč“ alebo 

„slivka“ ) na všetkých 25 líniách jedného elektronicky zobrazeného štvorvalca, výhra sa zdvojnásobí. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 € na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 10 € na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 25-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 2.000 € na jednu hazardnú hru. 

 

4. MAGIC 81 LINES 
- je štvorvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri zhodné symboly na 27-mich výherných líniách a štyri zhodné symboly 

na 81 výherných línií na štvorvalci elektronicky zobrazenom na príslušnom termináli.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené 

valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po 

zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej 

hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do pola KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií 

symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať 

v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet  

symbolov 

na 

výhernú 

líniu 

čerešňa BAR citrón pomaranč slivka hrozno melón „7“ 

3 27 27 27 27 27 108 162 432 

4 324 162 324 324 324 3240 4860 12960 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „Magic 81“ nahrádza akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry. Ak 

nahradí 1 symbol vo výhernej línii násobí výhru x2, ak 2 symboly násobí výhru x4, a ak nahrádza 3 symboly vo výhernej línii 

násobí výhru x8. 

Tri rovnaké symboly vyhrávajú na 27-mich výherných líniách a 4 rovnaké symboly vyhrávajú na 81 výherných líniách. Platí 

len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 81 výherných línií naraz. 

Najvyššia možná výhra je 20.640 €  na jednu hazardnú hru. 

 

 

5. SIZZLING HOT  
- je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dve až päť zhodných symbolov v piatich výherných líniách. 
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Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené 

valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po 

zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej 

hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do pola KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií 

symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať 

v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov 

na výhernú líniu 

čerešne citrón, slivka, 

pomaranč 

melón, hrozno hviezda       

(scatter)* 

„7“ 

2 5 - - - - 

3 20 20 50 2 100 

4 50 50 200 10 1000 

5 200 200 500 50 5000 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „hviezda“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru, pričom sa naraz hrá na všetkých 5-tich líniách. 

Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 10.000 € na jednu hazardnú hru. 

 

 

6. DOLPHIN´S PEARL  

- je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných symbolov až v deviatich výherných líniách. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené 

valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po 

zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej 

hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do pola KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií 

symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať 

v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu s výnimkou symbolu Scatter. 

počet symbolov 

na výhernú líniu 

9 10, J, 

Q 

K, A rybia rodina, 

ryba 

morský 

koník  

krab, 

raja 

delfín perla 

(scatter)* 

2 2 - - - - 2 10 2 

3 5 5 10 15 20 25 250 5 

4 25 25 50 75 100 125 2500 20 

5 100 100 125 250 400 750 9000 500 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „perla“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „delfín“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry 

s výnimkou symbolu „perla“. Ak je výhra dosiahnutá za pomoci symbolu „delfín“, je výhra uvedená v tabuľke Výherné 

možnosti zdvojnásobená ( neplatí pre samotný symbol „delfín“). 

 

Hazardná hra FEATURE GAME 

K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na hernom 

vklade a na počte vsadených línii) 3 a viac symbolov „perla“ kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 15 hazardných hier 

FEATURE GAME, v ktorých sa výhry príslušné jednotlivým výherným kombináciám symbolov uvedených v tabuľke 

Výherné možnosti strojnásobujú. Stávka na túto hazardnú hru je vždy 0,10 €. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom 

obrazovky na políčko ŠTART) sa začne 5 opticky znázornených valcov otáčať, pričom čiastka 0,10 € bude odpočítaná 

z displeja KREDIT. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom 

pláne (viď. Výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu 

z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou 

FEATURE GAME dovtedy, kým nie je počet hazardných hier FEATURE GAME vyčerpaný. V priebehu FEATURE GAME 

je možné získať ďalšie FEATURE GAME a o čiastku získanú vo FEATURE GAME, uvedenú po ukončení tejto hry na 

displeji VÝHRA, môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej 

KREDIT. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka 0,10 € na jednu hazardnú hru. 
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Maximálna stávka je 9 € na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 líniách. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 9.000 € na jednu hazardnú hru. 

 

 

7. LUCKY LADY´S CHARM  

- je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných symbolov až v deviatich výherných líniách. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené 

valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po 

zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej 

hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do pola KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií 

symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať 

v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu s výnimkou symbolu Scatter. 

počet 

symbolov na 

výhernú líniu: 

9 10, J, Q K, A minca, 

štvorlístok 

podkova lienka, 

zajačia 

   nôžka 

lucky lady 

(šťastná dáma) 

ruky 

(scatter)* 

2 2 - - - - 2 10 2 

3 5 5 10 15 20 25 250 5 

4 25 25 50 75 100 125 2500 20 

5 100 100 125 250 400 750 9000 500 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „ruky“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „lucky lady“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu 

výhry s výnimkou symbolu „ruky“. Ak je výhra dosiahnutá za pomoci symbolu „lucky lady“, je výhra uvedená v tabuľke 

Výherné možnosti zdvojnásobená (neplatí pre samotný symbol „lucky lady“). 

 

Hazardná hra FEATURE GAME 

K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na hernom 

vklade a na počte vsadených línii) 3 a viac symbolov „ruky“ kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 15 hazardných hier 

FEATURE GAME, v ktorých sa výhry príslušné jednotlivým výherným kombináciám symbolov uvedených v tabuľke 

Výherné možnosti strojnásobujú. Stávka na túto hazardnú hru je vždy 0,10 €. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom 

obrazovky na políčko ŠTART) sa začne postupne objavovať všetkých 15 symbolov na hernom poli, pričom čiastka 0,10 € 

bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií uvedených 

vo výhernom pláne (viď. Výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazuje herné pole po 

zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená 

a pokračuje ďalšou hazardnou hrou FEATURE GAME dovtedy, kým nie je počet hazardných hier FEATURE GAME 

vyčerpaný. V priebehu FEATURE GAME je možné získať ďalšie FEATURE GAME a o čiastku získanú vo FEATURE 

GAME, uvedenú po ukončení tejto hry na displeji VÝHRA, môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením 

tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka 0,10 € na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 9 € na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 líniách. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 9.000 € na jednu hazardnú hru. 

 

 

8. KING OF CARDS  

 - je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných symbolov v deviatich výherných líniách. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené 

valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po 

zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej 

hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do pola KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií 

symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať 

v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu s výnimkou symbolu Scatter. 

Počet symbolov na 

výhernú líniu 

9 10, J, Q K, A kríže, 

piky 

list poker, 

srdce 

joker Mince 

(scatter)* 

2 2 - - - - 2 10 2 
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3 5 5 10 15 20 25 250 5 

4 25 25 50 75 100 125 2500 20 

5 100 100 125 250 400 750 9000 500 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „mince“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „joker“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry 

s výnimkou symbolu „Mince“. Ak je výhra dosiahnutá za pomoci symbolu „joker“, je výhra uvedená v tabuľke Výherné 

možnosti zdvojnásobená (neplatí pre samotný symbol „joker“). 

 

Hazardná hra FEATURE GAME 

K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na hernom 

vklade a na počte vsadených línii) 3 a viac symbolov „mince“ kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 15 hazardných hier 

FEATURE GAME, v ktorých sa výhry príslušné jednotlivým výherným kombináciám symbolov uvedených v tabuľke 

Výherné možnosti strojnásobujú. Stávka na túto hazardnú hru je vždy 0,10 €. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom 

obrazovky na políčko ŠTART) sa začne postupne objavovať všetkých 15 symbolov na hernom poli, pričom čiastka 0,10 € 

bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií uvedených 

vo výhernom pláne (viď výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazuje herné pole po 

zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a a pokračuje 

ďalšou hazardnou hrou FEATURE GAME dovtedy, kým nie je počet hazardných hier FEATURE GAME vyčerpaný. 

V priebehu FEATURE GAME je možné získať ďalšie FEATURE GAME a o čiastku získanú vo FEATURE GAME, uvedenú 

po ukončení tejto hry na displeji VÝHRA, môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI 

VÝHRU previesť na displej KREDIT. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka 0,10 € na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 9 € na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 líniách. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 9.000 € na jednu hazardnú hru. 

 

 

9. CROWN & JEWELS  

- je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri až päť zhodných symbolov v deviatich výherných líniách. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené 

valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po 

zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej 

hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do pola KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií 

symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať 

v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu s výnimkou symbolu Scatter. 

 

 

 

 

 

 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry platia pre susedné symboly na všetkých líniách s výnimkou symbolu „dolár“. Symboly „dolár“ (scatter) nemusia 

byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka 0,10 € na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 9 € na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 líniách. 

Najvyššia možná výhra je 45.000 € na jednu hazardnú hru. 

 

 

10. BOOK OF RA  

- je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných symbolov až v deviatich výherných líniách. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené 

valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po 

zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej 

hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do pola KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií 

počet symbolov 

na výhernú líniu 

diamant, 

smaragd 

prsteň, 

žezlo 

kazeta poklad koruna dolár 

 (scatter)* 

3 10 15 30 30 50 2 

4 25 50 150 150 500 10 

5 150 200 500 500 5000 50 
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symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať 

v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu s výnimkou symbolu Scatter. 

 

počet symbolov 

na výhernú 

líniu: 

10, J, Q K, A skarabeus socha múmia dobrodruh kniha 

(scatter)* 

2 - - 5 5 5 10 - 

3 5 5 30 30 40 100 2 

4 25 40 100 100 400 1000 20 

5 100 150 750 750 2000 5000 200 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „Kniha“ (scatter) nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry.  

 

Hazardná hra FEATURE GAME 

K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na hernom 

vklade a na počte vsadených línii) 3 symboly „Kniha“(scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 hazardných hier 

FEATURE GAME. Stávka na túto hazardnú hru je vždy 0,10 €. Na začiatku hazardnej hry systém náhodne vyberie „Feature“ 

symbol. Symbol „Kniha“ nahrádza v hazardnej hre FEATURE GAME akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry okrem 

„Feature“ symbolu. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne 5 opticky 

znázornených valcov otáčať, pričom čiastka 0,10 € bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce 

po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne (viď. Výherné možnosti), bude príslušná výhra 

pripísaná na displej VÝHRA. Ak sa objaví kdekoľvek v hernom poli dostatočný počet „Feature“ symbolov (viď. Výherné 

možnosti), skopíruje sa tento symbol na všetky pozície na príslušnom valci a hráč získa rovnakú výhru akoby valce s „Feature“ 

symbolmi boli zoradené zľava doprava. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo 

výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou FEATURE GAME dovtedy, kým nie je počet 

hazardných hier FEATURE GAME vyčerpaný. V priebehu FEATURE GAME je možné získať ďalšie FEATURE GAME a 

o čiastku získanú vo FEATURE GAME, uvedenú po ukončení tejto hry na displeji VÝHRA, môže hráč hrať v hazardnej hre 

RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka 0,10 € na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 9 € na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 líniách. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 5.000 € na jednu hazardnú hru. 

 

 

11. LORD OF THE OCEAN  

- je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných symbolov až v deviatich výherných líniách. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené 

valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po 

zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej 

hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do pola KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií 

symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať 

v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu s výnimkou symbolu Scatter. 

počet 

symbolov na 

výhernú líniu: 

10, J, Q K, A socha truhlica morská 

panna 

Lord of the  

Ocean 

Brána 

(scatter)* 

2 - - 5 5 5 10 - 

3 5 5 30 30 40 100 2 

4 25 40 100 100 400 1000 20 

5 100 150 750 750 2000 5000 200 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „Brána“ (scatter) nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry. 

 

Hazardná hra FEATURE GAME 

K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na hernom 

vklade a na počte vsadených línii) 3 symboly „Brána“(scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 hazardných hier 

FEATURE GAME. Stávka na túto hazardnú hru je vždy 0,10 €. Na začiatku hazardnej hry systém náhodne vyberie „Feature“ 
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symbol. Symbol „Brána“ nahrádza v hazardnej hre FEATURE GAME akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry okrem 

„Feature“ symbolu. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne postupne objavovať 

všetkých 15 symbolov na hernom poli, pričom čiastka 0,10 € bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak sa objaví vo výhernom 

poli po zobrazení všetkých 15 symbolov jedna z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne (viď. Výherné 

možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak sa objaví kdekoľvek v hernom poli dostatočný počet 

„Feature“ symbolov (viď. Výherné možnosti), skopíruje sa tento symbol na všetky pozície na príslušnom valci a hráč získa 

rovnakú výhru, akoby valce s „Feature“ symbolmi boli zoradené zľava doprava. Ak sa neobjaví po zobrazení všetkých 15-tich 

symbolov jedna z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou 

hazardnou hrou FEATURE GAME dovtedy, kým nie je počet hazardných hier FEATURE vyčerpaný. V priebehu FEATURE 

GAME je možné získať ďalšie FEATURE GAME a o čiastku získanú vo FEATURE GAME, uvedenú po ukončení tejto hry 

na displeji VÝHRA, môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej 

KREDIT. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka 0,10 € na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 9 € na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 líniách. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 5.000 € na jednu hazardnú hru. 

 

 

12. FAUST  

- je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných symbolov až v deviatich výherných líniách. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené 

valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po 

zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej 

hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do pola KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií 

symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať 

v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu s výnimkou symbolu Scatter. 

počet symbolov 

na výhernú líniu: 

10, J, Q K, A váha  

emócii 

váha  

vedy 

markétka Faust Mefisto 

(scatter)* 

2 - - 5 5 5 10 - 

3 5 5 30 30 40 100 2 

4 25 40 100 100 400 1000 20 

5 100 150 750 750 2000 5000 200 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „Mefisto“ (scatter) nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry.  

 

Hazardná hra FEATURE GAME 

K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na hernom 

vklade a na počte vsadených línii) 3 symboly „Mefisto“ (scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 hazardných 

hier FEATURE GAME. Stávka na túto hazardnú hru je vždy 0,10 €. Na začiatku hazardnej hry systém náhodne vyberie 

„Feature“ symbol. Symbol „Mefisto“ nahrádza v hazardnej hre FEATURE GAME akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu 

výhry okrem „Feature“ symbolu. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne postupne 

objavovať všetkých 15 symbolov na hernom poli, pričom čiastka 0,10 € bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak sa objaví vo 

výhernom poli po zobrazení všetkých 15-tich symbolov jedna z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne (viď. 

Výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak sa objaví kdekoľvek v hernom poli dostatočný 

počet „Feature“ symbolov (viď. Výherné možnosti), skopíruje sa tento symbol na všetky pozície na príslušnom valci a hráč 

získa rovnakú výhru, akoby valce s „Feature“ symbolmi boli zoradené zľava doprava. Ak sa neobjaví po zobrazení všetkých 

15-tich symbolov jedna z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou 

hazardnou hrou FEATURE GAME dovtedy, kým nie je počet hazardných hier FEATURE vyčerpaný. V priebehu FEATURE 

GAME je možné získať ďalšie FEATURE GAME a o čiastku získanú vo FEATURE GAME, uvedenú po ukončení tejto hry 

na displeji VÝHRA, môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej 

KREDIT. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka 0,10 € na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 9 € na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 líniách. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 5.000 € na jednu hazardnú hru. 
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13. MEGA JOKER  

- je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri až päť zhodných symbolov na štyridsiatich výherných líniách. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené 

valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po 

zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej 

hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do pola KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií 

symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať 

v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu s výnimkou symbolu Scatter. 

počet 

symbolov na 

výhernú 

líniu: 

čerešňa, 

citrón, slivka, 

pomaranč 

melón, 

hrozno 

jahoda, 

hruška 

červená „7“,  

žltá „7“ 

Mega 

Joker 

hviezda 

(scatter)* 

3 4 8 20 20 40 4 

4 20 40 60 80 200 20 

5 100 160 240 400 2000 400 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „hviezda“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „mega joker“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu 

výhry s výnimkou symbolu „hviezda“.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 40-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 20.000 € na jednu hazardnú hru. 

 

 

14. ROARING FORTIES  

- je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných symbolov v 40-tich výherných líniách. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené 

valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po 

zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej 

hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do pola KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií 

symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať 

v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu s výnimkou symbolu Scatter. 

počet  symbolov 

na výhernú líniu 

citrón, 

čerešňa, 

pomaranč, 

slivka 

hrozno, 

melón 
zvon „7“ 

hviezda  

(scatter)* 

2 - - - 4  - 

3 8 20 40 60  2 

4 40 80 100 200  20 

5 100 200 300 1000  500 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „hviezda“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „WILD“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry 

s výnimkou symbolu „hviezda“.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 € na jednu  hazardnú  hru. 

Maximálna stávka je 10 € na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 40-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 10.000 € na jednu hazardnú hru. 

 

 

15. MAGIC 27  
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- je trojvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri  zhodné symboly na 27-mich výherných líniách. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené 

valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po 

zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej 

hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do pola KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií 

symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať 

v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

3 krát  „čerešňa“   na jednej výhernej línii    54 

3 krát  „citrón“    na jednej výhernej línii    54 

3 krát  „pomaranč“       na jednej výhernej línii    54 

3 krát  „slivka“    na jednej výhernej línii                 108 

3 krát  „hrozno“  na jednej výhernej línii    108 

3 krát  „melón“             na jednej výhernej línii                 270 

3 krát  „zvon“   na jednej výhernej línii                 270 

3 krát  „77“    na jednej výhernej línii                 810 

3 krát  „BAR“    na jednej výhernej línii                 810 

3 krát  „JOKER“  na jednej výhernej línii  810 

Symbol „JOKER“ nahrádza všetky symboly. Ak sa na všetkých troch valcoch objaví symbol „Mystery“ je možné hrať o výhru 

vo výške od 25 – 100 násobku celkovej stávky. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru 

Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 27-mich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 1.380  € na jednu hazardnú hru. 

 

 

16. AMERICAN POKER II  
- je videopokrová hra. Pred začatím hazardnej hry si hráč stanoví výšku stávky pomocou dotykovej obrazovky na políčko 

STÁVKA alebo pomocou tlačidla STÁVKA. Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na 

políčko ŠTART), päť opticky znázornených kariet sa začne otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja 

KREDIT. Hráč má možnosť si pri prvom a druhom vyložení kariet stlačením tlačidla DRŽAŤ (alebo dotykom karty na 

obrazovke) podržať vhodné karty a opätovným stlačením tlačidla ŠTART (prípadne dotykom obrazovky na políčko ŠTART) si 

nechať nedržané karty znovu vyložiť. Ak ukazujú opticky znázornené hracie karty jednu z kombinácií symbolov uvedených vo 

výhernom pláne bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak opticky znázornené karty ukazujú po zastavení jednu 

z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú karty  po zastavení jednu 

z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, voľná hra je ukončená. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá 

čiastka z pola VÝHRA prevedie do pola KREDIT. 

 

Hra „MINI BONUS“  za každý vyšší pár (2xJ, 2xQ, 2xK, alebo 2xA) sa hráčovi zvýši čiastka MINI BONUS minimálne 

o hodnotu stávky. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku celkovej stávky 

Kombinácia Násobok 

Twopairs(dva páry) 3 

Threeof a kind(trojica) 5 

Straight (sekvencia) 7 

Flush (všetky karty rovnakej farby) 9 

FullHouse (pár v kombinácii s trojicou) 12 

Fourof a Kind (štvorica) 40 

StraightFlush (sekvencia v rovnakej farbe) 80 

RoyalFlush (sekvencia v rovnakej farbe zakončená esom) 300 

5 Of a Kind(pätica) 600 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 

Najvyššia možná výhra je 6.000 € na jednu hazardnú hru.  
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17. SIZZLING 6 

- je šesťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri až šesť zhodných symbolov na piatich výherných líniách. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka 

bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii 

symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov 

uvedených vo výhernom pláne hazardná hra je ukončená.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu s výnimkou symbolu Scatter. 

počet 

symbolov na 

výhernú 

líniu: 

čerešňa, 

citrón, slivka, 

pomaranč 

hrozno melón 7 hviezda 

(scatter)* 

3 5 10 20 40 - 

4 10 20 40 80 3 

5 25 50 100 250 10 

6 100 300 600 5000 200 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava okrem symbolu „hviezda“(scatter). Symboly „hviezda“ (scatter) nemusia byť zoradené 

na výhernej línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých šiestich valcoch. Symbol „joker“ nahradí akýkoľvek symbol 

potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „hviezda“. Plná obrazovka s rovnakými symbolmi ovocia (čerešne, citrón, 

pomaranč, slivka) umožňuje násobok celkovej stávky podľa počtu získaných symbolov: 12 symbolov  - 40 násobok , 15 

symbolov – 100 násobok, 18 symbolov – 1000  násobok. Bonusové výhry a Scatter výhry budú pripočítané k výhre. Platí len 

najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru, pričom sa naraz hrá vždy na všetkých 5- tich líniách. 

Maximálna stávka je 10 € na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 11.000 € na jednu hazardnú hru. 

 

 

18. MYSTIC SECRETS 

- je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných symbolov na desiatich výherných líniách. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 

výhernom pláne hazardná hra je ukončená.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu s výnimkou symbolu Scatter. 

počet symbolov 

na výhernú 

líniu: 

10, J, 

Q 

A, K pergamen+ 

pero+ 

atrament 

svietnik kalich slúžka učenec učiteľ kniha 

(scatter)* 

2 - - - - - - - 10 - 

3 5 10 20 20 20 30 30 50 5 

4 20 50 100 100 100 200 300 500 50 

5 100 200 400 600 800 1000 2000 5000 500 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem symbolu „kniha“ (scatter). Symbol „učiteľ“ nahradí akýkoľvek symbol 

potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „kniha“ (scatter). Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Hazardná hra FEATURE GAME 

K aktivácii tejto  hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov kdekoľvek v hernom poli 3 a viac 

symbolov „kniha“(scatter). Hráč takto získa 10 hazardných hier FEATURE GAME s „BONUS“ symbolom „učiteľ“, ktorý 

v priebehu hazardných hier FEATURE GAME obsadzuje všetky pozície na dvoch náhodne vybratých valcoch. Stávka na túto 

hazardnú hru je vždy 0,10 €. Zároveň nahrádza všetky symboly, okrem symbolu „kniha“ (scatter). Ak ukazuje herné pole po 

zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií uvedených v tabuľke „výherné možnosti“, bude príslušná výhra pripísaná na 

displej VÝHRA. Ak neukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií symbolov uvedených vo 

výhernom pláne, je hazardná hra FEATURE GAME ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou FEATURE GAME 

dovtedy, kým nie je počet Feature hier vyčerpaný. Ak sa objaví po zobrazení všetkých symbolov kdekoľvek v hernom poli 3 

a viac symbolov „kniha“, hráč získava ďalších 10 Feature hier. O čiastku získanú vo Feature hre uvedenú po ukončení Feature 
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hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na 

displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

Hazardná hra RIZIKO 

Ak hráč v základnej hre získa výhru má možnosť odštartovať hazardnú hru RIZIKO. 

  

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na 10 líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 6.880 € na jednu hazardnú hru. 

 

 

19. SUPRA GEMS  

- je štvorvalcová  hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri až štyri zhodné symboly v 25 výherných líniách. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené 

valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce 

ukazujú po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením 

ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do pola KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu 

z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

Počet symbolov na 

výhernú líniu: 

x kryštál: čerešňa, 

pomaranč, citrón, slivka 

BAR „*“ „7“ 

3 12,5 25 100 150 400 

4 50 100 1000 1500 4000 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Ak sa objavia zhodné symboly ovocia (t.j. „čerešňa“, „citrón“,  „pomaranč“ alebo 

„slivka“ ) na všetkých 25 líniách jedného elektronicky zobrazeného štvorvalca, výhra sa zdvojnásobí. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 10 € na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 25-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 2.000 € na jednu hazardnú hru. 

 

20. BOOK OF RA DELUXE 6  

-je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných symbolov v desiatich výherných líniách. Pri aktívnej 

funkcii Extra Bet je aktívnych 6 valcov a vsádza sa na dva až šesť zhodných symbolov v desiatich výherných líniách.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené valce sa 

začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení 

jednu z výherných kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa 

celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do pola KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov 

uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej 

hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka  

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu, s výnimkou symbolu Scatter – pri 5 aktívnych valcoch 

Počet symbolov na 

výhernú líniu 
10, J, Q K, A Skarabeus Socha Múmia Cestovateľ 

Kniha* 

(scatter) 

2 - - 5 5 5 10 - 

3 5 5 30 30 40 100 2 

4 25 40 100 100 400 1000 20 

5 100 150 750 750 2000 5000 200 

 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu, s výnimkou symbolu Scatter – pri 6 aktívnych valcoch 

Počet symbolov na 

výhernú líniu 
10, J, Q K, A Skarabeus Socha Múmia Cestovateľ 

Kniha* 

(scatter) 

2 - - 2,5 2,5 2,5 5 - 

3 2,5 2,5 15 15 20 50 1 

4 12,5 20 50 50 200 500 10 

5 50 75 375 375 1000 2500 100 
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6 250 375 1000 1000 2500 7500 200 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol "Kniha" nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry. Platí len 

najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

 

EXTRABET FEATURE 

K aktivácií tejto hry dôjde dotykom na políčko EXTRABET na obrazovke pod šiestym valcom. Tým sa zdvojnásobí stávka na 

hazardnú hru, uplatnia sa výherné pomery pri šiestich valcoch zároveň sa uvedie do hry šiesty valec.  

 

 

Feature hry 

K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádza po zastavení optický znázornených valcov (nezávisle na hernom 

vklade a na počte vsadených línii) 3 a viac symbolov „Kniha“ (scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 Feature 

hier. Stávka na túto hru je vždy 0,10 €. Na začiatku hazardnej hry systém náhodne vyberie „Feature“ symbol. Symbol „Kniha“ 

nahrádza vo Feature hrách akýmkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry okrem „Feature“ symbolu. Stlačením tlačidla 

ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne 5 optických znázornených valcov otáčať, pričom čiastka 0,10 

€ bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazuje po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernom pláne (viď výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak sa objaví kdekoľvek v hernom 

poli dostatočný počet „Feature“ symbolov (viď výherné možnosti), skopíruje sa tento symbol na všetky pozície na príslušnom 

valci a hráč získa rovnakú výhru, akoby valce s „Feature“ symbolmi boli zoradené zľava doprava. Ak neukazujú valce po 

zastavení jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou Feature hrou 

dovtedy, kým nie je počet Feature hier vyčerpaný. Ak sa objavia po zastavení všetkých symbolov kdekoľvek vo výhernom poli 

3 symboly " Kniha ", získava hráč ďalších 10 Feature hier. Výherná tabuľka vo Feature hrách zodpovedá stávke pri ktorej hráč 

získal Feature hry. O čiastku získanú vo Feature hrách a uvedenú po ukončení Feature hier na displeji VÝHRA môže hráč hrať 

v hazardnej hre RIZIKO (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju 

stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú 

hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

Výška stávky:  

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva vždy na všetkých 10-tich líniách naraz.  

Najvyššia možná  výhra v základnej hazardnej hre je 7 575 € na jednu hazardnú hru.  

 

 

21.BOOK OF RA DELUXE  

-je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené valce sa 

začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení 

jednu z výherných kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa 

celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov 

uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej 

hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka  

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu, s výnimkou symbolu Scatter.  

Počet symbolov na 

výhernú líniu 
10, J, Q K, A Skarabeus Socha Múmia Cestovateľ 

Kniha* 

(scatter) 

2 - - 5 5 5 10 - 

3 5 5 30 30 40 100 2 

4 25 40 100 100 400 1000 20 

5 100 150 750 750 2000 5000 200 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol "Kniha" nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry. Platí len 

najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Feature hry 

K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádza po zastavení optický znázornených valcov (nezávisle na hernom 

vklade a na počte vsadených línii) 3 a viac symbolov „Kniha“ (scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 Feature 

hier. Stávka na túto hru je vždy 0,10 €. Na začiatku hazardnej hry systém náhodne vyberie „Feature“ symbol. Symbol „Kniha“ 

nahrádza vo Feature  hrách akýmkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry okrem „Feature“ symbolu. Stlačením tlačidla 

ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne 5 optických znázornených valcov otáčať, pričom čiastka 0,10 
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€ bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazuje po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernom pláne (viď výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak sa objaví kdekoľvek v hernom 

poli dostatočný počet „Feature“ symbolov (viď výherné možnosti), skopíruje sa tento symbol na všetky pozície na príslušnom 

valci a hráč získa rovnakú výhru, akoby valce s „Feature“ symbolmi boli zoradené zľava doprava. Ak neukazujú valce po 

zastavení jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou Feature hrou 

dovtedy, kým nie je počet Feature hier vyčerpaný. Ak sa objavia po zastavení všetkých symbolov kdekoľvek vo výhernom poli 

3 symboly " Kniha ", získava hráč ďalších 10 Feature hier. Výherná tabuľka vo Feature hrách zodpovedá stávke pri ktorej hráč 

získal Feature hry. O čiastku získanú vo Feature hrách a uvedenú po ukončení Feature hier na displeji VÝHRA môže hráč hrať 

v hazardnej hre RIZIKO (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju 

stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú 

hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

Výška stávky:  

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva vždy na všetkých 10-tich líniách naraz.  

Najvyššia možná  výhra v základnej hazardnej hre je 5 040 € na jednu hazardnú hru.  

 

22.LINE EXPLOSION 

-je trojvalcová hazardná hra s piatimi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené valce sa 

začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení 

jednu z výherných kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa 

celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do pola KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov 

uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej 

hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka  

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu, s výnimkou symbolu Scatter.  

 

3 krát „čerešňa“ na jednej výhernej línii 10 

3 krát „citrón“ na jednej výhernej línii 10 

3 krát „pomaranč“  na jednej výhernej línii 20 

3 krát „slivka“ na jednej výhernej línii 20 

3 krát „hrozno, melón“ na jednej výhernej línii 50 

3 krát „ BAR “ na jednej výhernej línii 100 

3 krát „zvonček“ na jednej výhernej línii 200 

3 krát „77“ na jednej výhernej línii 1000 

 

Symbol „77“ nahrádza všetky symboly okrem symbolu „Bonus“ (scatter). Symboly BONUS (scatter) nemusia byť zoradené na 

výhernej línii. Ak sa objavia zhodné symboly ovocia (tj. "Čerešňa", "citrón", "pomaranč" alebo "slivka") na všetkých 5 líniách, 

výhra sa zdvojnásobí.  Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Feature hry 

K aktivácií tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na hernom 

vklade a na počte vsadených línii) 3 symboly BONUS kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 12 Feature hier. Počas 

Feature hry je možné vyhrať na všetkých 27 líniách. Stávka na túto hazardnú hru je vždy 0,10 €. Stlačením tlačidla ŠTART 

(popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne postupne objavovať všetkých 15 symbolov na hernom poli, pričom 

čiastka 0,10 € bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z 

kombinácii uvedených vo výhernom pláne (viď výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak 

neukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácii uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená a pokračuje ďalšou Feature hrou dovtedy, kým nie je počet Feature hier vyčerpaný. Ak sa objavia v priebehu Feature 

hier na ľavom valci zhodné symboly ovocia (tj. "Čerešňa", "citrón", "pomaranč" alebo "slivka"), sú tieto symboly spolu s 

ďalšími rovnakými symbolmi na obrazovke zafixované a bez odpočítania stávky sa zvyšné valce roztočia a určia celkovú 

výhru z hry. Ak sa objavia v priebehu Feature hier opäť 3 symboly BONUS, dostane hráč 12 ďalších Feature hier. Výherná 

tabuľka vo Feature hrách zodpovedá stávke pri ktorej hráč získal Feature hry. O čiastku získanú vo Feature hrách a uvedenú po 

ukončení Feature hier na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s RIZIKOM (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO 

alebo dotykom obrazovky na políčku losovať) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na 

políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hra v režime AUTOM ATICKÝ 

ŠTART. 

 

 

Výška stávky:  

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 
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Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €   

Stávka sa vykonáva vždy na všetkých 5-tich líniách naraz.  

Najvyššia možná  výhra v základnej hazardnej hre je 2 400 € na jednu hazardnú hru.  

 

 

23. MAGIC WIN BOOSTER 

- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. Dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené valce 

sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené 

valce jednu z výherných kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry 

sa celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do poľa KREDIT.  Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernom pláne, je hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka: 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov  

na výhernej línii: 

čerešne, citrón, 

pomaranč 

slivka, 

jahoda 

melón, 

hrozno 
BAR Zvonček 7 

Joker 

(Žolík) 

3 5 10 15 20 30 50 10 

4 20 40 60 100 150 200 100 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol Joker (Žolík) nahrádza všetky symboly. Platí len najvyššia výhra na výhernú 

líniu. Na piatom valci sa zobrazujú symboly x2, x3, x5, x10 a vynásobia líniovú výhru aktuálne zobrazeným násobiteľom. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na 10 líniách naraz.  

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 100 000 € na jednu hazardnú hru. 

 

24. PLENTY OF FRUIT 20 

- je päťvalcová hazardná hra s 20-timi výhernými líniami.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. Dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené valce 

sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  po zastavení opticky znázornené 

valce jednu z výherných kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry 

sa celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do poľa KREDIT.  Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernom pláne, je hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka: 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov  

na výhernej línii: 

čerešne, citrón, 

pomaranč 
melón, slivka,  zvonček 

Hviezda* 

(scatter) 
7 (WILD) 

3 10 20 20 5 40 

4 20 40 80 20 400 

5 100 200 400 500 1000 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly "Hviezda" (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol "7" nahrádza všetky symboly okrem symbolu "Hviezda" (Scatter). 

Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na 20 líniách naraz.  

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 10 000 € na jednu hazardnú hru. 

 

 

25. PLENTY OF FRUIT 20 hot 

- je päťvalcová hazardná hra s 20-timi výhernými líniami.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. Dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené valce 

sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  po zastavení opticky znázornené 

valce jednu z výherných kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry 
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sa celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do poľa KREDIT.  Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernom pláne, je hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka: 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov  

na výhernej línii: 

čerešne, citrón, 

pomaranč 
melón, slivka,  zvonček 

Hviezda* 

(scatter) 
7 (WILD) 

3 10 20 20 5 50 

4 20 40 80 20 500 

5 100 200 400 500 2000 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly "Hviezda" (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol "7" nahrádza všetky symboly okrem symbolu "Hviezda" (Scatter). 

Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na 20 líniách naraz.  

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 20 000 € na jednu hazardnú hru. 

 

 

26. PLENTY OF FRUIT 40 

- je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri až päť zhodných symbolov v desiatich výherných líniách pri stávke 

0,10€ a štyridsiatich výherných líniách pri stávke 0,20 – 10€. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. Dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené valce 

sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  po zastavení opticky znázornené 

valce jednu z výherných kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry 

sa celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do poľa KREDIT.  Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernom pláne, je hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka: 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov  

na výhernej línii: 

čerešne, citrón, 

pomaranč 
melón, slivka,  zvonček 

Hviezda* 

(scatter) 
„7“ 

3 10 20 20 5 40 

4 20 40 80 20 400 

5 100 200 400 500 1000 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly "Hviezda" (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol "7" nahrádza všetky symboly okrem symbolu "Hviezda" (Scatter). 

Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na 10 alebo 40 líniách naraz.  

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 10 000 € na jednu hazardnú hru. 

 

27. SIZZLING GOLD 

- je päťvalcová hazardná hra s 5-timi výhernými líniami.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. Dotykom obrazovky na políčko ŠTART), opticky znázornené valce 

sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  po zastavení opticky znázornené 

valce jednu z výherných kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry 

sa celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do poľa KREDIT.  Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernom pláne, je hra ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka: 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov  

na výhernej línii: 
čerešne 

citrón, slivka, 

pomaranč 

jahoda, melón, 

hrozno 

Hviezda* 

(scatter) 
„7“ 
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2 5 - - - - 

3 20 20 50 2 100 

4 50 50 200 10 1000 

5 200 200 500 50 5000 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly “Hviezda“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „7“ sa počíta zľava doprava, sprava doľava a pri troch symboloch na 

línii platí aj kombinácia uprostred. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na 5-tich líniách naraz.  

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 10 000 € na jednu hazardnú hru. 

 

 

28. BOOK OF RA MAGIC  

-je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 

výhernom pláne hazardná hra je ukončená. 

 

Výherná tabuľka  

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu, s výnimkou symbolu Scatter.  

Počet symbolov na 

výhernú líniu 
10, J, Q K, A Skarabeus Socha Múmia Cestovateľ 

Kniha* 

(scatter) 

2 - - 5 5 5 10 - 

3 5 5 30 30 40 100 2 

4 25 40 100 100 400 1000 20 

5 100 150 750 750 2000 5000 200 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol "Kniha" nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry. Platí len 

najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Hazardná hra FEATURE Hra 

K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádza po zastavení optický znázornených 3 a viac symbolov „Kniha“ 

(scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 Feature hier. Stávka na túto hru je vždy 0,10 €. Na začiatku hazardnej 

hry systém náhodne vyberie „Feature“ symbol. Symbol „Kniha“ nahrádza vo Feature hrách akýmkoľvek symbol potrebný 

k dosiahnutiu výhry okrem „Feature“ symbolu. Počas Feature-hier je možné získať až 9 Feature symbolov. Stlačením tlačidla 

ŠTART sa začne 5 optických znázornených valcov otáčať, pričom čiastka 0,10 € bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak 

ukazuje po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, bude príslušná výhra 

pripísaná na displej VÝHRA. Ak sa objaví kdekoľvek v hernom poli dostatočný počet „Feature“ symbolov, skopíruje sa tento 

symbol na všetky pozície na príslušnom valci a hráč získa rovnakú výhru, akoby valce s „Feature“ symbolmi boli zoradené 

zľava doprava. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená 

a pokračuje ďalšou Feature hrou dovtedy, kým nie je počet Feature hier vyčerpaný. Ak sa objavia po zastavení všetkých 

symbolov kdekoľvek vo výhernom poli 3 symboly " Kniha ", získava hráč ďalších 10 Feature hier s ďalším Feature symbolom. 

Výherná tabuľka vo Feature hrách zodpovedá stávke pri ktorej hráč získal Feature hry. O čiastku získanú vo Feature hrách a 

uvedenú po ukončení Feature hier na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla 

VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hra v režime 

AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

Výška stávky:  

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva vždy na všetkých 10-tich líniách naraz.  

Najvyššia možná  výhra v základnej hazardnej hre je 51 550 € na jednu hazardnú hru.  

 

 

29. HOLD YOUR HORSES 
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- je päťvalcová hazardná hra s 20-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 

výhernom pláne hazardná hra je ukončená.  

 

Výherné možnosti 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet 

symbolov 

na 

výhernú 

líniu 

10, 

J 

Q, K A Biely 

kôň 

 

Hnedý kôň 

s bledou 

hrivou 

čierny 

kôň 

 

hnedý 

kôň 

 

Hnedý kôň 

s tmavou 

hrivou 

Logo Hold 

Your Horses 

3 5 7 8 - - - - - 50 

4 10 15 20 - - - - - 150 

5 20 30 40 15 15 10 10 10 500 

6 - - - 30 25 20 20 20 - 

7 - - - 50 45 40 35 30 - 

8 - - - 70 60 55 50 45 - 

9 - - - 100 90 80 75 70 - 

10 - - - 200 175 150 125 100 - 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly s koňmi sa vyskytujú vo forme 1 kôň na symbol, alebo 2 kone na symbol. 

Pri symboloch s koňmi je vo výhernej tabuľke uvedený súčet koňov jedného druhu na výhernej línii a k nemu odpovedajúci 

násobok stávky na líniu. Biely a hnedý kôň sa nevyskytuje na valcoch 2 a 3. Hnedý kôň s bledou a tmavou hrivou sa 

nevyskytuje na valcoch 1 a 3. Čierny kôň sa nevyskytuje na valcoch 1 a 2. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Špeciálne symboly: 

V hre sa nachádzajú 2 špeciálne symboly. Jedná sa o symbol „Bonus“,ktorý spustí Hold Your Horses Feature a symbol „Hold 

Your Horses“  ktorý nahrádza všetky symboly okrem symbolu „Bonus“. Pri nahradení symbolov koní platí za 2 kone. 

 

Hold Your Horses Feature hra 

Ak sa objavia po zastavení valcov na 1. valci len symboly Bonus, bez odpočítania stávky sa ostatné valce tak dlho otáčajú, 

kým sa na ďalších miestach na obrazovke objavujú symboly Bonus. Opätovné otáčanie valcov skončí buď vyplnením celej 

obrazovky symbolmi Bonus, alebo okamihom, kedy sa už žiadny ďalší symbol BONUS neobjaví. Hold Your Horses Feature 

bude odštartovaná, ak bude dosiahnutá plná obrazovka s Bonus symbolmi. Stávka na túto hru je vždy 0,10 €. Všetky výhry z 

Feature sa vzťahujú k rovnakému výhernému  plánu zo základnej hry. Ak sa objavia po zastavení valcov na 1. valci len 

symboly jedného druhu koňa, všetky tieto symboly vrátane symbolov Hold Your Horses na obrazovke sa zafixujú a ostatné 

valce sa tak dlho otáčajú, kým sa na ďalších miestach obrazovky objavujú buď symboly koňa z 1. valca, alebo symboly Hold 

Your Horses. Symbol Hold Your Horses nahrádza druh koňa z prvého valca. Ak sa po otočke žiadny z týchto symbolov už 

neobjaví, je hra ukončená a prípadná výhra bude hráčovi pripísaná. Počet Feature hier je na začiatku obmedzený na 15. Počas 

Feature hier možno získať ďalšie Feature hry, ak bude počas hry opäť dosiahnutá plná obrazovka s Bonus symbolmi. O čiastku 

získanú vo Feature hrách a uvedenú po ukončení Feature hier na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO 

alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je 

hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,20 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru:  10 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 20-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 5 000  € na jednu hazardnú hru. 

 

 

30. HELENA  

-je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 

výhernom pláne hazardná hra je ukončená.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet 

symbolov na 

10,J, 

Q 

9 A, K  Náramok   Váza, tanier Menelaus, Paris  Helena 

 (wild) 

 

Slnko 
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výhernú líniu: (scatter)* 

2 - 2 - - - 2 10 2 

3 5 5 5 15 10 25 200 5 

4 25 25 50 100 75 150 2000 20 

5 100 100 125 500 250 750 10000 100 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry okrem Scatter platia zľava doprava. Symbol Wild "Helena" nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu 

výhry, okrem Scatter „Slnko“. Ak je výhra dosiahnutá za pomoci symbolu ,,Helena“, je výhra uvedená v tabuľke 

zdvojnásobená (neplatí pre samotný symbol ,,Helena“). Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Hazardná hra FEATURE Hra 

K aktivácii dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 a viac symbolov „Slnko“ kdekoľvek 

v hernom poli. Hráč takto získa 15 Feature hier a výhry sú strojnásobené. Stávka na túto hru je vždy 0,10 €. Ak ukazuje herné 

pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií uvedených vo výhernej tabuľke bude príslušná výhra pripísaná na 

displej VÝHRA. Ak neukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií symbolov uvedených vo 

výhernom pláne, je Feature hra ukončená a pokračuje ďalšou Feature hrou dovtedy, kým nie je počet Feature hier vyčerpaný. 

V priebehu Feature hier je možné získať ďalšie Feature Hry. O čiastku získanú vo Feature hrách a uvedenú po ukončení 

Feature hier na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť 

na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 30 930 € na jednu hazardnú hru. 

 

 

31. THE LADY OF WALL STREET 

-je päťvalcová hazardná hra s 1 až 9-timi výhernými líniami.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 

výhernom pláne hazardná hra je ukončená. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov na výhernú líniu: A, K Q, J, 10 9  peniaze Peňaženka, minca Lady „Wild“ Kufrík, 

vrece s 

peniazmi 

Dolár 

 (scatter)* 

2 - - 2 - - 10 2 2 

3 10 5 5 20 15 250 25 5 

4 50 25 25 100 75 2500 125 20 

5 125 100 100 400 250 9000 750 500 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry, okrem Scatter platia zľava doprava. Symbol „Lady“  nahrádza všetky symboly okrem Scatter. Ak je výhra 

dosiahnutá za pomoci symbolu ,,Lady“, je výhra uvedená v tabuľke Výherné možnosti zdvojnásobená (neplatí pre samotný 

symbol ,,Lady“).  

Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

 

Hazardná hra FEATURE Hra 

K aktivácii hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 a viac symbolov „Dolár“ kdekoľvek 

v hernom poli. Hráč takto získa 15 Feature hier a výhry sú strojnásobené. Stávka na túto hru je vždy 0,10 €. Stlačením tlačidla 

sa začne 5 opticky znázornených valcov otáčať, pričom čiastka 0,10 € bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazuje herné 

pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií uvedených vo výhernej tabuľke bude príslušná výhra pripísaná na 

displej VÝHRA. Ak neukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií symbolov uvedených vo 

výhernom pláne, je Feature hra ukončená a pokračuje ďalšou Feature hrou dovtedy, kým nie je počet Feature hier vyčerpaný. 

O čiastku získanú vo Feature hrách a uvedenú po ukončení Feature hier na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre 

RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné 

aktivovať, ak je hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 
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Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 9 €  

Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 líniách.  

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 27 300 € na jednu hazardnú hru. 

 

 

32. GATE OF RA 

-je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 

výhernom pláne hazardná hra je ukončená.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov na výhernú líniu: A, K Q, J, 10 Skarabeus,  

Falco  

faraón prieskumníčka Horovo oko 

 (scatter)* 

2 - - 5 5 10 - 

3 5 5 30 40 100 2 

4 40 25 100 400 1000 20 

5 150 100 750 2000 5000 200 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol "Horovo oko" nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry. Platí 

len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Hazardná hra FEATURE Hra 

K aktivácii hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 a viac symbolov „Horovo oko“ 

kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 Feature hier. Stávka na túto hru je vždy 0,10. Na začiatku hazardnej hry systém 

náhodne vyberie „BONUS“ symbol. Ak ukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernej tabuľke bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak sa objaví kdekoľvek v hernom poli dostatočný počet 

„Bonus“ symbolov (viď výherné možnosti), skopíruje sa tento symbol na všetky pozície na príslušnom valci a hráč získa 

rovnakú výhru, akoby valce s „Bonus“ symbolmi boli zoradené zľava doprava. Ak neukazuje herné pole po zobrazení 

všetkých symbolov jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je Feature hra ukončená a pokračuje ďalšou 

Feature hrou dovtedy, kým nie je počet Feature hier vyčerpaný. Ak sa objavia po zastavení všetkých symbolov kdekoľvek vo 

výhernom poli 3 symboly " Horovo oko ", získava hráč ďalších 10 Feature hier. O čiastku získanú vo Feature hrách a uvedenú 

po ukončení Feature hier na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI 

VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hra v režime AUTOMATICKÝ 

ŠTART. 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 50 040 € na jednu hazardnú hru. 

 

 

Hazardná hra RIZIKO pre program VNT 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000 €.  
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Pravidlá hry programu Magic Games Premium HD VNT 

 
 

1. AMERICAN POKER II  
 

- je videopokrová hra.  

Pred začatím hazardnej hry si hráč stanoví výšku stávky pomocou dotykovej obrazovky na políčko STÁVKA alebo pomocou 

tlačidla STÁVKA. Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART), päť 

opticky znázornených kariet sa začne otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Hráč má možnosť si 

pri prvom a druhom vyložení kariet stlačením tlačidla DRŽAŤ (alebo dotykom karty na obrazovke) podržať vhodné karty 

a opätovným stlačením tlačidla ŠTART (prípadne dotykom obrazovky na políčko ŠTART) si nechať nedržané karty znovu 

vyložiť. Ak ukazujú opticky znázornené hracie karty jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne bude 

príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak opticky znázornené karty ukazujú po zastavení jednu z výherných 

 kombinácií symbolov, tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú karty  po zastavení jednu z kombinácií 

symbolov uvedených vo výhernom pláne, hazardná hra je ukončená. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka 

z poľa VÝHRA prevedie do poľa KREDIT.  

 

Hazardná hra „MINI BONUS“  

MINIBONUS sa zvyšuje pri každej kombinácií Jacks or Better (pár JJ alebo vyšší). Výherná kombinácia Jacks or Better bude 

pripísaná do minibonusu iba v prípade, že hráč kúpi aj druhé rozdanie kariet a nenastane iná výherná kombinácia. Po získaní 

určitého počtu kombinácií  Jacks or Better, bude zobrazená hodnota MINIBONUSU pripísaná na displej VÝHRA. Hodnota 

MINIBONUSU je závislá od výšky stávky. Hráč vyhráva minibonus náhodne. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku celkovej stávky 

 

Kombinácia Násobok 

Twopairs(dva páry) 3 

Threeof a kind(trojica) 5 

Straight (sekvencia) 7 

Flush (všetky karty rovnakej farby) 9 

FullHouse (pár v kombinácii s trojicou) 12 

Fourof a Kind (štvorica) 40 

StraightFlush (sekvencia v rovnakej farbe) 80 

RoyalFlush (sekvencia v rovnakej farbe zakončená esom) 300 

5 Of a Kind(pätica) 600 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 10,00 €  na jednu hazardnú hru. 

Najvyššia možná výhra je 6 000,-  € na jednu hazardnú hru. 

 

 

2. BOOK OF RA  
 

- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak opticky znázornené valce ukazujú po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po 

zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. O čiastku uvedenú na 

displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

Počet symbolov 

navýhernú líniu: 

10, J, Q K, A Skarabeus, 

Socha 

Múmia Dobrodruh Kniha 

(scatter)* 

2 - - 5 5 10 - 

3 5 5 30 40 100 2 

4 25 40 100 400 1000 20 

5 100 150 750 2000 5000 200 

*Násobok celkovej stávky 
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Všetky výhry sa počítajú zľava doprava (okrem Scatter)  Symbol „Kniha“ (scatter) nahradí akýkoľvek symbol potrebný 

k dosiahnutiu výhry.  Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Feature hry: 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 symboly 

„Kniha“(scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 Feature hier. Stávka vo Feature hre je bezplatná -voľná.  Na 

začiatku hazardnej hry systém náhodne vyberie „Feature“ symbol. Symbol „Kniha“ nahrádza v hazardnej hre akýkoľvek 

symbol potrebný k dosiahnutiu výhry okrem „Feature“ symbolu. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu 

z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne (viď. Výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej 

VÝHRA. Ak sa objaví kdekoľvek v hernom poli dostatočný počet „Feature“ symbolov (viď. Výherné možnosti), skopíruje sa 

tento symbol na všetky pozície na príslušnom valci a hráč získa rovnakú výhru akoby valce s „Feature“ symbolmi boli 

zoradené zľava doprava. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je 

hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou Feature dovtedy, kým nie je počet hazardných hier Feature 

vyčerpaný. Ak sa objavia po zastavení valcov kdekoľvek vo výhernom poli tri symboly „Kniha“, získava hráč ďalších 10 

Feature hier. O čiastku získanú v hazardnej hre Feature môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla 

VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardná hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime 

AUTOMATICKÝ ŠTART.  

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 € na jednu líniu. 

Maximálna stávka je 10,00 €  na jednu líniu. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 7 185,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

3. BOOK OF RA 6 DELUXE 
 

- je päť až šesťvalcová hra s 10-timi výhernými líniami. Pri aktívnej funkcii Extra Bet je aktívnych 6 valcov a vsádza sa 

na dva až šesť zhodných symbolov v 10-tich výherných líniách. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu s výnimkou symbolu Scatter – pri 5 aktívnych valcoch. 

Počet symbolov na 

výhernú líniu 
10, J, Q K, A Skarabeus Socha Múmia Cestovateľ 

Kniha* 

(scatter) 

2   5 5 5 10  

3 5 5 30 30 40 100 2 

4 25 40 100 100 400 1000 20 

5 100 150 750 750 2000 5000 200 

 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu s výnimkou symbolu Scatter – pri 6 aktívnych valcoch 

Počet symbolov na 

výhernú líniu 
10, J, Q K, A Skarabeus Socha Múmia Cestovateľ 

Kniha* 

(scatter) 

2   2,5 2,5 2,5 5  

3 2,5 2,5 15 15 20 50 1 

4 12,5 20 50 50 200 500 10 

5 50 75 375 375 1000 2500 100 

6 250 375 1000 1000 2500 7500 200 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava (okrem Scatter) Symbol "Book of Ra" nahradí akýkoľvek symbol potrebný k 

dosiahnutiu výhry. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

 

EXTRABET FEATURE 

K aktivácii tejto hry dôjde dotykom na políčko EXTRABET na obrazovke pod šiestym valcom. Tým sa zdvojnásobí stávka na 

hru, uplatnia sa výherné možnosti pre šiesty valec a zároveň sa uvedie do hry šiesty valec. 
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Feature hry: 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádza po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na hernom 

vklade a na počte vsadených línií) 3 a viac symboly "Kniha" (scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10  Feature 

hier. Stávka vo Feature hre je bezplatná – voľná. Na začiatku hry systém náhodne vyberie "Feature" symbol. Symbol „Kniha“ 

nahrádza vo Feature hrách akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry okrem "Feature" symbolu. Stlačením tlačidla 

ŠTART (popr. Dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne 5 opticky znázornených valcov otáčať. Ak ukazujú po 

zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne (viď výherné možnosti), bude príslušná 

výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak sa objaví kdekoľvek v hernom poli dostatočný počet "Feature" symbolov (pozri 

tabuľku Výherné možnosti), skopíruje sa tento symbol na všetky pozície na príslušnom valci a hráč získa rovnakú výhru, ako 

by valce s "Feature" symbolmi boli zoradené zľava doprava. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií uvedených 

vo výhernom pláne, je hra ukončená a pokračuje ďalšou Feature hrou, až kým nie je počet Feature hier vyčerpaný. Ak sa 

objavia po zastavení valcov kdekoľvek vo výhernom poli tri symboly "Kniha", získava hráč ďalších 10 Feature hier. O sumu 

získanú vo Feature hrách a uvedenú po ukončení Feature hier na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hre s rizikom (stlačením 

jedného z tlačidiel RIZIKO) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. Dotykom obrazovky na políčku VEZMI) 

previesť na displej KREDIT. Hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

Výška stávky:   

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,20 €  pri aktívnom EXTRA BET/ 0,10 € neaktívnom EXTRA BET 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 € pri aktívnom EXTRA BET/ 5 € neaktívnom EXTRA BET  

Stávka sa vykonáva vždy na všetkých 10-tich líniách naraz.  

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre pri aktívnom EXTRA BET je 7 904,- € na jednu hazardnú hru. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre pri neaktívnom EXTRA BET je 3 572,- € na jednu hazardnú hru. 

  

 

 

4. BOOK OF RA DELUXE  
 

- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

Počet symbolov 

navýhernú líniu: 

10, J, Q K, A Skarabeus Socha Múmia Dobrodruh Kniha 

(scatter)* 

2 - - 5 5 5 10 - 

3 5 5 30 30 40 100 2 

4 25 40 100 100 400 1000 20 

5 100 150 750 750 2000 5000 200 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „Kniha“ (scatter) nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry.  

Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Feature hry: 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 symboly 

„Kniha“(scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 Feature hier. Stávka vo Feature hre je bezplatná – voľná. Na 

začiatku hazardnej hry systém náhodne vyberie „Feature“ symbol. Symbol „Kniha“ nahrádza v hazardnej hre akýkoľvek 

symbol potrebný k dosiahnutiu výhry okrem „Feature“ symbolu. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu 

z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne (viď. Výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej 

VÝHRA. Ak sa objaví kdekoľvek v hernom poli dostatočný počet „Feature“ symbolov (viď. Výherné možnosti), skopíruje sa 

tento symbol na všetky pozície na príslušnom valci a hráč získa rovnakú výhru akoby valce s „Feature“ symbolmi boli 

zoradené zľava doprava. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je 

hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou Feature dovtedy, kým nie je počet hazardných hier Feature 

vyčerpaný. Ak sa objavia po zastavení valcov kdekoľvek vo výhernom poli tri symboly „Kniha“, získava hráč ďalších 10 

Feature hier. O čiastku získanú v hazardnej hre Feature môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla 

VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardná hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime 

AUTOMATICKÝ ŠTART.  
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Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 € na jednu líniu. 

Maximálna stávka je 10,00 €  na jednu líniu. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 7 185,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

5. DOLPHIN’S PEARL DELUXE  
 

- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

  

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov 

na výhernú líniu 

9 10, J, 

Q 

K, A Rybia rodina, 

Ryba 

Morský 

koník  

Krab, 

Raja 

Delfín Perla 

(scatter)* 

2 2 - - - - 2 10 2 

3 5 5 10 15 20 25 250 5 

4 25 25 50 75 100 125 2500 20 

5 100 100 125 250 400 750 9000 500 

*Násobok celkovej stávky 

 Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem symbolu „Perla“(scatter). Symboly „Perla“ (scatter) nemusia byť zoradené na 

výhernej línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „Delfín“ nahradí akýkoľvek symbol 

potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „Perla“. Ak je výhra dosiahnutá za pomoci symbolu „Delfín“, je výhra 

uvedená vo výhernej tabuľke zdvojnásobená ( neplatí pre samotný symbol „Delfín“). Platí len najvyššia výhra na výhernú 

líniu. 

 

 

Feature hry: 
K aktivácii hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 a viac symbolov „Perla“ 

kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 15 Feature hier, v ktorých sa výhry príslušné jednotlivým výherným kombináciám 

symbolov uvedených v tabuľke Výherné možnosti strojnásobujú. Stávka vo Feature hre je bezplatná – voľná.  Ak ukazujú po 

zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernej tabuľke bude príslušná výhra 

pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, 

je hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou dovtedy, kým nie je počet hazardných hier vyčerpaný. Ak sa 

objaví po zastavení valcov kdekoľvek v hernom poli 3 a viac symbolov „Perla“, získava hráč ďalších 15 Feature hier. 

O čiastku získanú v hazardnej hre uvedenú po ukončení hazardnej hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre 

RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné 

aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:   0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 9 150,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

 

6. FAUST  
 

- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácii symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 

výhernom pláne hazardná hra je ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 
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V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet symbolov na 

výhernú líniu: 

10, J, Q K, A Váha emócii,  

Váha vedy 

Markéta Faust Mefisto 

(scatter)* 

2 - - 5 5 10 - 

3 5 5 30 40 100 2 

4 25 40 100 400 1000 20 

5 100 150 750 2000 5000 200 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem symbolu „Mefisto“ (scatter). Symbol „Mefisto“ (scatter) nahrádza akýkoľvek 

symbol potrebný k dosiahnutiu výhry. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Feature hry: 
K aktivácii hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 symboly „Mefisto“ (scatter) 

kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 Feature hier. Stávka vo Feature hre je bezplatná – voľná. Na začiatku hazardnej 

hry systém náhodne vyberie „Feature“ symbol. Symbol „Mefisto“ nahrádza vo hazardnej hre akýkoľvek symbol potrebný 

k dosiahnutiu výhry okrem „Feature“ symbolu. Ak sa objaví v hernom poli po zobrazení všetkých 15-tich symbolov jedna 

z kombinácií symbolov uvedených vo výhernej tabuľke, bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak sa objaví 

kdekoľvek v hernom poli dostatočný počet „Feature“ symbolov (viď. vo výhernej tabuľke), skopíruje sa tento symbol na 

všetky pozície na príslušnom valci a hráč získa rovnakú výhru, akoby valce s „Feature“ symbolmi boli zoradené zľava 

doprava. Ak sa neobjaví po zobrazení všetkých 15-tich symbolov jedna z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom 

pláne, tak je hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou dovtedy, kým nie je počet hazardných hier Feature 

vyčerpaný. V priebehu hazardných hier je možné získať ďalšie Feature hry a o čiastku získanú vo hazardnej hre uvedenú po 

ukončení hazardnej hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI 

VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardná hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime 

AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:   0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 € 

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 7 185,- € na jednu hazardnú hru. 

 

7. FRUITS’N ROYALS  
 

- je päťvalcová hazardná hra s 5-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet symbolov 

na výhernú líniu: 

Kráľ Slivka, 

Citrón, 

Pomaranč 

Čerešne Koruna Kráľovná Hviezda 

 (scatter)* 

2 - - 5 - - - 

3 50 20 20 100 50 2 

4 200 50 50 1000 200 10 

5 500 200 200 5000 500 50 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem symbolu „Hviezda“ (scatter). Symboly „Hviezda“ (scatter) nemusia byť 

zoradené na výhernej línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „Hviezda“ (scatter) 

nahrádza akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:   0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 € 

Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 10 000,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 



 

 28 

8. GORILLA  
 

- je päťvalcová hazardná hra s 50-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet 

symbolov na 

výhernú 

líniu: 

 

9, 10 

 

Q, J 

 

A, K 

 

Kvety 

 

Vtáky 

 

Gorilla 

 

Afrika* 

(scatter) 

2 - - - - 4 10 - 

3 10 10 20 20 40 40 4 

+10 Feature 

hier 

4 20 30 80 100 150 200 - 

5 200 200 400 400 500 1000 - 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem symbolu „Afrika“ (scatter), ktorý nahradí akýkoľvek symbol potrebný 

k dosiahnutiu výhry. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. Symbol „WILD“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný 

k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „Afrika“ (scatter). Symbol „WILD“ sa neobjavuje na prvom valci. 

 

Feature hry: 
K aktivácii hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 symboly „Afrika“ (scatter) kdekoľvek 

na prvom, druhom, treťom valci. Hráč takto získa 10 Feature hier. Stávka vo Feature hre je bezplatná – voľná. V každej 

Feature hre sú pridané extra WILD symboly na valcoch 2,3,4, a 5. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené valce jednu 

z kombinácií symbolov uvedených vo výhernej tabuľke bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú 

valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hra ukončená a pokračuje ďalšou 

hazardnou hrou dovtedy, kým nie je počet hazardných hier vyčerpaný. Ak sa objaví po zastavení valcov kdekoľvek v hernom 

poli 3 a viac symbolov „Afrika“ (scatter), získava hráč jednorazovo ďalších 5 Feature hier. O čiastku získanú vo hazardnej hre 

uvedenú po ukončení hazardnej hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla 

VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime 

AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,20 €  na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 10,00 €  na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 50-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 10 000,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

9. HOLD YOUR HORSES  
 

- je päťvalcová hazardná hra s 20-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet 

symbolov na 

výhernú 

líniu 

10, J Q, K A Biely 

kôň 

 

Hnedý kôň 

s bledou 

hrivou 

čierny 

kôň 

 

hnedý 

kôň 

 

Hnedý kôň 

s tmavou 

hrivou 

Logo Hold 

Your 

Horses 

3 5 7 8 - - - - - 50 

4 10 15 20 - - - - - 150 
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5 20 30 40 15 15 10 10 10 500 

6 - - - 30 25 20 20 20 - 

7 - - - 50 45 40 35 30 - 

8 - - - 70 60 55 50 45 - 

9 - - - 100 90 80 75 70 - 

10 - - - 200 175 150 125 100 - 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly s koňmi sa vyskytujú vo forme 1 kôň na symbol, alebo 2 kone na symbol. 

Pri symboloch s koňmi je vo výhernej tabuľke uvedený súčet koňov jedného druhu na výhernej línii a k nemu odpovedajúci 

násobok stávky na líniu. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Špeciálne symboly: 

V hre sa nachádzajú 2 špeciálne symboly. Jedná sa o symbol „Bonus“, ktorý spustí Hold Your Horses Feature a symbol „Hold 

Your Horses“  ktorý nahrádza všetky symboly okrem symbolu „Bonus“. Pri nahradení symbolov koní platí za 2 kone. 

 

Feature hry: 
Ak sa objavia po zastavení valcov na 1. valci len symboly Bonus, bez odpočítania stávky sa ostatné valce tak dlho otáčajú, 

kým sa na ďalších miestach na obrazovke objavia symboly Bonus. Opätovné otáčanie valcov skončí buď vyplnením celej 

obrazovky so symbolmi Bonus, alebo okamihom, kedy žiadny ďalší symbol BONUS sa už neobjaví. Hold Your Horses 

Feature bude odštartovaná, ak bude dosiahnutá plná obrazovka s Bonus symbolmi. Stávka vo Feature hre je bezplatná – voľná. 

Všetky výhry z Feature sa vzťahujú k rovnakému výhernému  plánu zo základnej hry. Ak sa objavia po zastavení valcov na 1. 

valci len symboly jedného druhu koňa, všetky tieto symboly vrátane symbolov Hold Your Horses na obrazovke sa zafixujú a 

ostatné valce sa tak dlho otáčajú, kým sa na ďalších miestach obrazovky objavujú buď symboly koňa z 1. valca, alebo symboly 

Hold Your Horses. Symbol Hold Your Horses nahrádza druh koňa z prvého valca. Ak sa po otočke žiadny z týchto symbolov 

už neobjaví, je hra ukončená a prípadná výhra bude hráčovi pripísaná. Počet Feature hier je na začiatku obmedzený na 15. 

Počas Feature hier možno získať ďalšie Feature hry, ak bude počas Feature opäť dosiahnutá plná obrazovka s Bonus 

symbolmi.  O čiastku získanú v hazardnej hre uvedenú po ukončení hazardnej hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať 

v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie 

je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:   0,20 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru:  10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 20-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 5 000,-  € na jednu hazardnú hru. 

 

 

10. KING OF CARDS  
 

- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

Počet symbolov na 

výhernú líniu 

9 10, J, Q K, A Kríže, 

Piky 

List Poker, 

Srdce 

Joker Mince 

(scatter)* 

2 2 - - - - 2 10 2 

3 5 5 10 15 20 25 250 5 

4 25 25 50 75 100 125 2500 20 

5 100 100 125 250 400 750 9000 500 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem symbolu „Mince“(scatter). Symboly „Mince“ (scatter) nemusia byť zoradené 

na výhernej línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „Joker“ nahrádza akýkoľvek symbol 

potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „Mince“(scatter). Ak je výhra dosiahnutá za pomoci symbolu „Joker“ je 

výhra uvedená vo výhernej tabuľke zdvojnásobená (neplatí pre samotný symbol „Joker“). Platí len najvyššia výhra na výhernú 

líniu. 

 

Feature hry: 
K aktivácii hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na hernom vklade 

a na počte vsadených línii) 3 a viac symbolov „Mince“ kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 15 Feature hier, v ktorých 



 

 30 

sa výhry príslušné jednotlivým výherným kombináciám symbolov uvedených vo výhernej tabuľke strojnásobujú. Stávka vo 

Feature hre je bezplatná – voľná. Ak ukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernej tabuľke, bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazuje herné pole po zobrazení všetkých 

symbolov jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, tak je hazardná hra ukončená a  pokračuje ďalšou hazardnou 

hrou dovtedy, kým nie je počet hazardných hier vyčerpaný. V priebehu hier je možné získať ďalšie hry a o čiastku získanú vo 

hazardnej hre uvedenú po ukončení hazardnej hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju 

stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT.  Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je 

hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 € 

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 9 150,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

11. LORD OF THE OCEAN  
 

- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

  

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov na 

výhernú líniu: 

10, J, Q K, A Socha Truhlica Morská 

panna 

Lord of the  

Ocean 

Brána 

(scatter)* 

2 - - 5 5 5 10 - 

3 5 5 30 30 40 100 2 

4 25 40 100 100 400 1000 20 

5 100 150 750 750 2000 5000 200 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „Brána“ (scatter) nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry. 

Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Feature hry: 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 a viac symbolov 

„Brána“(scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 Feature hier. Stávka vo Feature hre je bezplatná – voľná. Na 

začiatku hazardnej hry systém náhodne vyberie „Feature“ symbol. Symbol „Brána“ nahrádza v hazardnej hre Feature 

akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry okrem „Feature“ symbolu. Stlačením tlačidla ŠTART sa začne postupne 

objavovať všetkých 15 symbolov na hernom poli. Ak sa objaví vo výhernom poli po zobrazení všetkých 15 symbolov jedna 

z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak sa objaví 

kdekoľvek v hernom poli dostatočný počet „Feature“ symbolov, skopíruje sa tento symbol na všetky pozície na príslušnom 

valci a hráč získa rovnakú výhru, akoby valce s „Feature“ symbolmi boli zoradené zľava doprava. Ak sa neobjaví po zobrazení 

všetkých 15-tich symbolov jedna z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje 

ďalšou hazardnou hrou dovtedy, kým nie je počet hazardných hier vyčerpaný. Ak sa objaví po zobrazení všetkých 15-tich 

symbolov kdekoľvek v hernom poli tri symboly „Brána“, získava hráč ďalších 10 Feature hier. O čiastku získanú v hazardnej 

hre môže hráč hrať v hazardnej hre alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru 

RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu líniu. 

Maximálna stávka je 10,00 €  na jednu líniu. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz.  

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 7 185,-€ na jednu hazardnú hru. 

 

 

12. LUCKY LADY’S CHARM DELUXE 
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- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet 

symbolov na 

výhernú 

líniu: 

 

9 

 

10, J, Q 

 

K, A 

 

Minca, 

Štvorlístok 

 

Podkova 

Lienka, 

Zajačia 

nôžka 

 

Lucky Lady 

(šťastná dáma) 

 

Ruky 

(scatter)* 

2 2 - - - - 2 10 2 

3 5 5 10 15 20 25 250 5 

4 25 25 50 75 100 125 2500 20 

5 100 100 125 250 400 750 9000 500 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem symbolu „Ruky“ (scatter). Symboly „Ruky“ (scatter) nemusia byť zoradené na 

výhernej línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „Lucky lady“ nahradí akýkoľvek symbol 

potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „Ruky“. Ak je výhra dosiahnutá za pomoci symbolu „Lucky lady“, je 

výhra uvedená vo výhernej tabuľke zdvojnásobená (neplatí pre samotný symbol „Lucky lady“). Platí len najvyššia výhra na 

výhernú líniu. 

 

Feature hry: 
K aktivácii hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 a viac symbolov „Ruky“ 

kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 15 Feature hier, v ktorých sa výhry príslušné jednotlivým výherným kombináciám 

symbolov uvedených v tabuľke výherné možnosti strojnásobujú. Stávka vo Feature hre je bezplatná – voľná. Ak ukazuje herné 

pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií uvedených vo výhernej tabuľke bude príslušná výhra pripísaná na 

displej VÝHRA. Ak neukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií symbolov uvedených vo 

výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou dovtedy, kým nie je počet hazardných hier 

vyčerpaný. Ak sa objaví po zobrazení všetkých symbolov kdekoľvek v hernom poli 3 a viac symbolov „ruky“, získava hráč 

ďalších 15 Feature  hier. O čiastku získanú v hazardnej hre uvedenú po ukončení hazardnej hry na displeji VÝHRA môže hráč 

hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO 

nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00€ 

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 9 150,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

13. MAGIC 81 LINES  
 

- je štvorvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri zhodné symboly na 27-mich výherných líniách a štyri zhodné 

symboly na 81 výherných línií. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku celkovej stávky 

počet  

symbolov na 

výhernú 

líniu 

čerešňa BAR citrón pomaranč slivka hrozno melón „7“ 

3 1 1 1 1 1 4 6 16 

4 4 2 4 4 4 40 60 160 
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Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „Magic 81“ nahrádza akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry 

a násobí výhru x2, x4 alebo x8 podľa počtu symbolov „Magic 81“ vo výhernej línii(1,2,3).  Tri rovnaké symboly vyhrávajú na 

27-mich výherných líniách a 4 rovnaké symboly vyhrávajú na 81 výherných líniách. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu.  

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je   0,10 €  na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 10,00 €  na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 81 výherných línií naraz. 

Najvyššia možná výhra je 20 640,- €  na jednu hazardnú hru. 

 

 

14. MEGA JOKER  
 

- je päťvalcová hazardná hra so 40-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

  

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

 

počet symbolov na 

výhernú líniu: 

Čerešňa, Citrón, 

Slivka, Pomaranč 

Melón, 

Hrozno 

Jahoda, 

Hruška 

Červená „7“, 

žltá „7“ 

Mega Joker Hviezda 

(scatter)* 

3 4 8 20 20 40 4 

4 20 40 60 80 200 20 

5 100 160 240 400 2000 400 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „Hviezdy“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „Mega Joker“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu 

výhry s výnimkou symbolu „Hviezda“. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je   0,10 €  na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 10,00 €  na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 40-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 20 000,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

15. PLENTY OF FRUIT 20  

 

- je päťvalcová hazardná hra s 20-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

  

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

*Násobok 

celkovej 

stávky 

Všetky 

výhry sa 

počítajú 

zľava 

doprava okrem symbolu ,,Hviezda,“ (scatter) Symboly „Hviezda“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu 

byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. V hre sa nachádza 1 špeciálny symbol. Jedná sa o symbol „7 WILD“, 

ktorý nahrádza všetky symboly okrem Scatter. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

počet symbolov 

na výhernú líniu 

Citrón, 

Čerešňa, 

Pomaranč 

Slivka, 

Melón 

Zvon 7 Wild Hviezda 

(scatter)* 

3 10 20 20 40 5 

4 20 40 80 400 20 

5 100 200 400 1000 500 
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Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 20-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 10 000,-  € na jednu hazardnú hru. 

 

 

16. PLENTY OF FRUIT 20 HOT  
 

- je päťvalcová hazardná hra s 20-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet symbolov 

na výhernú líniu 

Citrón, 

Čerešňa, 

Pomaranč 

Slivka, 

Melón 

Zvon 7 Wild Hviezda* 

(scatter) 

3 10 20 20 50 5 

4 20 40 80 500 20 

5 100 200 400 2000 500 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava okrem symbolu scatter. Symboly „Hviezda“ (scatter) nemusia byť zoradené na 

výhernej línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. V hre 

sa nachádza 1 špeciálny symbol. Jedná sa o symbol „7 WILD“, ktorý nahrádza všetky symboly okrem Scatter. 

  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 20-tich líniách naraz 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 20 000,-  € na jednu hazardnú hru. 

 

17. PLENTY OF FRUIT 40 
 

- je päťvalcová hazardná hra so 40-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet symbolov 

na výhernú líniu 

Citrón, 

Čerešňa, 

Pomaranč 

Slivka, 

Melón 

Zvon 7 Wild Hviezda 

(scatter)* 

3 10 20 20 40 5 

4 20 40 80 400 20 

5 100 200 400 1000 500 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava okrem symbolu scatter. Symboly „Hviezda“ (scatter) nemusia byť zoradené na 

výhernej línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. V hre sa nachádza 1 špeciálny symbol. Jedná sa o 

symbol „7 WILD“, ktorý nahrádza všetky symboly okrem Scatter. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru:  10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 40-tich líniách naraz. 
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Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 10 000,-  € na jednu hazardnú hru. 

 

 

18. ROARING FORTIES  
 

- je päťvalcová hazardná hra so 40-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu s výnimkou symbolu Scatter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „hviezda“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „WILD“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry 

s výnimkou symbolu „Hviezda“. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

 

Výška stávky: 
Minimálna stávka je  0,10 € na jednu  hazardnú  hru. 

Maximálna stávka je 10,00 € na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 40-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 10 000,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

 

19. SIZZLING 6  
 

- je šesťvalcová hazardná hra s 5-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava okrem symbolu „hviezda“(scatter). Symboly „hviezda“ (scatter) nemusia byť zoradené 

na výhernej línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých šiestich valcoch. Symbol „joker“ nahradí akýkoľvek symbol 

potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „hviezda“. Plná obrazovka s rovnakými symbolmi ovocia (čerešne, citrón, 

pomaranč, slivka) umožňuje násobok celkovej stávky podľa počtu získaných symbolov: 12 symbolov  - 40 násobok , 15 

symbolov – 100 násobok, 18 symbolov – 1000  násobok. Bonusové výhry a Scatter výhry budú pripočítané k výhre. Platí len 

najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

počet  

symbolov na 

výhernú líniu 

Citrón, Čerešňa, 

Pomaranč, Slivka 

Hrozno, 

Melón 
Zvon „7“ 

Hviezda  

(scatter)* 

2 - - - 4 - 

3 8 20 40 60 2 

4 40 80 100 200 20 

5 100 200 300 1000 500 

počet 

symbolov na 

výhernú 

líniu: 

Čerešňa, 

Citrón, 

Slivka, 

Pomaranč 

 

Hrozno 

 

Melón 

 

„7“ 

Hviezda 

(scatter)* 

3 5 10 20 40 - 

4 10 20 40 80 3 

5 25 50 100 250 10 

6 100 300 600 5000 200 
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Výška stávky: 
Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:   0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 € 

Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 11 000,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

20. SIZZLING HOT  
 

- je päťvalcová hazardná hra s 5-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet symbolov 

na výhernú líniu 

Čerešne Citrón, Slivka, 

Pomaranč 

Melón, Hozno Hviezda       

(scatter)* 

„7“ 

2 5 - - - - 

3 20 20 50 2 100 

4 50 50 200 10 1000 

5 200 200 500 50 5000 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava (okrem Scatter). Symboly „*“ (Scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale 

môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru . 

Maximálna stávka je 10,00 €  na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 10 000,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

21. SUPRA GEMS  
 

- je štvorvalcová  hazardná hra s 25-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

Počet 

symbolov na 

výhernú líniu: 

x Kryštál: Čerešňa, 

Pomaranč, Citrón, Slivka 

BAR „*“ „7“ 

3 12,5 25 100 150 400 

4 50 100 1000 1500 4000 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Ak sa objavia zhodné symboly ovocia (t.j. „čerešňa“, „citrón“,  „pomaranč“ alebo 

„slivka“ ) na všetkých 25 líniách jedného elektronicky zobrazeného štvorvalca, výhra sa zdvojnásobí. Platí len najvyššia výhra 

na výhernú líniu.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 10,00 € na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 25-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 2 000,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

22. SUPRA HOT  
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- je štvorvalcová  hazardná hra s 25-timi výhernými líniami.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

Počet 

symbolov na 

výhernú líniu: 

X Čerešňa, Pomaranč, 

Citrón, Slivka 

BAR „*“ „7“ 

3 12,5 25 100 150 400 

4 50 100 1000 1500 4000 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Ak sa objavia zhodné symboly ovocia (t.j. „čerešňa“, „citrón“,  „pomaranč“ alebo 

„slivka“ ) na všetkých 25 líniách jedného elektronicky zobrazeného štvorvalca, výhra sa zdvojnásobí. . Platí len najvyššia 

výhra na výhernú líniu.  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,10 € na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 10,00 € na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 25-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 2 000,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

23. THE MONEY GAME DELUXE  
 

- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO. 

  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry okrem symbolu $ (Scatter) sa počítajú zľava doprava. V hre sa nachádzajú 2 špeciálne symboly. Jedná sa o 

symbol „$“,ktorý spustí The Money Game Feature a symbol „Hráč“  ktorý nahrádza všetky symboly okrem symbolu „$“ a 

zdvojnásobuje výhry pri nahradení. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu.  

 

Feature hry: 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov kdekoľvek aspoň 3 

symboly „$“. Hráč takto získa 15 Feature hier. Stávka vo Feature hre je bezplatná – voľná. Všetky výhry dosiahnuté vo 

Feature budú vynásobené x3. Ak sa v priebehu Feature hier opäť objaví 3, alebo viac symbolov „$“, obdrží hráč ďalších 15 

Feature hier, ktoré budú automaticky odohrané po skončení prvých 15-tich hier. O čiastku získanú v hazardnej hre môže hráč 

hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO 

nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10€ 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru:  10,00€  

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 9 150,- € na jednu hazardnú hru. 

 

počet symbolov 

na výhernú líniu 

9 10, 

Q, J 

K, A Minca Kufor s 

bankovkami, Vrece s 

$ 

Bankovk

y 

 

Hráč $ 

(scatter)

* 

2 2 - - - 2 - 10 2 

3 5 5 10 20 25 15 250 5 

4 25 25 50 100 125 75 2500 20 

5 100 100 125 400 750 250 9000 500 
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24. ULTRA HOT  
 

- je trojvalcová hazardná hra s 5-timi výhernými líniami.  

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

3 krát  „X“   na jednej výhernej línii      5 

3 krát  „čerešňa“  na jednej výhernej línii             40 

3 krát  „citrón“   na jednej výhernej línii    40 

3 krát  „pomaranč“       na jednej výhernej línii         40 

3 krát  „slivka“             na jednej výhernej línii    40 

3 krát  „BAR“   na jednej výhernej línii    60 

3 krát  „*“                 na jednej výhernej línii              200 

3 krát  „7“              na jednej výhernej línii             800 

Ak sa objavia zhodné symboly ovocia (t.j. „čerešňa“, „citrón“, „pomaranč“, alebo „slivka“) na všetkých 5 líniách jedného 

elektronicky zobrazeného trojvalca, výhra sa zdvojnásobí. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 1 600,-  € na jednu hazardnú hru.  

 

 

25. ALWAYS HOT  

 

- je trojvalcová hazardná hra s 5-timi výhernými líniami. 

 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

3 krát  „čerešňa“   na jednej výhernej línii  40 

3 krát  „citrón“    na jednej výhernej línii  40 

3 krát  „pomaranč“       na jednej výhernej línii  40 

3 krát  „slivka“    na jednej výhernej línii  40 

3 krát  „hrozno“   na jednej výhernej línii  80 

3 krát  „zvonček“           na jednej výhernej línii  80 

3 krát  „melón“             na jednej výhernej línii              100 

3 krát  „**“    na jednej výhernej línii              200 

3 krát  „77“    na jednej výhernej línii              300 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru:  10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 600,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

 

26. AMAZON ´S DIAMONDS  
 

- je päťvalcová hazardná hra s 30-timi výhernými líniami. 
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Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet 

symbolov 

na výhernú 

líniu 

A, K Q, J Puma Zelená 

víla 

Modr

á víla 

Červená 

víla 

Tmavovlas

á víla 

Wild Červená 

guľa 

(scatter)* 

2 - - - - - 6 4 15 - 

3 4 2 6 8 8 10 10 60 - 

4 10 8 15 20 20 20 20 300 - 

5 20 15 25 40 30 50 45 1000 - 

7 - - - - - - - - 2 + 8 FH 

8 - - - - - - - - 2 + 15 FH 

9 - - - - - - - - 2 + 30 FH 

*Násobok celkovej stávky. 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Všetky výhry platia na zvolených líniách okrem Scatter. Wild nahrádza všetky 

symboly okrem Scatter symbolov. Platí iba najvyššia výhra na zvolenú líniu.   

 

Feature hry: 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení na 2, 3 alebo 4 opticky znázornených valcov sedem, 

osem alebo deväť symbolov „Červená guľa“ (scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 8, 15 alebo 30 Feature hier. 

Stávka vo Feature hre je bezplatná – voľná. Stlačením tlačidla ŠTART sa začne postupne objavovať všetkých 15 symbolov na 

hernom poli. Ak ukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne (viď 

výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazuje herné pole po zobrazení všetkých 

symbolov jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje hrou dovtedy, 

kým nie je počet  hier vyčerpaný. V priebehu hier nie je možné získať Feature hry a o čiastku získanú vo Feature hrách, 

uvedenú po ukončení tejto hry na displeji VÝHRA, môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla 

VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardná hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime 

AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka je 0,30 €  na jednu hazardnú hru. 

Maximálna stávka je 9 €  na jednu hazardnú hru. 

Stávka sa vykonáva na všetkých 30-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 9 000,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

27. BOOK OF RA MAGIC  
 

- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka  

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu, s výnimkou symbolu Scatter.  

Počet symbolov na 

výhernú líniu 
10, J, Q K, A Skarabeus Socha Múmia Cestovateľ 

Kniha* 

(scatter) 

2 - - 5 5 5 10 - 

3 5 5 30 30 40 100 2 

4 25 40 100 100 400 1000 20 

5 100 150 750 750 2000 5000 200 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol "Kniha" nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry. Platí len 

najvyššia výhra na výhernú líniu. 
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Feature hry: 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádza po zastavení optický znázornených valcov 3 a viac symbolov „Kniha“ 

(scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 Feature hier. Stávka vo Feature hre je bezplatná – voľná. Na začiatku 

hazardnej hry systém náhodne vyberie „Feature“ symbol. Symbol „Kniha“ nahrádza vo Feature hrách akýmkoľvek symbol 

potrebný k dosiahnutiu výhry okrem „Feature“ symbolu. Počas Feature-hier je možné získať až 9 Feature symbolov. Stlačením 

tlačidla ŠTART sa začne 5 optických znázornených valcov otáčať. Ak ukazuje po zastavení opticky znázornené valce jednu z 

kombinácií uvedených vo výhernom pláne, bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak sa objaví kdekoľvek 

v hernom poli dostatočný počet „Feature“ symbolov, skopíruje sa tento symbol na všetky pozície na príslušnom valci a hráč 

získa rovnakú výhru, akoby valce s „Feature“ symbolmi boli zoradené zľava doprava. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z 

kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou Feature hrou dovtedy, kým nie je 

počet Feature hier vyčerpaný. Ak sa objavia po zastavení všetkých symbolov kdekoľvek vo výhernom poli 3 symboly " 

Kniha", získava hráč ďalších 10 Feature hier. Výherná tabuľka vo Feature hrách zodpovedá stávke pri ktorej hráč získal 

Feature hry. O čiastku získanú vo Feature hrách a uvedenú po ukončení Feature hier na displeji VÝHRA môže hráč hrať v 

hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je 

možné aktivovať, ak je hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

Výška stávky:  

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru:  0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva vždy na všetkých 10-tich líniách naraz.  

Najvyššia možná  výhra v základnej hazardnej hre je 7 415,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

28. COLUMBUS deluxe 
 

- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

. 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet 
symbolov na 
výhernú líniu 

10, J Q, K, A Sextant Náhrdelník Kráľovná Columbus 

2   5 5 5 10 

3 5 10 15 25 50 100 

4 20 40 75 100 200 1000 

5 100 150 250 500 1000 5000 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem Scatter. V hre sa nachádza 1 špeciálny symbol. Jedná sa o symbol 

„Columbus“, ktorý nahrádza všetky symboly, okrem symbolu “Loď“. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Feature hry: 

K aktivácii hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 symboly „Loď“ kdekoľvek na prvom, 

treťom a piatom valci. Hráč takto získa 10 Feature hier. Stávka vo Feature hre je bezplatná – voľná. Stlačením tlačidla ŠTART 

sa začne 5 opticky znázornených valcov otáčať. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácií 

uvedených vo výhernom pláne (viď výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú 

valce po zastavení jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne, je hra ukončená a pokračuje ďalšou hrou, kým nie je 

počet hier vyčerpaný. Počas hier nemožno opätovne získať ďalšie Feature hry. O sumu získanú vo všetkých hrách a sumu 

uvedenú po ukončení všetkých hier na displeji VÝHRA môže hráč losovať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z 

tlačidiel RIZIKO) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. Dotykom obrazovky na políčku VEZMI) previesť na 

displej KREDIT. Hazardná hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

 Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 € 
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Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 5 270,-  € na jednu hazardnú hru 

  

 

29. DIAMOND WHEEL DELUXE  
 

- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet symbolov 

na výhernú líniu 

Citrón, Čerešňa, 

Slivka, Pomaranč 

Melón, 

Hrozno 

7 Diamantové koleso 

(scatter)* 

3 10 30 100 2 

4 50 160 1000 10 

5 150 600 5000 50 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry okrem Scatter sa počítajú zľava doprava. Symboly „Diamantové koleso“ (scatter) nemusia byť zoradené na 

výhernej línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

 

Feature hry: 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov kdekoľvek 3 a viac 

symbolov „Diamantové koleso“. Hráč takto získa 12 Feature hier. Stávka vo Feature hre je bezplatná – voľná. Platí výherná 

tabuľka pre Feature hru. Na dvoch obrazovkách sa objaví veľké koleso s rôznymi symbolmi diamantov.  Koleso obsahuje  4 

nevýherné polia Stlačením tlačidla ŠTART sa koleso roztočí, a keď po zastavení ukazuje horná šípka na modrý diamant získa 

hráč výhru vo výške 5-násobku celkovej stávky. Keď po zastavení ukazuje horná šípka na žltý diamant získa hráč výhru vo 

výške 2-násobku celkovej stávky. Ak padne červený diamant, hráč si výhru vylosuje stlačením tlačidla ŠTART z  intervalu 10 

až 1000 násobku celkovej stávky. V priebehu Feature hier je možné získať ďalšie Feature hry, ak sa objaví symbol „+3 

FEATURE HRY“. O čiastku získanú v hazardnej hre uvedenú po ukončení hry  na displeji VÝHRA môže hráč hrať 

v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie 

je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  

 

Výherná tabuľka pre hazardnú hru FEATURE GAME 

V tabuľke je uvedený násobok celkovej stávky, pri ktorej získal hráč Feature Game. 

žltý diamant 2 - - - - - - 

modrý diamant 5 - - - - - - 

červený diamant 

(RUBY CHANCE 

BONUS) 

10 20 50 100 200 500 1000 

 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 5 410,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

30. FREIBIER!  
 

- je päťvalcová hra s 50-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  
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Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet symbolov 
na výhernú líniu 

9, 10 J, Q K, A 
Srdce, 
Praclík 

Údené 
koleno 

Ženský 
kroj 

Sud* 
(scatter) 

3 5 5 10 10 15 20 1 

4 10 15 20 25 30 50 2 

5 30 40 50 100 125 250 10 
*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry okrem ,,Scatter“ platia zľava doprava. Wild  nahrádza všetky symboly okrem „Scatter“. Platí len najvyššia výhra 

na výhernú líniu.  

 

Feature hry:  

K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení  opticky znázornených valcov 3,4 a 5 symbolov „Sud“ 

(scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 12, 15 alebo 20 Feature hier, podľa toho, či je Feature hra spustená 

pomocou 3,4 alebo 5 symbolov „Sud“ (scatter). Stávka vo Feature hre je bezplatná – voľná. Symbol ,,Sud“ (scatter) môže 

odštartovať bezplatnú opätovnú otáčku. Hráč má možnosť získať vyšší počet symbolov ,,Sud“ (scatter) , maximálne 5. V hre sa 

nachádza 1 špeciálny symbol Freibier (Wild). Symbol Freibier (Wild)  bude dodaný pri Feature hrách na valcoch 2,3 a 4. Ak 

ukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne (viď výherné 

možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu 

z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje Feature hrou dovtedy, kým nie 

je počet Feature hier vyčerpaný. V priebehu Feature hier nie je možné získať Feature hry a o čiastku získanú vo Feature hrách, 

uvedenú po ukončení tejto hry na displeji VÝHRA, môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla 

VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardná hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime 

AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 € 

Stávka sa vykonáva na všetkých 50-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 1 182,- € na jednu hazardnú hru. 

 

31. FRUIT RUNNER  

 

- je trojvalcová  hazardná hra s 5-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

3 krát   „melón“   na jednej výhernej línii  200 

3 krát   „slivka“   na jednej výhernej línii   80 

3 krát   „citrón“   na jednej výhernej línii   40 

3 krát  „modré ** “  na jednej výhernej línii   10 

3 krát   „zelené ** “  na jednej výhernej línii   10 

3 krát   „77 77 77“  na jednej výhernej línii   300  

3 krát   „hrozno“  na jednej výhernej línii  100 

3 krát   „pomaranč“   na jednej výhernej línii  60 

3 krát   „čerešne“  na jednej výhernej línii  30 

 

Bonusová hra: 
Ak sa nachádza po odohraní valcovej hry buď na strednej výhernej línii 3 symboly Hviezda v modrom alebo zelenom poli, 

alebo na všetkých pozíciách obrazovky 9 symbolov Hviezda v modrom alebo zelenom poli, bude výhra podľa výherného plánu 

pripísaná na displej "Kredit" a aktivuje sa Fruit Runner Feature, kde hráč získava 1 alebo 5 voľných otáčok. Stávka vo Feature 

hre je bezplatná – voľná.  Na hornej obrazovke sa nachádza výherný plán a Bonusové koleso. Na vonkajšom kruhu 

bonusového kola sa nachádza 11 výherných políčok s rôznymi výhernými sumami a jedno políčko "+3 BONUSOVÉ 

OTÁČKY". Platí výherná tabuľka zodpovedajúca stávke, pri ktorej hráč bonusové hry získal. Bonusové kolo sa rozšíri na obe 

obrazovky. O čiastku získanú v bonusovej hre uvedenú po ukončení bonusovej hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať 

v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie 

je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 
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Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 600,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

32. FRUIT-O-MATIC  
 

- je päťvalcová hra so 40-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

  

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet 
symbolov na 
výhernú líniu 

Cherry, Ctrón, 
Pomaranč 

Melón, 
Slivka 

Zvonec 
,,7” 

(WILD) 
Hviezda 

(scatter) * 

3 10 20 20 40 5 

4 20 40 80 400 20 

5 100 200 400 1000 500 
*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly ,,Hviezda“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. V hre sa nachádza 1 špeciálny symbol. Jedná sa o symbol „7“ (WILD), ktorý 

nahrádza všetky ostatné symboly s výnimkou symbolu  ,,Hviezda“. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

  

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 € 

Stávka sa vykonáva na všetkých 40-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 10 000,-  € na jednu hazardnú hru. 

 

 

33. GALACTIC CHERRY  
 

- je päťvalcová hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet  symbolov na 
výhernú líniu 

Čerešňa Bar „7“ 

3 5 10 20 

4 10 30 100 

5 50 150 500 
Všetky výhry platia zľava doprava. V hre sa nachádza 1 špeciálny symbol. Jedná sa o symbol „Joker“ (WILD), ktorý nahrádza 

všetky symboly s výnimkou symbolu ,,Koleso“ (scatter). Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Galactic Wheel Feature: 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádza po zastavení na opticky znázornených valcoch 5 symbolov 

„Koleso“(scatter) kdekoľvek v hernom poli. Diamantové symboly sa môžu náhodne premeniť na symboly ,,Koleso“. Stávka vo 

Feature hre je bezplatná – voľná. Hráč takto získa Feature koleso. Hráčovi sa objaví v popredí koleso a dostane koleso otáčku. 

V priebehu Feature hier nie je možné získať Feature hry a o čiastku získanú vo Feature hrách, uvedenú po ukončení tejto hry 
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na displeji VÝHRA, môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej 

KREDIT. Hazardná hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,20 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 € 

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 5 000,-  € na jednu hazardnú hru. 

34. GOLDEN ARK II  
 

- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherné možnosti 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet symbolov na 

výhernú líniu 

10, J, Q K, A Skarabeus, 

Magické oko 

Strážca Kniha 

(scatter)* 

Dobrodružka 

2 - - 5 5 - 10 

3 5 5 30 40 2 100 

4 25 40 100 400 20 1000 

5 100 150 750 2000 200 5000 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry okrem symbolu Kniha (scatter) sa počítajú zľava doprava. V hre sa nachádza 1 špeciálny symbol. Jedná sa o 

symbol „Kniha“, ktorý spustí Golden Ark Feature a nahrádza všetky symboly. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Feature hry: 
Golden Ark Feature bude odštartovaná, ak sa nachádzajú po zastavení hry kdekoľvek na opticky znázornených valcoch aspoň 

tri symboly Kniha. Hráč takto získa 10 Feature hier. Stávka vo Feature hre je bezplatná – voľná. Na začiatku Feature hier bude 

náhodne zvolený Feature symbol. Ak sa objaví kdekoľvek v hernom poli dostatočný počet „Feature“ symbolov (viď. Výherné 

možnosti), skopíruje sa tento symbol na všetky pozície na príslušnom valci a hráč získa rovnakú výhru akoby valce s „Feature“ 

symbolmi boli zoradené zľava doprava. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo 

výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou dovtedy, kým nie je počet hazardných hier 

vyčerpaný.  Počas Feature hier možno získať ďalšie Feature hry, ak hráč opäť dosiahne počas Feature tri alebo viac symbolov 

Kniha. O čiastku získanú v hazardnej hre Feature uvedenú po ukončení hazardnej hry Feature na displeji VÝHRA môže hráč 

hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO 

nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru:  10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 7 185,-  € na jednu hazardnú hru. 

 

 

35. HELENA  
 

- je päťvalcová hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov 

na výhernú 

líniu: 

10,J, Q 9 A, K  Náramok   Váza, 

tanier 

Menelaus, Paris  Helena 

 (wild) 

   Slnko 

(scatter)* 
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2 - 2 - - - 2 10 2 

3 5 5 5 15 10 25 200 5 

4 25 25 50 100 75 150 2000 20 

5 100 100 125 500 250 750 10000 100 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry okrem Scatter platia zľava doprava. Symbol Wild "Helena" nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu 

výhry, okrem Scatter „Slnko“. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

Ak sa vo výhernej línii nachádza symbol Wild ,,Helena“ , výhry sú dvojnásobné.(neplatí pre samotný symbol Wild ,,Helena“) 

 

 

Feature hry: 
K aktivácii dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 a viac symbolov „Slnko“ kdekoľvek 

v hernom poli. Hráč takto získa 15 Feature hier a výhry sú strojnásobené. Stávka vo Feature hre je bezplatná – voľná. Ak 

ukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií uvedených vo výhernej tabuľke bude príslušná výhra 

pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií symbolov 

uvedených vo výhernom pláne, je Feature hra ukončená a pokračuje ďalšou Feature hrou dovtedy, kým nie je počet Feature 

hier vyčerpaný. V priebehu Feature hier je možné získať ďalšie Feature Hry. O čiastku získanú vo Feature hrách a uvedenú po 

ukončení Feature hier na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI 

VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardná hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime 

AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 10 310,- € na jednu hazardnú hru. 

 

36. LUCKY LADY´S CHARM DELUXE 6  
 

- je  päťvalcová hazardná hra s možnosťou pripojenia šiesteho valca s 10-timi výhernými líniami. Pri aktívnej funkcii 

Extra Bet je aktívnych 6 valcov a vsádza sa na dva až šesť zhodných symbolov v desiatich výherných líniách. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka  

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu, s výnimkou symbolu Scatter – pri 5 aktívnych valcoch 

Počet symbolov 

na výhernú líniu 
10, J, Q K, A 

9 
Podkova 

Štvorlístok, 

minca 

Lienka, 

zajačia nôžka 

Lucky 

lady   

Ruky* 

(scatter) 

2 - - 2 - - 2 10 2 

3 5 10 5 20 15 25 250 5 

4 25 50 25 100 75 125 2500 20 

5 100 125 100 400 250 750 9000 500 

 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu, s výnimkou symbolu Scatter – pri 6 aktívnych valcoch 

Počet symbolov 

na výhernú líniu 
10, J, Q K, A 

9 
Podkova 

Štvorlístok, 

minca 

Lienka, 

zajačia nôžka 

Lucky lady 

 

Ruky* 

(scatter) 

2 - - 1 - - 1 5 1 

3 2,5 5 2,5 10 7,5 12,5 125 2,5 

4 12,5 25 12,50 50 37,50 62,50 1250 10 

5 50 62,50 50 200 125 375 4500 250 

6 150 250 150 750 500 5000 10000 750 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem symbolu „Ruky“ (scatter). Symboly „Ruky“ (scatter) 

nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. 

Symbol „Lucky lady“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu 
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„Ruky“. Ak je výhra dosiahnutá za pomoci symbolu „Lucky lady“, je výhra uvedená vo výhernej tabuľke 

zdvojnásobená (neplatí pre samotný symbol „Lucky lady“). Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

EXTRABET FEATURE 

K aktivácií tejto hry dôjde dotykom na políčko EXTRABET na obrazovke pod šiestym valcom. Tým sa zdvojnásobí stávka na 

hazardnú hru, uplatnia sa výherné pomery pri šiestich valcoch, zároveň sa uvedie do hry šiesty valec.  

 
Feature hry: 

K aktivácii hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 a viac 

symbolov „Ruky“ kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 15 Feature hier, v ktorých sa výhry 

príslušné jednotlivým výherným kombináciám symbolov uvedených v tabuľke Výherné možnosti 

strojnásobujú. Stávka vo Feature hre je bezplatná – voľná. Pri aktívnom EXTRABET sa všetky 

dosiahnuté výhry počas Feature hier šesťnásobujú. Ak ukazuje herné pole po zobrazení všetkých 

symbolov jednu z kombinácií uvedených vo výhernej tabuľke bude príslušná výhra pripísaná na displej 

VÝHRA. Ak neukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácií symbolov 

uvedených vo výhernom pláne, je Feature hra ukončená a pokračuje ďalšou Feature hrou dovtedy, kým 

nie je počet Feature hier vyčerpaný. Ak sa objaví po zobrazení všetkých symbolov kdekoľvek v hernom 

poli 3 a viac symbolov „ruky“, získava hráč ďalšie Feature hry. O čiastku získanú vo Feature hre uvedenú 

po ukončení Feature hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením 

tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak 

je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 
 

 
Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,20 €  pri aktívnom EXTRA BET/ 0,10 € neaktívnom EXTRA BET 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 € pri aktívnom EXTRA BET/ 5 € neaktívnom EXTRA BET  

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre pri aktívnom EXTRA BET je 21 015,- € na jednu hazardnú hru. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre pri neaktívnom EXTRA BET je 4 555,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

37. RIVER QUEEN  
 

- je päťvalcová hra s 50-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka  

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

Počet symbolov 

na výhernej linii: 
9, 10, J, Q K, A 

Žetóny, 

Hracie kocky 
Karty Hráč Dáma 

River Queen 

(scatter)* 

3 4 8 16 20 40 60 2 

4 20 40 60 80 100 200 20 

5 100 160 200 300 400 1000 200 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly "River Queen" (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu 

byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol "Dáma" (WILD) nahradí akýkoľvek symbol potrebný k 

dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu "River Queen" (scatter). Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Feature hry: 
K aktivácii tejto hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na hernom vklade a na 

počte vsadených línií) 3, 4 alebo 5 symbolov "River Queen" kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 Feature hier, počas 

ktorých spúšťajúce symboly "River Queen" zostanú na svojich valcoch, rozšíria sa vždy na dve pozície na valci a v rámci 

každej Feature hry sa náhodne posunú nahor alebo dolu. Stávka vo Feature hre je bezplatná – voľná. Symbol "River Queen" 

nahrádza počas Feature hier všetky symboly. Stlačením tlačidla ŠTART sa začne 5 opticky znázornených valcov otáčať. Ak 

ukazujú po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácií uvedených vo výhernom pláne (viď výherné možnosti), 
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bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií uvedených vo 

výhernom pláne, je hra ukončená a pokračuje ďalšou Feature hrou kým nie je počet Feature hier vyčerpaný. Počas Feature hier 

nemožno opätovne získať ďalšie Feature hry. O sumu získanú vo všetkých Feature hrách a sumu uvedenú po ukončení 

všetkých Feature hier na displeji VÝHRA môže hráč losovať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO) 

alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. Dotykom obrazovky na políčku VEZMI) previesť na displej KREDIT. 

Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,25 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 50-tich výherných líniách. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 10 000,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

38. ROARING WILDS 
  

- je päťvalcová hra so 40-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka  

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet  symbolov na 

výhernú líniu 

Citrón, Čerešňa, 

Pomaranč, Slivka 

Hrozno, 

Melón 
Zvon „7“ 

Hviezda   

(scatter)* 

2 - - - 4  - 

3 8 20 40 60 2 

4 40 80 100 200 20 

5 100 200 300 1000 500 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem symbolu „Hviezda“(scatter). Symboly „Hviezda“ 

(scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich 

valcoch. Symbol „WILD“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu 

„hviezda“. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 
 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10 €  
Stávka sa vykonáva na všetkých 40-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 10 000,-  € na jednu hazardnú hru. 

 

 

39. SIZZLING GOLD  
 

- je  päťvalcová hazardná hra s 5-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka: 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov  

na výhernej línii: 
Čerešne 

Citrón, Slivka, 

Pomaranč 

Jahoda, Melón, 

Hrozno 

Hviezda* 

(scatter) 
„7“ 

2 5 - - - - 
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3 20 20 50 2 100 

4 50 50 200 10 1000 

5 200 200 500 50 5000 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly “Hviezda“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť 

rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „7“ sa počíta zľava doprava, sprava doľava a pri troch symboloch na 

línii platí aj kombinácia uprostred. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na 5-tich líniách naraz.  

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 11  000,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

40. SIZZLING HOT CLASSIC  
 

- je päťvalcová hra s 5-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka: 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

počet symbolov  

na výhernej línii: 
Čerešne 

Citrón, Slivka, 

Pomaranč 
Melón, Hrozno 

Hviezda* 

(scatter) 
„7“ 

2 5 - - - - 

3 20 20 50 2 100 

4 50 50 200 10 1000 

5 200 200 500 50 5000 

*Násobok celkovej stávky 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava, okrem symbolu „Hviezda“ (scatter). Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru:  10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 10 000,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 

41. TREASURE CHESTS  
 

- je päťvalcová  hazardná hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

  

Výherná tabuľka 

V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu. 

Počet symbolov na 

výhernú líniu: 

X BAR 7 

3 5 10 20 

5 10 20 100 

4 50 100 500 

Všetky výhry okrem symbolu „Truhlica“ (scatter) sa počítajú zľava doprava. Symbol „Wild“ nahrádza všetky symboly okrem 

symbolu „Truhlica“ (scatter). Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 
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Treasure Chest Feature: 
K aktivácií hazardnej hry dochádza ak sa nachádza po zastavení hry na každom z piatich opticky znázornených valcoch vždy 

jeden symbol „truhlica“. Hráč si dotykom vyberie jednu z truhiel a získa tak 5-25 Feature hier, alebo Mystery Chests Bonus. O 

počet Feature hier môže hráč losovať maximálne do 30 Feature hier. Platí výherná tabuľka zodpovedajúca stávke, pri ktorej 

hráč bonusové hry získal. Ak sa počas Treasure Chests Feature hier objaví symbol s označením DOUBLE a stane sa súčasťou 

výhry, je potom táto výhra zdvojnásobená. 

Súčasťou Treasure Chests Feature je Mystery Chests Bonus, ktorý hráč získa, ak si namiesto počtu Feature hier vylosuje nápis 

Mystery Chests Bonus. Na obrazovke sa objaví 15 symbolov „Truhlica“. Hráč dotykom postupne vyberá jednu truhlu za 

druhou, až dovtedy, kým sa mu nepodarí získať buď tri zlaté , alebo tri strieborné, alebo tri bronzové mince, aby tak získal buď 

Zlatý, Strieborný  alebo Bronzový poklad. Počiatočná hodnota pokladov je ako násobok vkladu (bronzový 50-násobok, 

strieborný 100-násobok, zlatý 500-násobok). Každá hodnota pokladov sa zvyšuje o percento z celkového vkladu do hry. 

Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernej tabuľke bude 

príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo 

výhernom pláne, je bonusová hra ukončená a pokračuje ďalšou bonusovou hrou dovtedy, kým nie je počet bonusových hier 

vyčerpaný. O čiastku získanú v bonusovej hre uvedenú po ukončení bonusovej hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať 

v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie 

je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 €  

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra je 5 000,- € na jednu hazardnú hru.  

 

 

 

42. ULTRA STAR  
 

- je trojvalcová hazardná hra s 5-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 
V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

3 krát  „čerešne“    na jednej výhernej línii  20 

3 krát  „citróny“   na jednej výhernej línii  20 

3 krát  „pomaranče“    na jednej výhernej línii   25 

3 krát  „slivka“     na jednej výhernej línii  25 

3 krát  „hrozno“   na jednej výhernej línii  75 

3 krát  „melón“    na jednej výhernej línii  100 

3 krát  „zvonček“   na jednej výhernej línii  250 

3 krát  „77“     na jednej výhernej línii  500 

 

 

Feature hra : 

K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádza po zastavení opticky znázornených valcov jeden 

symbol „HVIEZDA“ zobrazuje sa iba na 2. valci. Symbol „HVIEZDA“ sa rozširuje na všetky pozície 

tohto valca a podrží tento valec na jedno otočenie ostatných valcov, pričom „HVIEZDA“  nahrádza 

všetky symboly. Symbol „Hviezda“ nahrádza vo FEATURE hre akýkoľvek symbol potrebný 

k dosiahnutiu výhry. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 

výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou Feature-hrou v prípade, ak sa objaví ďalší 

symbol hviezdy opäť iba na 2. valci. O čiastku získanú vo FEATURE hre uvedenú po ukončení 

FEATURE hry na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO alebo ju stlačením tlačidla 

VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je 

hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 



 

 49 

  
Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10 €  
Stávka sa vykonáva na 5-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 1 000,- € na jednu hazardnú hru. 

 

 
43. WHEELRIDER  

 

- je päťvalcová hra s 10-timi výhernými líniami. 

Hazardná hra sa začína stlačením tlačidla ŠTART, opticky znázornené valce sa začnú otáčať, pričom zvolená čiastka bude 

odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú  opticky znázornené valce po zastavení jednu z výherných  kombinácií symbolov, 

tak je výhra pripísaná na displej VÝHRA. Pred zahájením ďalšej hazardnej hry sa  celá čiastka z poľa VÝHRA prevedie do 

poľa KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 

ukončená. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre RIZIKO.  

 

Výherná tabuľka 
V tabuľke je uvedená výška násobku stávky na líniu: 

počet  symbolov 
na výhernú líniu 

cherry, citrón, 
pomaranč, 

slivka 

melón, 
zvonec 

7 

3 10 30 100 

4 50 150 1000 

5 150 600 5000 
Všetky výhry (okrem Scatter) platia zľava doprava. Platí len najvyššia výhra na výhernú líniu. 

 

Feature hry: 
K aktivácii tejto hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3, 4 alebo 5 symbolov "Ruža" 

(scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 1, 2 alebo 3 Feature hry, podľa toho, či je hra spustená pomocou 3,4 alebo 

5 symbolov ,,Ruža“ (scatter). Stávka vo Feature hre je bezplatná – voľná. Podľa počtu vyhraných Future hier , má možnosť 

vytočiť si na kolese finančnú výhru (20,30,40,50,60,70,80,100,200-násobok celkového vkladu do hry) , alebo +2 Future hry 

O sumu získanú vo všetkých Feature hrách a sumu uvedenú po ukončení všetkých Feature hier na displeji VÝHRA môže hráč 

losovať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. 

Dotykom obrazovky na políčku VEZMI) previesť na displej KREDIT. Hazardná hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je 

hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 

 

 

Výška stávky: 

Minimálna stávka na 1 hazardnú hru: 0,10 € 

Maximálna stávka na 1 hazardnú hru: 10,00 € 

Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 6 000,-  € na jednu hazardnú hru 

 

 

Hazardná hra RIZIKO pre program Magic Games Premium HD VNT 

Hráč si vyberá červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou farbou, jeho aktuálna výhra sa 

zdvojnásobí. Tlačidlom VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) môže previesť výhru do kreditu, 

alebo môže rovnakým spôsobom pokračovať v hazardnej hre RIZIKO, tak dlho, pokiaľ neprehrá alebo pokiaľ by výhra 

nepresiahla 2000€.  

Hazardnú hru RIZIKO si hráč v nastaveniach môže deaktivovať. 

 

 


