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PRVÁ ČASŤ 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
 

Článok 1 
Predmet úpravy 

 
1. Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne (ďalej len „herný 

plán“) vydáva TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. so sídlom Brečtanová 1, 830 07 
Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sa, vložka č. 499/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ internetových 
hier prevádzkovaných v internetovom kasíne špecifikovaných v tomto hernom pláne (ďalej 
len „internetové hry“) podľa príslušných ustanovení zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných 
hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o hazardných hrách“) a na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie 
internetových hier v internetovom kasíne (ďalej len „individuálna licencia“) udelenej 
Úradom pre reguláciu  hazardných hier. 
 

2. Herný plán upravuje súbor pravidiel zahŕňajúcich pravidlá jednotlivých internetových hier 
(podmienky účasti, druhy prevádzkovaných internetových hier, výšku vkladov, spôsob 
určenia výhier a ich výšok a pod.), pravidlá a spôsob prijímania stávok, možnosti zrušenia 
stávok a vrátenia vkladu, pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania výhier a ďalšie náležitosti 
uvedené v zákone o hazardných hrách. 
 

3. Súčasťou herného plánu je podľa § 2 písm. g) zákona o hazardných hrách reklamačný 
poriadok, ktorý upravuje súbor pravidiel určujúcich podmienky uplatnenia reklamácie, 
vrátane spôsobu a lehoty na uplatnenie reklamácie a spôsobu a lehoty na jej vybavenie. 
 

4. Internetové hry sa prevádzkujú v  internetovom kasíne, hráč sa na nich zúčastňuje 
pripojením cez internetovú sieť na hráčsky účet, t.j. prostredníctvom pripojenia na server 
prevádzkovateľa internetových hier alebo prevádzkovateľom povereného subjektu. 
V internetovom kasíne sú softvérovo umiestnené jednotlivé moduly hracích systémov 
jednotlivých internetových hier, prostredníctvom ktorých je prevádzkovaná príslušná 
internetová hra. Hráč v internetovom kasíne hrá proti hraciemu systému alebo hráči hrajú 
vzájomne proti sebe. 
 

 
Článok 2 

Základné definície 
 

1. Centrálnym systémom prevádzkovateľa sa na účely tohto herného plánu rozumie 
informačný systém využívaný na prevádzkovanie o. i. aj internetových hier.  
 

2. Internetovým kasínom sa na účely tohto herného plánu považuje virtuálny priestor, 
v ktorom prevádzkovateľ prevádzkuje internetové hry, ktoré sa prevádzkujú v internetovom 
kasíne na webovom sídle www.tipos.sk. 
 

3. Hráčskym účtom sa na účely tohto herného plánu rozumie hráčsky účet podľa príslušných 
ustanovení zákona o hazardných hrách, t. j. nástroj, prostredníctvom ktorého sa hráč môže 
zúčastňovať a zúčastňuje na internetových hrách prostredníctvom internetu v internetovom 
kasíne, ktorý slúži najmä na správu finančných prostriedkov hráča, hernej histórie 
a identifikačných údajov hráča; bližšie podmienky zriadenia a využívania hráčskeho účtu sú 
bližšie špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu. 

http://www.tipos.sk/
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4. Všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu sa na účely tohto herného 
plánu rozumejú všeobecné obchodné podmienky vydané prevádzkovateľom na účasť 
hráčov na internetových hrách. 
 

5. Zákonom o AML sa na účely tohto herného plánu rozumie zákon č. 297/2008 Z. z. o 
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním 
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj 
akýkoľvek právny predpis, ktorý ho počas trvania individuálnej licencie, súčasťou ktorej je 
tento herný plán, nahradí. 

 
 

Článok 3 
Schvaľovanie a zverejňovanie herného plánu  

 
1. Herný plán a jeho zmeny schvaľuje príslušný orgán štátnej správy v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona o hazardných hrách. 
 

2. Herný plán je dokument, ktorý prevádzkovateľ sprístupňuje v sídle prevádzkovateľa a na 
webovom sídle prevádzkovateľa, ako aj v internetovom kasíne, prípadne aj inou vhodnou 
formou. 

 
 

Článok 4 
Záväznosť herného plánu 

 
1. Ustanovenia herného plánu sú záväzné pre: 

1. prevádzkovateľa; 
2. fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo 

iného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom vykonávajú činnosti pri prevádzkovaní 
internetových hier; 

3. fyzické osoby, ktoré požadujú účasť na internetovej hre podľa tohto herného plánu ako 
potenciálni hráči; 

4. hráčov – fyzické osoby, ktoré splnili podmienky účasti na internetových hrách podľa tohto 
herného plánu a všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu (ďalej len „hráč“). 

 
2. Hráčom je len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má zriadený a aktivovaný 

hráčsky účet a ktorá uhradí vklad a vloží stávku alebo za ktorého vklad za stávku uhradí 
prevádzkovateľ z titulu výhry hráča v akejkoľvek hazardnej hre prevádzkovanej 
prevádzkovateľom alebo ako výhru v propagačnej súťaži (ďalej len „súťaž“); tým nie sú 
dotknuté ustanovenia zákona o hazardných hrách v súvislosti s registrom vylúčených osôb 
vedených príslušným orgánom verejnej správy. 

 
3. Uzatvorením stávky prejavuje hráč súhlas s pravidlami herného plánu, ak z tohto herného 

plánu nevyplýva, že súhlas už bol z jeho strany prejavený skôr za podmienok stanovených 
vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu. 

 
4. Potenciálny hráč berie na vedomie, že ak má záujem o účasť v ktorejkoľvek z internetových 

hier, je viazaný týmto herným plánom a všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho 
účtu. 

 
Článok 5 

Prehľad internetových hier 
 
1. Tento herný plán súhrnne upravuje pravidlá a podmienky prevádzkovania nižšie uvedených 

internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne, a to: 

http://www.tipos.sk/
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a. okamžité lotérie e-ŽREBY (ďalej len „e-Žreby“); 
b. stolové hry;  
c. výherné prístroje. 
Pravidlá jednotlivých internetových hier sú bližšie špecifikované v prílohách herného plánu, 
ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Prevádzkovateľ nie je povinný prevádzkovať všetky 
internetové hry uvedené v prílohách herného plánu. 

 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
UZATVÁRANIE STÁVOK A URČENIE HODNOTY URČUJÚCEJ VÝSLEDOK 

INTERNETOVÝCH HIER 
 
 

Článok 6 
Základné podmienky účasti hráčov na internetových hrách 

 
1. Hráč sa zúčastňuje na internetových hrách v internetovom kasíne s využitím hráčskeho 

účtu, a to za splnenia všetkých podmienok stanovených herným plánom a všeobecnými 
obchodnými podmienkami hráčskeho účtu. Zriadením hráčskeho účtu vzniká medzi 
prevádzkovateľom a hráčom zmluvný vzťah. 
 

2. Hráč je povinný sa pre účely zriadenia a aktivácie hráčskeho účtu a jeho účasti na 
internetovej hre registrovať. V rámci svojej registrácie je hráč povinný riadne, úplne 
a pravdivo vyplniť elektronický registračný formulár (ďalej len „formulár“), ktorý je dostupný 
na webovom sídle prevádzkovateľa, vytvoriť si prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo 
s bezpečnostnými prvkami stanovenými vo formulári, vykonať úkony potrebné pre 
overovanie vyžadované v rámci formulára a registrácie a poskytnúť prevádzkovateľovi pre 
účely overenia a registrácie ďalšie ním vyžadované identifikačné a kontaktné údaje vo 
formulári.  
 

3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je hráč povinný v rámci registrácie poskytnúť tieto 
údaje:  
a. meno a priezvisko;  
b. titul, ak je udelený; 
c. rodné číslo, ak je pridelené alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je; 
d. trvalé bydlisko alebo povolenie na pobyt; 
e. emailová adresa; 
f. mobilné telefónne číslo u poskytovateľa verejných mobilných telekomunikačných služieb 

s licenciou vydanou členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru; 
g. štátna príslušnosť; 
h. prezývka (nickname); 
i. druh a číslo dokladu totožnosti (platný občiansky preukaz alebo platný cestovný doklad); 
j. číslo bankového účtu, na ktorý má byť vyplatená výhra alebo zostatok prostriedkov na 

hráčskom účte pri zrušení hráčskeho účtu, pričom môže ísť iba o taký bankový účet, 
ktorý nie je registrovaný na iného hráča a je zriadený finančnou inštitúciou so sídlom v 
štáte Európskeho hospodárskeho priestoru; 

k. informácia o tom, či je hráč politicky exponovanou osobou alebo bol politicky 
exponovanou osobou v období posledných dvanástich kalendárnych mesiacov alebo je 
sankcionovanou osobou v zmysle zákona o AML.  

 
4. V rámci registrácie je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a 

to: 
a. preukaz totožnosti hráča, a to občiansky preukaz alebo cestovný doklad (cestovný pas) 

a 
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b. akýkoľvek iný doklad hráča, z ktorého je možné určiť jeho identitu. 
 

5. Ak ďalej v tomto hernom pláne alebo vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho 
účtu nie je uvedené inak, po vykonaní registrácie hráčom, identifikácie hráča a overení jeho 
identifikácie prevádzkovateľom, tento vykoná aktiváciu hráčskeho účtu v centrálnom 
systéme prevádzkovateľa a informuje hráča o tejto skutočnosti na email uvedený vo 
formulári, a to bez zbytočného odkladu od dokončenia registrácie, t.j. vyplnenia a odoslania 
správnych a kompletných údajov a požadovaných dokladov hráča. Aktiváciou hráčskeho 
účtu je hráč oprávnený zúčastniť sa na internetových hrách v súlade s herným plánom, ak 
z platnej právnej úpravy alebo všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu 
nevyplýva inak.  
 

6. V prípade, ak hráč neposkytne v rámci registrácie všetky požadované informácie a/alebo 
doklady, alebo tieto sú neúplné, nezrozumiteľné, alebo nečitateľné, alebo prevádzkovateľ 
má dôvodnú pochybnosť o ich pravosti, platnosti alebo vecnej správnosti alebo z iného 
dôvodu, ako povinná osoba podľa zákona o AML, je oprávnený odmietnuť vykonať aktiváciu 
hráčskeho účtu; tým nie sú dotknuté práva alebo povinnosti prevádzkovateľa odmietnuť 
vykonať aktiváciu hráčskeho účtu podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho 
účtu. 
 

7. Po aktivácii hráčskeho účtu si môže hráč previesť na hráčsky účet finančné prostriedky 
nasledovne: 
a. priamy vklad alebo bezhotovostný prevod na určený bankový účet prevádzkovateľa 

zverejnený na jeho webovom sídle; 
b. prevodom v rámci internet bankingu (cez platobnú bránu na webovom sídle 

prevádzkovateľa)  za podmienok stanovených dotknutou finančnou inštitúciou; 
c. prostredníctvom platobnej karty hráča za podmienok stanovených dotknutou kartovou 

spoločnosťou alebo dotknutou finančnou inštitúciou; 
d. SMS platbou; 
a to za podmienok bližšie špecifikovaných vo všeobecných obchodných podmienkach 
hráčskeho účtu. 
 

8. Hráč je povinný pri využívaní hráčskeho účtu zadať prihlasovacie meno, prihlasovacie heslo 
a prípadne PIN kód, ktorý mu bol v rámci registrácie zaslaný prevádzkovateľom, ak 
prevádzkovateľ zadanie PIN kódu pre prihlásenie hráča do hráčskeho účtu vyžaduje. 
  

9. Internetové  kasíno je v prevádzke nepretržite 24 hodín denne, okrem technologickej výluky 
dostupnosti podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu. 
 

10. Hráč je povinný zabezpečiť v hráčskom účte aktuálne a správne údaje, ktoré sa uvádzajú 
vo formulári a počas registrácie, vrátane predkladaných dokladov, a v prípade ich zmien je 
povinný tieto v rámci hráčskeho účtu aktualizovať, a to bezodkladne, najneskôr však v lehote 
5 dní od posledného prihlásenia sa na hráčsky účet po rozhodnej skutočnosti; na aktualizáciu 
údajov v hráčskom účte platí primerane tento článok a všeobecné obchodné podmienky 
hráčskeho účtu.  

 
11. Hráč je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje do svojho hráčskeho účtu, vrátane PIN 

kódu a nesmie ich sprístupniť tretím osobám. V prípade, ak hráč zistí alebo má dôvodné 
podozrenie na neoprávnené využitie alebo zneužitie svojich prihlasovacích údajov k svojmu 
hráčskemu účtu, je povinný uvedené bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi a na základe 
tejto skutočnosti mu budú vygenerované nové dotknuté prihlasovacie údaje.  
 

12. Hráč je oprávnený si v zmysle príslušných ustanovení zákona o hazardných hrách 
nastaviť v hráčskom účte sebaobmedzujúce opatrenia, a to maximálnu výšku celkových 
stávok a maximálnu výšku prehry hráča počas času hrania na svojom hráčskom účte 
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kumulatívne za kalendárny mesiac od prvého prihlásenia hráča na jeho hráčsky účet v 
tomto kalendárnom mesiaci vždy do aktuálneho prihlásenia na svoj hráčsky účet v tomto 
kalendárnom mesiaci, a to samostatne pre internetové hry prevádzkované v internetovej 
herni a samostatne pre internetové hry prevádzkované v internetovom kasíne; za prehru 
hráča sa považuje suma predstavujúca rozdiel medzi súčtom všetkých stávok hráča 
vrátane tých stávok, ktoré nepriniesli výhru, a súčtom všetkých jeho výhier. Bližšie sú 
možnosti nastavenia sebaobmedzujúcich opatrení upravené vo všeobecných obchodných 
podmienkach hráčskeho účtu. 
 

13. Hráč berie na vedomie, že prevádzkovateľ môže byť s ohľadom na okolnosti konkrétneho 
prípadu povinný, prípadne tiež oprávnený, na vykonanie blokácie hráčskeho účtu; bližšie 
sú prípady, podmienky a spôsob blokovania hráčskeho účtu upravené vo všeobecných 
obchodných podmienkach hráčskeho účtu (napr. v prípade podozrenia z neobvyklých 
obchodných operácií podľa osobitnej právnej úpravy, porušenie povinností hráča podľa 
zákona o hazardných hrách alebo podľa tohto herného plánu a i.). 
   

14. Hráč je oprávnený požiadať o zrušenie hráčskeho účtu; podmienky a postup, vrátane 
doby zrušenia hráčskeho účtu sú upravené vo všeobecných obchodných podmienkach 
hráčskeho účtu. 
 

15. Hráč berie na vedomie, že k zrušeniu hráčskeho účtu môže dôjsť aj v iných prípadoch než 
podľa bodu 14 tohto článku herného plánu, ktoré sú bližšie špecifikované vo všeobecných 
obchodných podmienkach hráčskeho účtu, ktoré nadväzujú najmä na prípady dôvodného 
blokovania hráčskeho účtu (napr. tiež v prípade úmrtia hráča alebo na základe rozhodnutia 
príslušného orgánu verejnej správy). 
 

16. O zrušení hráčskeho účtu je hráč informovaný prevádzkovateľom na email uvedený 
v hráčskom účte; v takomto prípade je mu vrátený zostatok na hráčskom účte na bankový 
účet za podmienok bližšie upravených vo všeobecných obchodných podmienkach 
hráčskeho účtu. 
 

17. Okrem prípadu zrušenia hráčskeho účtu je hráč oprávnený nakladať so zostatkom na 
hráčskom účte v obmedzenom rozsahu, a to v súlade so zákonom o AML; bližšie sú 
podmienky špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.  
 

18. Bližšie podmienky využívania hráčskeho účtu, registra vylúčených osôb ako aj iné 
skutočnosti súvisiace s prevádzkou a využívaním hráčskeho účtu sú špecifikované vo 
všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu. 

 
 

Článok 7 
Základné podmienky uzatvárania stávok 

 
1. Stávky na jednotlivé internetové hry je možné uzatvárať v internetovom kasíne 

prostredníctvom internetu cez aktivovaný hráčsky účet, a to v súlade s týmto herným 
plánom a všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu. Pravidlá jednotlivých 
internetových hier, vrátane prípadnej prémiovej hry (jackpotu), sú uvedené v prílohe 
herného plánu. 
 

2. Hráč uzatvára stávky v jednotlivých internetových hrách prostredníctvom jednotlivých 
funkcií hráčskeho účtu v závislosti od pravidiel a druhu dotknutej internetovej hry, ktoré sú 
uvedené v prílohe tohto herného plánu; návod pre jednotlivé funkcie dotknutej internetovej 
hry („návod ako hrať“) je uvedený v internetovom kasíne.  
 

3. Možnosti uzatvorenia stávok sú uvedené v  pravidlách jednotlivých internetových hier. 
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4. Výška stávky v jednotlivej internetovej hre, vrátane prípadných minimálnych a maximálnych 

stávok a prípadná možnosť znásobenia stávok je určená v pravidlách príslušnej 
internetovej hry. 
 

5. Ak z tohto herného plánu nevyplýva inak, stávka prostredníctvom hráčskeho účtu je riadne 
uzatvorená, ak v rámci vykonania stávky v príslušnej internetovej hre centrálny systém 
prevádzkovateľa akceptuje a zaregistruje stávku, a súčasne sa zníži stav hráčskeho účtu o 
čiastku rovnajúcu sa celkovej výške vloženej stávky v eurách; tým nie sú dotknuté prípady 
úhrady vkladu za vloženú stávku hráča zo strany prevádzkovateľa; bližšie sú podmienky 
upravené vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu. V závislosti od druhu 
internetovej hry môže byť hráčovi v hráčskom účte zverejnený oznam o uzatvorení stávky. 
 

6. V súlade s pravidlami  jednotlivých internetových hier môže hráč prostredníctvom funkcie 
v hráčskom účte zadať zrušenie stávky, ktorá bola platne uzatvorená. Zrušiť uzatvorenú 
stávku, ak z tohto herného plánu nevyplýva inak, možno najneskôr pred začiatkom 
samotnej internetovej hry prostredníctvom funkcií hráčskeho účtu. Po úspešnom zrušení 
stávky je v hráčskom účte zmenený stav stávky zobrazený v hráčskom účte a vklad 
zrušenej (vloženej) stávky je vrátený na hráčsky účet hráča; tým nie sú dotknuté prípady, 
ak bol vklad za vloženú stávku podľa tohto herného plánu hradená zo strany 
prevádzkovateľa. 
 

7. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť hráčovi uzatvorenú stávku najmä v prípade, ak má 
dôvodnú pochybnosť, že pri uzatváraní stávky alebo stávok môže dochádzať k legalizácii 
príjmov z trestnej činnosti, prípadne je takéto konanie v rozpore s inými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi; tým nie je dotknuté právo na odmietnutie alebo zrušenie 
stávky v zmysle všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu, ak tak stanovujú. 
O zrušení stávky podľa tohto bodu prevádzkovateľ informuje  hráča bezodkladne po tejto 
skutočnosti, a to prostredníctvom hráčskeho účtu. 
 

8. Hráčovi je vrátený vklad  z vloženej stávky 
a)  v prípade, ak nie je možné uzavretú  stávku vyhodnotiť  z dôvodu technickej poruchy na 

strane prevádzkovateľa, alebo z dôvodu vyššej moci, 
b) v prípade zrušenia stávky podľa odseku 7 tohto článku herného plánu,  
c) ak tak vyplýva z platnej právnej úpravy (napr. podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení); 
podmienky a postup sú bližšie špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach 
hráčskeho účtu. 

 
 

Článok 8 
Určenie výsledku internetovej hry 

 
1. Spôsob a podmienky určenia výsledku dotknutej internetovej hry ako aj spôsob 

a podmienky určenia výhry, prípadne výhernej kategórie, výherného pomeru, vo vzťahu 
k uzatvorenej stávke závisí od druhu internetovej hry a je uvedený v pravidlách jednotlivých 
internetových hier.  
 

2. K zrušeniu určenia výsledku internetovej hry môže dôjsť z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť 
ani hráč a ani prevádzkovateľ; prevádzkovateľ hráčovi poskytne informáciu o tejto 
skutočnosti v internetovom kasíne. Bod 8 článku 7 herného plánu v takomto prípade platí 
primerane. 
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3. Ak z tohto herného plánu a pravidiel jednotlivých internetových hier nevyplýva inak, 
prevádzkovateľ zverejňuje výsledok internetovej hry v internetovom kasíne bezodkladne po 
jeho určení. 

 
 
 

TRETIA ČASŤ 
VÝHRA, UPLATNENIE NÁROKU NA VÝHRU A VYPLÁCANIE VÝHIER  

 
 

Článok 9 
Výhra, uplatnenie nároku na výhru a jej výplata 

 
1. Výhra, ako aj maximálna výška výhry, je pre jednotlivé internetové hry špecifikovaná 

v pravidlách jednotlivých internetových hier. 
 

2. Nárok na výhru vzniká v prípade zhody uzatvorenej stávky hráča a určeného výsledku 
internetovej hry podľa pravidiel dotknutej internetovej hry, ak zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov nevyplýva inak. 
 

3. Ak z platnej právnej úpravy nevyplýva inak, okamih vyhodnotenia uzatvorenej stávky hráča 
v zmysle tohto herného plánu a pravidiel jednotlivých internetových hier, sa považuje 
automaticky aj za uplatnenie nároku na výhru zo strany hráča. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností hráč nie je povinný osobitne uplatňovať nárok na výhru, t.j., pre tieto účely 
prevádzkovateľ neurčuje žiadne obdobie, v ktorom musí dôjsť k uplatneniu nároku na 
výhru.  
 

4. Výhra je hráčovi vyplatená vo forme pripísania týchto finančných prostriedkov na jeho 
hráčsky účet bezodkladne podľa bodu 3 tohto článku; tým nie sú dotknuté práva 
prevádzkovateľa v prípade dôvodných pochybností podľa tohto herného plánu a 
všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu vykonať blokáciu výhry na hráčskom 
účte alebo povinnosti prevádzkovateľa ako povinnej osoby najmä podľa zákona o AML. 
 

5. Po pripísaní výhry na hráčsky účet, môže hráč: 
a. použiť výhru na úhradu vkladu na uzatvorenie stávky prostredníctvom hráčskeho účtu;  
b. previesť výhru na bankový účet hráča podľa všeobecných obchodných podmienok 

hráčskeho účtu; 
c. požiadať o vyplatenie výhry v sídle prevádzkovateľa, a to podľa odseku 6 tohto článku. 

 
6. Hráč je oprávnený žiadať o vyplatenie prostriedkov zodpovedajúcich výhre v sídle 

prevádzkovateľa osobne, a to nasledovnými spôsobmi: 
a. v hotovosti, najviac však do sumy 5 000 eur;  
b. bezhotovostným prevodom na bankový účet podľa písm. b. odseku 5 tohto článku. 

 
7. Limit 5 000 eur na úhradu v hotovosti sa vzťahuje tak na jednotlivú výhru, ako aj výhry z 

viacerých uzatvorených stávok podľa tohto herného plánu. 
 

8. Ak z herného plánu alebo všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu nevyplýva 
inak, pri vyplácaní výhier je hráč povinný na požiadanie predložiť k určeniu a overeniu 
totožnosti a identifikácii jeho platný doklad totožnosti; tým nie sú dotknuté ďalšie práva 
a povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce najmä z osobitných predpisov v oblasti ochrany 
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranou pred financovaním terorizmu. 
Prevádzkovateľ môže aj pri pochybnostiach o veku hráča požadovať predloženie platného 
dokladu totožnosti kedykoľvek.  Hráč berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený 
o.i. požadovať, aby hráč, ktorý si uplatňuje vyplatenie výhry, sa odfotil so svojím platným 
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dokladom totožnosti, ktorým vykonal registráciu hráčskeho účtu, alebo ktorý je evidovaný v 
rámci informácií v hráčskom účte hráča, pričom z fotografie hráča musí byť jednoznačne 
zrejmé, že je totožnou osobou uvedenou na doklade totožnosti podľa tohto bodu. 
 

9. V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu v zmysle platnej právnej úpravy nastane prepadnutie 
výhry v prospech prevádzkovateľa, tieto finančné prostriedky zodpovedajúce prepadnutej 
výhre sú zdrojom na realizáciu výdavkov len na mimoriadne, alebo prémiové výhry, alebo 
priame dotácie JACKPOT-ov (viď prípady blokácie hráčskeho účtu podľa bodu 13 článku 6 
herného plánu alebo v prípade zrušenia hráčskeho účtu podľa článku 6 herného plánu). 

 
10. Hráč berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený spätne preverovať výsledok 

dotknutej internetovej hry  Ak prevádzkovateľ zistí, že výsledok dotknutej internetovej hry je 
iný, než na základe akého boli vyhodnotené stávky k takejto v dotknutej  internetovej hre,  
prehodnotí pripísanie výhry na hráčsky účet.  

 
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÝCH HIER 

 
Článok 10 

Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácií 
 

1. Hráč je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu v prípade, ak sa domnieva, že 
došlo k porušeniu jeho práv alebo porušeniu povinností prevádzkovateľa pri prevádzkovaní 
internetových hier podľa tohto herného plánu. 
 

2. Reklamáciu je možné uplatniť týmito spôsobmi: 
a. doporučeným listom zaslaným priamo do sídla prevádzkovateľa: TIPOS, národná 

lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37; 
b. prostredníctvom e-mailu na info@tipos.sk; 
c. prostredníctvom elektronického formulára, na webovom sídle prevádzkovateľa. 

 
3. Reklamácia musí obsahovať aspoň: 

a. stručný popis reklamovanej udalosti s uvedením príčiny vzniku reklamácie, ak je hráčovi 
známa, resp. dôvodu reklamácie; 

b. výšku nárokovanej výhry, ak sa domáha výhry, inak uvedenie, čoho sa domáha; 
c. údaj jednoznačne definujúci stávku, tzv. ID stávky; 
d. identifikačné a kontaktné údaje hráča najmenej v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, 

prípadne prihlasovacie meno alebo iný identifikačný údaj hráča, adresa trvalého pobytu 
alebo iná korešpondenčná adresa, prostredníctvom ktorej je možné hráča kontaktovať. 
 

4. Ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky údaje alebo podklady uvedené v odseku 3 
tohto článku, prevádzkovateľ nie je povinný začať reklamačné konanie. V prípade, ak je 
reklamácia neúplná a hráč v reklamácii uviedol dostatočné kontaktné údaje, prevádzkovateľ 
vyzve hráča na doplnenie reklamácie; do doplnenia reklamácie neplynie lehota podľa 
článku 11 tohto herného plánu.  
 

5. Dátumom rozhodujúcim pre začatie reklamačného konania je doručenie úplnej reklamácie 
prevádzkovateľovi. 
 

6. Otázky, žiadosti o informácie alebo podnety hráčov sa nepovažujú za reklamáciu podľa 
tohto článku a nevzťahuje sa na ne článok 10 a 11 tohto herného plánu. 

 
 

mailto:info@tipos.sk
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Článok 11 
Reklamačné konanie a jeho výsledok 

 
1. Po uplatnení reklamácie podľa predchádzajúceho článku herného plánu je prevádzkovateľ 

povinný začať reklamačné konanie. Reklamačné konanie je prevádzkovateľ povinný 
vybaviť a jeho výsledok oznámiť písomne hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, a to všetko 
najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. 
 

2. Ak má hráč za to, že jeho reklamácia bola vybavená v rozpore s týmto herným plánom, 
prípadne všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu, zákonom o hazardných 
hrách alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, proti vybaveniu reklamácie 
môže podať námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného 
konania. V námietke je hráč povinný uviesť, z akého dôvodu má za to, že jeho reklamácia 
bola vybavená v rozpore s týmto herným plánom, prípadne všeobecnými obchodnými 
podmienkami hráčskeho účtu, zákonom o hazardných hrách alebo inými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi; na uplatnenie námietok podľa tohto bodu sa článok 10 
herného plánu vzťahuje primerane. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ 
prevádzkovateľa, a to v lehote do 30 dní od doručenia námietok proti vybaveniu reklamácie. 
 

3. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie, alebo v sporných prípadoch o platnosti, či 
presnosti uzatvorenej stávky, je rozhodujúci kompletný údajový záznam o stávke 
registrovaný v centrálnom  systéme prevádzkovateľa. 

 
 
 

PIATA ČASŤ 
OSOBITNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 

Článok 12 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona o AML je prevádzkovateľ povinnou osobou, 

na ktorú sa vzťahujú príslušné práva a povinnosti pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie 
príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Vzhľadom na uvedené je 
prevádzkovateľ oprávnený, a zároveň povinný postupovať pri prevádzkovaní internetových 
hier v súlade so zákonom o AML ako aj internými predpismi, vydanými na základe zákona 
o AML, pričom tieto osobitné práva a povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov 
z trestnej činnosti a ochranou pred financovaním terorizmu nie sú explicitne v tomto hernom 
pláne obsiahnuté. V tejto súvislosti je prevádzkovateľ oprávnený požadovať najmä 
predloženie dokumentov alebo poskytnutia informácií ako aj požadovať primeranú 
súčinnosť. 
 

2. Pri prevádzkovaní internetových hier podľa tohto herného plánu, vrátane vykonávania 
činností podľa zákona o AML, dochádza k spracúvaniu osobných údajov hráča zo strany 
prevádzkovateľa podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) v znení neskorších predpisov; všetky informácie týkajúce sa spracúvania osobných 
údajov sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa v sekcii Ochrana súkromia. 
 

3. Hráč má podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o ARS“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia 
sporov s cieľom ochrany svojich práv, a to za podmienok stanovených v zákone o ARS, a 
to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia generálneho riaditeľa prevádzkovateľa 
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podľa článku 11 herného plánu alebo márneho uplynutia lehoty uvedenej v odseku 2 článku 
11 herného plánu, ak v zákone o ARS nie je uvedené inak; tým nie je dotknutá komunikácia 
pred podaním žiadosti o nápravu. Pre účely tohto herného plánu sa za žiadosť o nápravu 
podľa zákona o ARS považuje námietka podľa článku 11 tohto herného plánu. Subjekty 
alternatívneho riešenia sporov ako aj postup pre podanie návrhu sú špecifikované v zákone 
o ARS. Uplatnením práva podľa tohto odseku nie je dotknuté právo hráča obrátiť sa na 
vecne a miestne príslušný všeobecný súd podľa príslušných ustanovení všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

 
4. Ak v tomto hernom pláne nie je upravené, prevádzkovateľ si vyhradzuje pre účely 

prevádzkovania internetových hier upravených v tomto hernom pláne vydať a meniť 
všeobecné obchodné podmienky hráčskeho účtu, pričom prevádzkovateľ si vyhradzuje vo 
všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu upraviť bližšie najmä: 
a. podrobnosti registrácie a aktivácie hráčskeho účtu, vrátane súvisiacich práv a povinností 

hráča a prevádzkovateľa; 
b. podrobnosti dotovania hráčskeho účtu tak zo strany hráča ako aj prevádzkovateľa; 
c. podrobnosti využívania hráčskeho účtu, vrátane nastavenia hráčskeho účtu po jeho 

aktivácii zo strany prevádzkovateľa, a to najmä, ale nielen vo vzťahu k 
sebaobmedzujúcim opatreniam a registru vylúčených osôb; 

d. podrobnosti overenia a vyplácania výhry v rámci hráčskeho účtu a na bankový účet 
hráča; 

e. porušenie povinností hráča, podrobnosti blokácie a zrušenia hráčskeho účtu; 
f. podrobnosti pre podmienky a postup vrátenia finančných prostriedkov evidovaných na 

hráčskom účte; 
g. ostatné práva a povinnosti vo vzťahu k hráčskemu účtu; 
h. ostatné skutočnosti vo vzťahu k hráčskemu účtu, vrátane podmienok zmeny 

všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu a prechodných ustanovení. 
 

5. Všeobecné obchodné podmienky hráčskeho účtu sú zverejnené na webovom sídle 
prevádzkovateľa. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností herný plán má prednosť pred 
všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu. 
 

6. Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť prevádzkovanie internetovej hry, ak 
z dôvodu akýchkoľvek mimoriadnych okolností by bolo čo aj len čiastočne znemožnené 
riadne prevádzkovanie dotknutej internetovej hry; o tejto skutočnosti informuje najmä 
prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa. Ak v dôsledku prerušenia alebo 
obmedzenia prevádzkovania dotknutej hazardnej hry nebude možné vyhodnotiť uzatvorené 
stávky, prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vrátenie vkladov zo stávok, ktoré neboli 
vyhodnotené podľa tohto herného plánu, a to prostredníctvom hráčskeho účtu. 

 
 

Článok 13 
Prechodné ustanovenia 

 
1. Hráčsky účet aktivovaný pred nadobudnutím účinnosti tohto herného plánu sa spravuje 

týmto herným plánom a ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok hráčskeho 
účtu, vrátane práv a povinnosti hráča a prevádzkovateľa.  
 

2. Internetové hry uvedené v tomto hernom pláne prevádzkované pred nadobudnutím 
účinnosti tohto herného plánu sa považujú za internetové hry prevádzkované podľa tohto 
herného plánu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa stávky prijaté prevádzkovateľom 
pred nadobudnutím účinnosti tohto herného plánu považujú za stávky podľa tohto herného 
plánu a akékoľvek prostriedky pre JACKPOTy internetových hier uvedené v tomto hernom 
pláne nakumulované pred nadobudnutím účinnosti tohto herného plánu sa považujú za 
JACKPOTy internetových hier nakumulované podľa tohto herného plánu. 
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Článok 14 
Záverečné ustanovenie 

 
Tento herný plán nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

 
 

Príloha: 
Zoznam internetových hier  
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Dizzy Hot 
 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 9 voliteľnými hernými líniami. Hráč si môže zvoliť počet 
aktívnych herných línií, v krokoch 1, 3, 5, 7, 9. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom 
pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 
 
Minimálny vklad 1,00 €.  

Maximálny vklad  450,00 €. 

Maximálna možná výhra je 500 000 €. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9566 

 
 
 
Výhra vzniká vtedy, keď sa na aktívnej hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 
symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca zľava a 
nesmie byť prerušovaná iným symbolom. Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii.  

 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava  

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 



 

 

 

 

Finančné prostriedky pre hru (KREDIT V EUR) sú zobrazené na dolnej lište vľavo. 

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii vo výhernom prístroji, po kliknutí na okrúhle tlačidlo s otáznikom.  

 

 

  



 

 

Flaming Fruits 
 

je 3-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 5 fixnými hernými líniami. Hra je prístupná aj prostredníctvom 
mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 
 
Minimálny vklad 5,00 €.  

Maximálny vklad  500,00 €. 

Maximálna možná výhra je 500 000 €. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9517 

 
Výhra vzniká vtedy, keď sa na aktívnej hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 
symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca zľava a 
nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná 
najvyššia výhra na línii.  

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 

Finančné prostriedky pre hru (KREDIT V EUR) sú zobrazené na dolnej lište vľavo. 

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii vo výhernom prístroji, po kliknutí na okrúhle tlačidlo s otáznikom.  

  



 

 

Lunar Amulet 
 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 9 voliteľnými hernými líniami. Hráč si môže zvoliť počet 
aktívnych herných línií, v krokoch 1, 3, 5, 7, 9. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom 
pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 
 
Minimálny vklad 1,00 €.  

Maximálny vklad  450,00 €. 

Maximálna možná výhra je 500 000 €. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9423 

 
 
 
Výhra vzniká vtedy, keď sa na aktívnej hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 
symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca zľava a 
nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná 
najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom.  

 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava  

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 



 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 

Finančné prostriedky pre hru (KREDIT V EUR) sú zobrazené na dolnej lište vľavo. 

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii vo výhernom prístroji, po kliknutí na okrúhle tlačidlo s otáznikom.  

 

 

  



 

 

Path Of Valkyrie 
 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 9 voliteľnými hernými líniami. Hráč si môže zvoliť počet 
aktívnych herných línií, v krokoch 1, 3, 5, 7, 9. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom 
pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 
 
Minimálny vklad 1,00 €.  

Maximálny vklad  450,00 €. 

Maximálna možná výhra je 500 000 €. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9399. 

 
 
 
Výhra vzniká vtedy, keď sa na aktívnej hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 
symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca zľava a 
nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná 
najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom.  

 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava  

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 



 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 

Finančné prostriedky pre hru (KREDIT V EUR) sú zobrazené na dolnej lište vľavo. 

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii vo výhernom prístroji, po kliknutí na okrúhle tlačidlo s otáznikom.  

 

 

  



 

 

The Mysterious Nile 
 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 9 voliteľnými hernými líniami. Hráč si môže zvoliť počet 
aktívnych herných línií, v krokoch 1, 3, 5, 7, 9. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom 
pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 
 
Minimálny vklad 1,00 €.  

Maximálny vklad  450,00 €. 

Maximálna možná výhra je 500 000 €. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9397. 

 
 
 
Výhra vzniká vtedy, keď sa na aktívnej hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 
symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca zľava a 
nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná 
najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom.  

 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava  

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 



 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 

Finančné prostriedky pre hru (KREDIT V EUR) sú zobrazené na dolnej lište vľavo. 

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii vo výhernom prístroji, po kliknutí na okrúhle tlačidlo s otáznikom.  

 

 

  



 

 

2 MILLION B.C. 

 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1-

30tich herných líniách. 

Vklad na jednu hru je 0,02 – 150,00 €.  

Maximálna možná výhra je 674 500,00 €. 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9194. 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava, kombinácia výherných symbolov 
musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade symbolu Free Spins/ 
Voľných hier). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii.  

 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 



 

 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava. 

Línia26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava. 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 
 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v strede obrazovky pod valcami v poli s názvom  (Credits).  

Pri  režime zobrazovania v kreditoch (minciach) dochádza k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z 
eur na kredit. Prepočet na kredity je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince (Coin) v eurách. 

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2000,00 € , (potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince na 
0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 kreditov, mať hodnotu 10 eurocentov. Akonáhle dôjde k zmene 
hodnoty kreditu, mení sa automaticky celkový počet kreditov: po zmene hodnoty kreditu na 0,50 zase 
analogicky 4000 kreditov (jedna minca bude mať hodnotu 0,50 €), atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 



 

 

7th Heaven 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 

1,3,5,7,9,10,12,14,16 a 18tich herných líniách. 

a. Vklad na jednu hru je 0,02 – 90,00 €.  

b. Maximálna možná výhra je 2 162 160,00 €. 

 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov):  0,97. 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava, kombinácia výherných symbolov 
musí začínať od 1. valca (neplatí pre Scatter) a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade 
divokého symbolu pri výherných kombináciách symbolov 7). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii.  

   

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 
 



 

 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v strede obrazovky pod valcami v poli s názvom  (Credits).  

Pri  režime zobrazovania v kreditoch (minciach) dochádza k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z 
eur na kredit. Prepočet na kredity je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince (Coin) v eurách. 

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2000,00 € , (potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince na 
0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 kreditov, mať hodnotu 10 eurocentov. Akonáhle dôjde k zmene 
hodnoty kreditu, mení sa automaticky celkový počet kreditov: po zmene hodnoty kreditu na 0,50 zase 
analogicky 4000 kreditov (jedna minca bude mať hodnotu 0,50 €), atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

A Night in Paris 

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča, na 

1,3,5,7,9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30tich herných líniách. Hra je prístupná aj 

prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 

Minimálny vkad      0,02 €. 

Maximálny vklad  150,00 €. 

Maximálna možná výhra je jackpot. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9692. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 

symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať na 1. valci 

zľava, smerujúc k piatemu valcu zľava (neplatí pre symbol Caught in the Museum a strážnej služby). 

Výherná línia nesmie byť prerušovaná iným symbolom. Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii.  

 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej  línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej  línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
 

 

Grafické zobrazenie herných línií: 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 



 

 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke vo výhernom prístroji.  

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v poli BALANCE 

(ZOSTATOK).  

 

 

  



 

 

Genie`s Fortune  

 
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,28,29 a 30tich herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej 
verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 

Vklad na jednu hru je 0,02 – 300,00 €.  

Maximálna možná výhra je  128 500,00 €. 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9561. 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené  z ľavej strany od 1. valca bez prerušenia iným symbolom,  alebo  z pravej strany  .  teda 1. valec z prava, 

t.j. 5. valec z ľavej strany (neplatí pre Scatter symboly módu Poblázni ma klikom, Truhlica pokladov a Džinová 

lampa ) a  bez prerušenia iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná 

najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však 

neplatí pre Scatter symboly. 

   

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava. 

Línia26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava. 

 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 
 
 



 

 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej časti obrazovky pod valcami v poli s názvom  
(Credits).  

Pri  režime zobrazovania v kreditoch (minciach) dochádza k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z 
eur na kredit. Prepočet na kredity je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince (Coin) v eurách. 

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2000,00 € , (potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince na 
0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 kreditov, mať hodnotu 10 eurocentov. Akonáhle dôjde k zmene 
hodnoty kreditu, mení sa automaticky celkový počet kreditov: po zmene hodnoty kreditu na 0,50 zase 
analogicky 4000 kreditov (jedna minca bude mať hodnotu 0,50 €), atď. 

 
 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

Good Girl Bad Girl 
 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 15 voliteľnými hernými líniami. Hráč si môže zvoliť počet 
aktívnych herných línií, v krokoch 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 , 15. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, 
pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 
 
Minimálny vklad 0,01 €.  

Maximálny vklad  150,00 €. 

Maximálna možná výhra je JACKPOT. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9759. 

 
Výhra vzniká vtedy, keď sa na aktívnej hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však, v závislosti od 
nastavenia režimu hry (režim Dobrého dievčaťa, režim Zlého dievčaťa, Duálny režim), musia byť výherné symboly 
umiestnené na aktívnej hernej línii od 1. valca zľava smerom k 5. valcu zľava (režim Dobrého dievčaťa) alebo na 
aktívnej hernej línii od 1. valca sprava smerom k 5. valcu sprava (režim Zlého dievčaťa), alebo, v prípade nastavenia 
Duálneho režimu, začínajú výherné kombinácie na aktívnej hernej línii buď na 1. valci zľava, v smere k 5. valcu 
zľava, alebo tiež na 1. valci sprava, smerom k 5. valcu sprava. Výherná kombinácia na aktívnej hernej línii nesmie 
byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 
výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom.  

 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava  

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 



 

 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 

Finančné prostriedky pre hru (Credits) sú zobrazené na dolnej lište vľavo a sú prepočítané na mince 
v zvolenej hodnote (Coin Size). 

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii vo výhernom prístroji, po kliknutí na okrúhle tlačidlo s otáznikom.  

 

 

  



 

 

Greedy Goblins 

 
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 30-tich herných líniách. Hra je prístupná aj 
prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 

Vklad na jednu hru je:  0,30 – 150,00 €.  

Maximálna výhra je JACKPOT 
 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9738 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca. Vypláca sa iba 

prípadná najvyššia výhra na línii.  

   

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava                                     Línia8 je herná úroveň s 

možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + druhý symbol  v spodnej 

línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty 

symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 



 

 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava. 

Línia26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava. 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

  

 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej časti obrazovky pod valcami v poli s názvom  
(BALANCE).  

Pri  režime zobrazovania v kreditoch (minciach) dochádza k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z 
eur na kredit. Prepočet na kredity je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince (Credit) v eurách. 

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2000,00 € , (potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince na 
0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 kreditov, mať hodnotu 10 euro centov. Ako náhle dôjde k zmene 
hodnoty kreditu, mení sa automaticky celkový počet kreditov: po zmene hodnoty kreditu na 0,50 zase 
analogicky 4000 kreditov (jedna minca bude mať hodnotu 0,50 €), atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 



 

 

Gypsy Rose 
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1 až 30-tich 
herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú 
totožné s klasickou verziou hry. 

Vklad na jednu hru je:  0,01 – 150,00 €.  

Maximálna výhra 336 000,00 €. 
 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9649. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca. Vypláca sa iba 

prípadná najvyššia výhra na línii.  

   

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava                                     

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava. 

Línia26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava. 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 
Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej časti obrazovky pod valcami v poli s názvom  
(BALANCE).  

Pri  režime zobrazovania v kreditoch (minciach) dochádza k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z 
eur na kredit. Prepočet na kredity je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince (Credit) v eurách. 

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2000,00 € , (potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince na 
0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 kreditov, mať hodnotu 10 euro centov. Ako náhle dôjde k zmene 
hodnoty kreditu, mení sa automaticky celkový počet kreditov: po zmene hodnoty kreditu na 0,50 zase 
analogicky 4000 kreditov (jedna minca bude mať hodnotu 0,50 €), atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

Dr.Jekyll & Mr.Hyde, 
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1 až 30-tich 
herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú 
totožné s klasickou verziou hry. 

Vklad na jednu hru je:  0,01 – 150,00 €.  

Maximálna výhra 480 000,00 €. 
 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9649. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca. Vypláca sa iba 

prípadná najvyššia výhra na línii.  

   

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava                                      

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava. 

Línia26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava. 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

  

 
Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej časti obrazovky pod valcami v poli s názvom  
(BALANCE).  

Pri  režime zobrazovania v kreditoch (minciach) dochádza k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z 
eur na kredit. Prepočet na kredity je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince (Credit) v eurách. 

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2000,00 € , (potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince na 
0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 kreditov, mať hodnotu 10 euro centov. Ako náhle dôjde k zmene 
hodnoty kreditu, mení sa automaticky celkový počet kreditov: po zmene hodnoty kreditu na 0,50 zase 
analogicky 4000 kreditov (jedna minca bude mať hodnotu 0,50 €), atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

Mamma Mia! 
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1-30tich 
herných líniách.  

Vklad na jednu hru je 0,02 – 150,00 €  (+ poplatok za každý uzamknutý symbol  pri využití funkcie 
uzamykania divokých symbolov – max. 80209,00 € ). 

Maximálna možná výhra je 1 035 900,00 €. 
 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9346 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. Valca (neplatí 

preScatter symboly:  Pizza, Klikni ma a Kritik) a nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade 

divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. 

divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre Scatter symboly. 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava. 

Línia26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava. 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 
 
 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v strede obrazovky pod valcami v poli s názvom  (Credits).  

Pri  režime zobrazovania v kreditoch (minciach) dochádza k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z 
eur na kredit. Prepočet na kredity je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince (Coin) v eurách. 

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2000,00 € , (potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince na 
0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 kreditov, mať hodnotu 10 eurocentov. Akonáhle dôjde k zmene 



 

 

hodnoty kreditu, mení sa automaticky celkový počet kreditov: po zmene hodnoty kreditu na 0,50 zase 
analogicky 4000 kreditov (jedna minca bude mať hodnotu 0,50 €), atď. 

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

Mr Vegas, 
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1 až 30tich 
herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú 
totožné s klasickou verziou hry. 

Vklad na jednu hru je:  0,02 – 150,00 €.  

Maximálna výhra (bez jackpotu) 119 700,00 €. 

Maximálna možná výhra: jackpot 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,938. 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. Valca (neplatí pre 

symboly bonusových módov: Peňažné koleso, Výherný automat, Free Spins a pán Vegas) . Vypláca sa iba 

prípadná najvyššia výhra na línii.  

   

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava. 

Línia26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava. 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 
 
 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v pravej časti obrazovky pod valcami v poli s názvom  
(BALANCE).  

Pri  režime zobrazovania v kreditoch (minciach) dochádza k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z 
eur na kredit. Prepočet na kredity je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince (Coin) v eurách. 

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2000,00 € , (potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince na 
0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 kreditov, mať hodnotu 10 eurocentov. Akonáhle dôjde k zmene 



 

 

hodnoty kreditu, mení sa automaticky celkový počet kreditov: po zmene hodnoty kreditu na 0,50 zase 
analogicky 4000 kreditov (jedna minca bude mať hodnotu 0,50 €), atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

Pinocchio 
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1 až 15tich 
herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú 
totožné s klasickou verziou hry. 

Vklad na jednu hru je:  0,02 – 75,00 €.  

Maximálna výhra 140 500,00 €. 
 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,965 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. Valca. Vypláca sa iba 

prípadná najvyššia výhra na línii.  

   

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

  
 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej časti obrazovky pod valcami v poli s názvom  
(BALANCE).  

Pri  režime zobrazovania v kreditoch (minciach) dochádza k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z 
eur na kredit. Prepočet na kredity je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince (Credit) v eurách. 

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2000,00 € , (potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince na 
0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 kreditov, mať hodnotu 10 eurocentov. Akonáhle dôjde k zmene 
hodnoty kreditu, mení sa automaticky celkový počet kreditov: po zmene hodnoty kreditu na 0,50 zase 
analogicky 4000 kreditov (jedna minca bude mať hodnotu 0,50 €), atď. 

 
Všetky výhry sú zdvojnásobené v úrovniach hry „Javisko“ a „Trieda“. Pri zmene stávky sa vynulujú všetky dovtedy 
nazbierané kolekcie symbolov. 

  



 

 

Rook’s Revenge 
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 25-tich herných líniách. Hra je prístupná aj 
prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 

Vklad na jednu hru je 0,5 – 125,00 €.  

Maximálna možná výhra v základnej hre je  2 330 000,00 €. 
 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9453. 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. Valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. 

   

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 



 

 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava. 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 
 

 
 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v strede obrazovky pod valcami v poli s názvom  (Credits).  

Pri  režime zobrazovania v kreditoch (minciach) dochádza k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z 
eur na kredit. Prepočet na kredity je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince (Coin) v eurách. 

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2000,00 € , (potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince na 
0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 kreditov, mať hodnotu 10 eurocentov. Akonáhle dôjde k zmene 
hodnoty kreditu, mení sa automaticky celkový počet kreditov: po zmene hodnoty kreditu na 0,50 zase 
analogicky 4000 kreditov (jedna minca bude mať hodnotu 0,50 €), atď. 

 
 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 

  



 

 

The True Sheriff, 
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1 až 30tich 
herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú 
totožné s klasickou verziou hry. 

Vklad na jednu hru je:  0,02 – 150,00 €.  

Maximálna výhra 750 000,00 €. 
 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,974 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. Valca (neplatí pre 

symboly bonusových módov: Peňažné koleso, Výherný automat, Free Spins a pán Vegas) . Vypláca sa iba 

prípadná najvyššia výhra na línii.  

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava. 

Línia26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava. 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 
 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v pravej časti obrazovky pod valcami v poli s názvom  
(BALANCE).  

Pri  režime zobrazovania v kreditoch (minciach) dochádza k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z 
eur na kredit. Prepočet na kredity je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince (Credit) v eurách. 

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2000,00 € , (potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince na 
0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 kreditov, mať hodnotu 10 eurocentov. Akonáhle dôjde k zmene 
hodnoty kreditu, mení sa automaticky celkový počet kreditov: po zmene hodnoty kreditu na 0,50 zase 
analogicky 4000 kreditov (jedna minca bude mať hodnotu 0,50 €), atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 



 

 

Under the Sea 
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1-30tich 
herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú 
totožné s klasickou verziou hry. 

Vklad na jednu hru je 0,02 – 150,00 €  

Maximálna možná výhra je  90 050,00 €. 
 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9335. 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. Valca (neplatí 

preScatter symboly) a nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). 

Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. 

Toto pravidlo však neplatí pre Scatter symboly. 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 



 

 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava. 

Línia26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava. 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 
 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v strede obrazovky pod valcami v poli s názvom  (Balance).  

Pri  režime zobrazovania v kreditoch (minciach) dochádza k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z 
eur na kredit. Prepočet na kredity je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince (Coin) v eurách. 

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2000,00 € , (potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote mince na 
0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 kreditov, mať hodnotu 10 eurocentov. Akonáhle dôjde k zmene 
hodnoty kreditu, mení sa automaticky celkový počet kreditov: po zmene hodnoty kreditu na 0,50 zase 
analogicky 4000 kreditov (jedna minca bude mať hodnotu 0,50 €), atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

Booming 7 

je 3-valcový, 9-líniový výherný prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča na 1 až 9-tich herných 

líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s 

klasickou verziou hry. 

Vklad na jednu hru je 0,03 – 27,00 €. 

Maximálna možná výhra je 1 662,00 € 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9602. 

 
Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava (pri obojsmernom móde aj 
z opačnej strany) a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným 
symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný 
symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom (plní funkciu žolíka). Toto pravidlo však neplatí pre 
Scatter symbol. Divoké symboly môžu vytvoriť vlastnú výhernú kombináciu (v takom prípade však už nevytvárajú 
iné výherné kombinácie, teda nenahrádzajú iné chýbajúce symboly na línii). 

 
Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol  zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava 
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol  zľava v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava  
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava 
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: diagonála - prvý symbol zľava v hornej línii 
1.valca zľava, druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava, tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava 
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: diagonála - prvý symbol zľava v spodnej línii 
1. valca zľava + druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava. 
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí:  prvý symbol zľava v strednej línii 1. valca 
zľava + druhý symbol zľava v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava. 
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol  zľava v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava 
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol  zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava 
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. Pri výpočte celkovej výhry 
sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru (Balance/Zostatok) sú zobrazené v ľavom hornom rohu obrazovky. 



 

 

 

Cherry Bomb 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1-10tich 

herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú 

totožné s klasickou verziou hry. 

Vklad na jednu hru je 0,03 – 30,00 €. 

Maximálna možná výhra je 6 000,00 €. 
 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek):  
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9585. 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava (pri obojsmernom móde aj 
z opačnej strany) a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným 
symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Divoké symboly môžu vytvoriť výhernú líniu . Vypláca sa 
iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom (plní 
funkciu žolíka). Toto pravidlo však neplatí pre Scatter symbol. 

 Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 



 

 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 
 

 

Finančné prostriedky pre hru (Balance) sú zobrazené v ľavom hornom rohu obrazovky.  

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

Desert Draq 

 je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1-9tich 

herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú 

totožné s klasickou verziou hry. 

Vklad na jednu hru 0,03 – 22,50 €. 

Maximálna možná výhra je 450 000,00 €. 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9701 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
z ľavej strany od 1. valca bez prerušenia iným symbolom a súčasne aj z pravej strany (1. valec sprava, t.j. 5. valec 
zľava) bez prerušenia iným symbolom  (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Výherné kombinácie s piatimi 
symbolmi sú vyplácané iba raz (neuplatňuje sa v tomto prípade obojsmerné pravidlo pre vznik výhernej línie). Výherný 
symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom (plní funkciu žolíka). Toto pravidlo platí aj pre Scatter výhry. 
Divoké symboly môžu vytvoriť vlastnú výhernú líniu (v takom prípade však už nevytvárajú iné výherné kombinácie, 
teda nesubstituujú iné symboly) . Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Toto pravidlo platí aj pre Scatter 
symbol. Scatter výhra je vyplácaná iba raz, aj keď sa na valcoch nachádza viacero možných scatterových výherných 
kombinácií.. 

 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 



 

 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 
 

Finančné prostriedky pre hru (Balance) sú zobrazené v ľavom hornom rohu obrazovky.  

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

Flaming Dragon 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1-25tich 

herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú 

totožné s klasickou verziou hry. 

Vklad na jednu hru je 0,03 – 75,00 €. 

Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry je 30 000,00 €. 
Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek):  
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9638 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava (pri obojsmernom móde aj 
z opačnej strany) a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným 
symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Divoké symboly môžu vytvoriť výhernú líniu . Vypláca sa 
iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom (plní 
funkciu žolíka). Toto pravidlo však neplatí pre Scatter symbol. 

 
Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 
 

 

Finančné prostriedky pre hru (Balance) sú zobrazené v ľavom hornom rohu obrazovky.  

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

Fruity Lights 

je 3-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1-9tich herných 

líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s 

klasickou verziou hry. 

Vklad na jednu hru je 0,03 – 27,00 €. 

Maximálna možná výhra je  675,00€. 
 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov):  0,9569. 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava (pri obojsmernom móde aj 
z opačnej strany) a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným 
symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Divoké symboly môžu vytvoriť výhernú líniu . Vypláca sa 
iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom (plní 
funkciu žolíka). Toto pravidlo však neplatí pre Scatter symbol. 

   

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava  

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava  

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava  

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava  

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava  

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava  

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava  

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava  

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava  

 

 

 

 

 

 



 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 
 

 
 

Finančné prostriedky pre hru (Balance) sú zobrazené v ľavom hornom rohu obrazovky.  

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

Booming Gold 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča, na         1 až 

20-tich herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry 

sú totožné s klasickou verziou hry. 

Vklad na jednu hru je 0,03 – 60,00 €. 

Maximálna možná výhra je 6 000,00 €. 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9582. 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov 
musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). 
Divoké symboly môžu vytvoriť výhernú líniu . Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol 
môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom (plní funkciu žolíka). Toto pravidlo však neplatí pre Scatter 
symbol. 

   

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 



 

 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 
 

 

Finančné prostriedky pre hru (Balance) sú zobrazené v ľavom hornom rohu obrazovky.  

 
 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 

  



 

 

Chicago Nights 

je 4-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 12-tich, pevne určených herných líniách. Hra je 

prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou 

hry. 

Vklad na jednu hru je 0,36 – 36,00 €. 

Maximálna možná výhra je 1500,00 €. 
Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9616. 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov 
musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). 
Divoké symboly môžu vytvoriť výhernú líniu . Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol 
môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom (plní funkciu žolíka). Toto pravidlo však neplatí pre Scatter 
symbol. 

 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava na druhej pozícii zhora 

1.valca zľava + druhý symbol zľava na druhej pozícii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava na druhej pozícii 

zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava na druhej pozícii zhora 4.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava na prvej pozícii zhora 

1.valca zľava + druhý symbol zľava na prvej pozícii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava na prvej pozícii zhora 

3.valca zľava + štvrtý symbol zľava na prvej pozícii zhora 4.valca zľava  

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava na tretej pozícii zhora 

1.valca zľava + druhý symbol zľava na tretej pozícii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava na tretej pozícii zhora 

3.valca zľava + štvrtý symbol zľava na tretej pozícii zhora 4.valca zľava  

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava na štvrtej pozícii zhora 

1.valca zľava + druhý symbol zľava na štvrtej pozícii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava na štvrtej pozícii 

zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava na štvrtej pozícii zhora 4.valca zľava  

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava na prvej pozícii zhora 

1.valca zľava + druhý symbol zľava na druhej pozícii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava na prvej pozícii 

zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava na druhej pozícii zhora 4.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava na štvrtej pozícii zhora 

1.valca zľava + druhý symbol zľava na tretej pozícii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava na štvrtej pozícii 

zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava na tretej pozícii zhora 4.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava na druhej pozícii zhora 

1.valca zľava + druhý symbol zľava na prvej pozícii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava na druhej pozícii 

zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava na prvej pozícii zhora 4.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava na tretej pozícii zhora 

1.valca zľava + druhý symbol zľava na štvrtej pozícii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava na tretej pozícii 

zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava na štvrtej pozícii zhora 4.valca zľava 

 



 

 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava na druhej pozícii zhora 

1.valca zľava + druhý symbol zľava na tretej pozícii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava na druhej pozícii 

zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava na tretej pozícii zhora 4.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava na tretej pozícii zhora 

1.valca zľava + druhý symbol zľava na druhej pozícii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava na tretej pozícii 

zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava na druhej pozícii zhora 4.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava na prvej pozícii zhora 

1.valca zľava + druhý symbol zľava na druhej pozícii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava na druhej pozícii 

zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol zľava na prvej pozícii zhora 4.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava na štvrtej pozícii zhora 

1.valca zľava + druhý symbol zľava na tretej pozícii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava na tretej pozícii zhora 

3.valca zľava + štvrtý symbol zľava na štvrtej pozícii zhora 4.valca zľava 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 
 

 

Finančné prostriedky pre hru (Balance) sú zobrazené v ľavom hornom rohu obrazovky.  

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 

  



 

 

Merry Spinning 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1-25tich 

herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú 

totožné s klasickou verziou hry. 

Vklad na jednu hru je 0,03 – 75,00 €. 

Maximálna možná výhra je 7500,00 €. 

 
Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek):  
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9654. 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov 
musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). 
Divoké symboly môžu vytvoriť výhernú líniu . Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol 
môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom (plní funkciu žolíka). Toto pravidlo však neplatí pre Scatter 
symbol. 

 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 



 

 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 



 

 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 
 

 

Finančné prostriedky pre hru (Balance) sú zobrazené v ľavom hornom rohu obrazovky.  

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

Tipos 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1-20tich 

herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú 

totožné s klasickou verziou hry. 

Vklad na jednu hru je 0,03 – 60,00 €. 

Maximálna možná výhra je 15 000,00 €. 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9626. 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov 
musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). 
Divoké symboly môžu vytvoriť výhernú líniu . Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol 
môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom (plní funkciu žolíka). Toto pravidlo však neplatí pre Scatter 
symbol. 

 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 



 

 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 
 

 

Finančné prostriedky pre hru (Balance) sú zobrazené v ľavom hornom rohu obrazovky.  

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

10 Burning Heart 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 10 pevne stanovenými hernými líniami. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou verziou hry. 
 

Minimálna stávka      0,20 € 
Maximálna stávka      30,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   15 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   94 - 96% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom. Výnimkou sú výherné kombinácie vytvorené symbolmi scattra, podľa výhernej 

tabuľky. Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výhra vytvorená z výhernej scattrovej kombinácie je 

pripočítaná k prípadnej výhre na línii. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry dochádza k sčítavaniu výhier z rôznych herných línií a výherných kombinácií, 

ktoré vznikli zo symbolov scattra. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

100 Burning Hot 
 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj so 100 pevne stanovenými hernými líniami. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou verziou hry. 
 

Minimálna stávka             1,00 € 
Maximálna stávka           50,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   5 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre:        JACKPOT  
 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 - 96% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symboly Scatter. 

 
 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 31 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 32 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 33 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 34 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 35 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 36 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 37 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 38 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 39 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 40 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 41 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 42 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 43 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 44 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 45 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 46 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 47 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 48 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 49 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 11. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 50 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 51 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 52 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 53 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 54 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 55 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 56 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 57 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 58 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 59 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 60 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 61 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 62 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 63 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 64 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 65 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 66 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 67 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 68 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 69 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 70 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 71 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 72 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 73 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 74 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 75 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 76 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 77 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 78 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 79 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 80 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 81 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 82 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 83 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 84 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 85 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 86 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 87 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 88 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 89 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 90 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 91 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 92 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 93 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 94 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 95 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 96 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 97 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 98 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 99 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 100 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

  



 

 

100 Cats 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s možnosťou hry na 1, 20, 30, 50, 100 herných 
líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú 
totožné s počítačovou verziou hry. 
 

Minimálna stávka      0,01 € 
Maximálna stávka      50,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   500,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   94 - 97% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom. Výnimkou sú výherné kombinácie vytvorené symbolmi scattra, podľa výhernej 

tabuľky. Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výhra vytvorená z výhernej scattrovej kombinácie je 

pripočítaná k prípadnej výhre na línii. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 31 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 32 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 33 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 34 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 35 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 36 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 37 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 38 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 39 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 40 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 41 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 42 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 43 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 44 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 45 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 46 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 47 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 48 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 49 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 11. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 50 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 51 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 52 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 53 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 54 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 55 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 56 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 57 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 58 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 59 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 60 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 61 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 62 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 63 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 64 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 65 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 66 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 67 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 68 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 69 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 70 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 71 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 72 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 73 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 74 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 75 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 76 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 77 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 78 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 79 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 80 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 81 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 82 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 83 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 84 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 85 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 86 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 87 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 88 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 89 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 90 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 91 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 92 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 93 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 94 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 95 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 96 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 97 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 98 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 99 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 100 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry dochádza k sčítavaniu výhier z rôznych herných línií a výherných kombinácií, 

ktoré vznikli zo symbolov scattra.  

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).   

 

 



 

 

100 Super Hot 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj so 100 pevne stanovenými hernými líniami. Hra 
je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou verziou hry. 
 

Minimálna stávka      1,00 € 
Maximálna stávka      50,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   25 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   94 - 96% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom. Výnimkou sú výherné kombinácie vytvorené symbolmi scattra, podľa výhernej 

tabuľky. Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výhra vytvorená z výhernej scattrovej kombinácie je 

pripočítaná k prípadnej výhre na línii. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 31 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 32 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 33 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 34 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 35 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 36 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 37 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 38 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 39 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 40 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 41 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 42 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 43 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 44 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 45 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 46 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 47 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 48 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 49 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 11. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 50 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 51 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 52 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 53 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 54 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 55 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 56 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 57 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 58 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 59 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 60 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 61 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 62 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 63 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 64 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 65 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 66 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 67 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 68 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 69 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 70 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 71 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 72 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 73 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 74 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 75 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 76 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 77 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 78 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 79 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 80 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 81 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 82 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 83 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 84 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 85 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 86 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 87 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 88 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 89 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 90 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 91 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 92 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 93 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 94 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 95 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 96 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 97 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 98 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 99 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 100 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry dochádza k sčítavaniu výhier z rôznych herných línií a výherných kombinácií, 

ktoré vznikli zo symbolov scattra.  

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).   

 

 

  



 

 

2 Dragons 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s možnosťou hry na 1, 5, 10, 15 alebo 20 herných 
líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú 
totožné s počítačovou verziou hry. 
 

Minimálna stávka                      0,01 € 
Maximálna stávka      40,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre           1 500,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je               JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   91 - 97% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom. Výnimkou sú výherné kombinácie vytvorené symbolmi scattra, podľa výhernej 

tabuľky. Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výhra vytvorená z výhernej scattrovej kombinácie je 

pripočítaná k prípadnej výhre na línii. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry dochádza k sčítavaniu výhier z rôznych herných línií a výherných kombinácií, 

ktoré vznikli zo symbolov scattra.  

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).   

  



 

 

20 Dazzling Hot 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 20 pevne stanovenými hernými líniami. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou verziou hry. 
 

Minimálna stávka                           0,20 € 
Maximálna stávka                         40,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre:  40 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre:       JACKPOT  
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 – 96.1% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom. Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 

  



 

 

20 Hot Blast 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 20 pevne stanovenými hernými líniami. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné 
s počítačovou verziou hry. 
 

Minimálna stávka        0,20 € 
Maximálna stávka      40,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre:               20 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 - 96% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symbol Scatter. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 

  



 

 

20 Joker Reels 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 20 pevne stanovenými líniami. Hra je prístupná 
aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s počítačovou 
verziou hry. 
 

Minimálna stávka       0,20 € 
Maximálna stávka     40,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre        20 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 – 96.7% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symbol Scatter. 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 



 

 

20 Super Hot 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 20 pevne stanovenými líniami. Hra je prístupná 
aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s počítačovou 
verziou hry. 
 

Minimálna stávka      0,20 € 
Maximálna stávka      40,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   20 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 - 96%. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symbol Scatter. 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  



 

 

27 Wins 

je 3-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 27 výhernými kombináciami. Hra je prístupná aj 
prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s počítačovou 
verziou hry. 

 
Minimálna stávka      0,20 € 
Maximálna stávka      30,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   3 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 - 96% 

 
Hra ponúka 27 výherných kombinácií. 

Výhra vzniká, ak na valcoch dôjde k zobrazeniu výhernej kombinácie. Výherné kombinácie vznikajú od prvého 
valca zľava smerom doprava, pričom zhodné symboly výhernej kombinácie musia byť umiestnené na susediacich 
valcoch, v minimálnom počte 1 zhodný symbol na všetkých troch valcoch. Pre vznik výhry sa na všetkých troch 
valcoch musia zobraziť zhodné výherné symboly, podľa výhernej tabuľky. 

Výnimkou je nahradenie chýbajúceho výherného symbolu vo výhernej kombinácii divokým symbolom WILD. 

V prípade viacerých výherných kombinácií na rôznych pozíciách valcov sa hodnota výhier sčíta. Ak sa na 
všetkých troch valcoch zobrazia viac ako tri zhodné symboly, dva alebo tri zhodné symboly na rôznych pozíciách 
rovnakého valca vytvárajú ďalšie výherné kombinácie, pri dodržaní počtu potrebných symbolov do výhernej 
kombinácie na troch valcoch. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

30 Spicy Fruits 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s možnosťou hry na 30 pevne stanovených 
herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a 
výhry sú totožné s počítačovou verziou hry. 
 

Minimálna stávka                      0,30 € 
Maximálna stávka      30,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre           1 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je               JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 - 97% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom. Výnimkou sú výherné kombinácie vytvorené symbolmi scattra, podľa výhernej 

tabuľky. Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výhra vytvorená z výhernej scattrovej kombinácie je 

pripočítaná k prípadnej výhre na línii. 

 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry dochádza k sčítavaniu výhier z rôznych herných línií a výherných kombinácií, 

ktoré vznikli zo symbolov scattra.  

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).   

  



 

 

40 Hot & Cash 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj so 40 pevne stanovenými hernými líniami. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou verziou hry. 
 

Minimálna stávka      0,40 € 
Maximálna stávka      40,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre:                 8 000,00 € 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 - 96% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symbol Scatter. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 31 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 32 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 33 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 34 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 35 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 36 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 37 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 38 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 39 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 40 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 



 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 

  



 

 

40 Lucky King 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj so 40 pevne stanovenými hernými líniami. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou verziou hry. 
 

Minimálna stávka      0,40 € 
Maximálna stávka      40,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   20 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre:        JACKPOT  
 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 - 96% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symbol Scatter. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 31 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 32 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 33 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 34 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 35 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 36 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 37 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 38 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 39 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 40 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 



 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 

  



 

 

40 Mega Clover 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 40 pevne stanovenými hernými líniami. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou verziou hry. 
 

Minimálna stávka      0,40 € 
Maximálna stávka      40,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   16 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre:        JACKPOT  
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 – 96,3% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbol). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra 

na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol 

Scatter. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 31 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 32 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 33 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 34 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 35 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 36 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 37 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 38 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 39 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 40 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 



 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 

  



 

 

40 Super Hot 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 40 pevne stanovenými hernými líniami. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou verziou hry. 
 

Minimálna stávka      0,40 € 
Maximálna stávka      40,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   20 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 - 96% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu “7”). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom “7”. Toto pravidlo však neplatí pre 

symbol Scatter. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 31 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 32 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 33 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 34 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 35 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 36 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 37 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 38 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 39 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 40 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 

  



 

 

5 Dazzling Hot 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 5 pevne stanovenými hernými líniami. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou verziou hry. 
 

Minimálna stávka      0,15 € 
Maximálna stávka      20,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   20 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95,74% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom. Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii.  

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  



 

 

5 Great Star 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 5 pevne stanovenými hernými líniami. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou verziou hry. 
 

Minimálna stávka      0,15 € 
Maximálna stávka      20,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   20 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 – 96,1% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom. Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  



 

 

5 Juggle Fruits 

je 3-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 5 pevne stanovených herných 
líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú 
totožné s počítačovou verziou hry. 

 
Minimálna stávka      0,15 € 
Maximálna stávka      20,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   16 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95,90% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symbol Scatter. 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava  

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  



 

 

Age of Troy 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od nastavenia hráča, na 1, 
5, 10, 15 a 20 herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, 
stávky a výhry sú totožné s počítačovou verziou hry. 

 
 
Minimálna stávka      0,01 € 
Maximálna stávka      40,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   2 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   93 – 96,1% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symbol Scatter. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  



 

 

Amazon’s Battle 

je 5-valcový, výherný video prístroj s možnosťou hry na 1, 5, 10, 20 a 30 herných líniách. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou verziou hry. 

Minimálna stávka      0,01 € 
Maximálna stávka      30,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   1 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 – 96,2% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symbol Scatter. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 

  



 

 

Blue Heart 
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča, na 
1, 20, 30, 50 a 100 herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá 
hry, stávky a výhry sú totožné s počítačovou verziou hry. 

 
Minimálna stávka      0,01 € 
Maximálna stávka      50,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   500,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   96 – 96,5% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symbol Scatter. 

 
 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 31 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 32 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 33 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 34 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 35 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 36 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 37 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 38 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 39 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 40 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 41 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 42 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 43 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 44 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 45 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 46 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 47 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 48 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 49 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 11. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 50 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 51 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 52 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 53 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 54 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 55 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 56 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 57 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 58 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 59 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 60 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 61 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 62 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 63 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 64 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 65 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 66 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 67 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 68 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 69 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 70 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 71 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 72 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 73 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 74 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 75 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 76 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 77 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 78 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 79 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 80 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 81 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 82 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 83 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 84 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 85 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 86 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 87 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 88 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 89 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 90 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 91 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 92 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 93 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 94 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 95 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 96 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 97 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 98 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 99 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 100 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 

  



 

 

Burning Hot 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 5 pevne stanovenými hernými líniami. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou verziou hry. 
 

Minimálna stávka      0,15 € 
Maximálna stávka      20,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   12 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   96 – 96,5% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symboly Scatter. 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  



 

 

Caramel Hot 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od nastavenia hráča, na 1, 
5, 10, 20 a 30 herných líniách.  Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá 
hry, stávky a výhry sú totožné s počítačovou verziou hry.  

Minimálna stávka      0,01 € 
Maximálna stávka      30,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   6 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 - 96% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symbol Scatter. 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 

  



 

 

Casino Mania 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča, na 
1, 5, 10, 15 alebo 20 herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom 
pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s počítačovou verziou hry. 

Minimálna stávka      0,01 € 
Maximálna stávka      40,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   20 000,00 € 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   94,5 - 96% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symbol Scatter. 

 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 



 

 

Dice & Roll 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 10 pevne stanovenými hernými líniami. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou  verziou hry. 

 
 
Minimálna stávka      0,20 € 
Maximálna stávka      30,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   2 250,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 – 96,1% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symbol Scatter. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Egypt Sky 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od nastavenia hráča na  1, 
10, 20, 30 alebo 40 herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom 
pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s počítačovou verziou hry. 

 
Minimálna stávka      0,01 € 
Maximálna stávka      40,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre  2 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   96 - 96,30% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symbol Scatter. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 31 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 32 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 33 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 34 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 35 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 36 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 37 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 38 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 39 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 40 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 



 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 

  



 

 

Extra Stars 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od nastavenia hráča, na 1, 
3, 5, 7 alebo na 10 herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá 
hry, stávky a výhry sú totožné s počítačovou verziou hry. 

 
Minimálna stávka      0,02 € 
Maximálna stávka      30,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   3000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 – 96,2% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené buď v smere zľava doprava alebo v smere sprava doľava a kombinácia výherných symbolov musí 

začínať buď od 1. valca zľava alebo od 1. valca sprava a nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí 

v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť 

substituovaný tzv. divokým symbolom. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Extremely Hot 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 5 pevne stanovenými hernými líniami. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou verziou hry. 

 
Minimálna stávka      0,15 € 
Maximálna stávka      20,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   20 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 – 96,1% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom. Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii.  

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

  



 

 

Flaming hot 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj so 40 pevne stanovenými hernými líniami. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou verziou hry. 
 

Minimálna stávka      0,40 € 
Maximálna stávka      40,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   20 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 - 96% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symbol Scatter. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 31 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 32 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 33 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 34 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 35 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 36 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 37 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 38 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 39 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 40 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 

  



 

 

Great 27 

je 3-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 27 výhernými kombináciami. Hra je prístupná aj 
prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s počítačovou 
verziou hry. 

 
Minimálna stávka      0,20 € 
Maximálna stávka      30,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre:                 1 800,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 – 96,4% 

 

 

Hra ponúka 27 výherných kombinácií. 

Výhra vzniká, ak na valcoch dôjde k zobrazeniu výhernej kombinácie. Výherné kombinácie vznikajú od prvého 
valca zľava smerom doprava, pričom zhodné symboly výhernej kombinácie musia byť umiestnené na susediacich 
valcoch, v minimálnom počte 1 zhodný symbol na všetkých troch valcoch. Pre vznik výhry sa na všetkých troch 
valcoch musia zobraziť zhodné výherné symboly, podľa výhernej tabuľky. 

Výnimkou je nahradenie chýbajúceho výherného symbolu vo výhernej kombinácii divokým symbolom WILD. 

V prípade viacerých výherných kombinácií na rôznych pozíciách valcov sa hodnota výhier sčíta. Ak sa na 
všetkých troch valcoch zobrazia viac ako tri zhodné symboly, dva alebo tri zhodné symboly na rôznych pozíciách 
rovnakého valca vytvárajú ďalšie výherné kombinácie, pri dodržaní počtu potrebných symbolov do výhernej 
kombinácie na troch valcoch. 

 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 

  



 

 

Lucky Hot 

je 3-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 5 pevne stanovenými hernými líniami. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou verziou hry. 

 
Minimálna stávka      0,15 € 
Maximálna stávka      20,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   3 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   94 - 96% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom. Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava  

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

  



 

 

Oil Company II 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od nastavenia hráča, na 1, 
10, 20, 30 alebo 40 herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom 
pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s počítačovou verziou hry. 

 
Minimálna stávka      0,01 € 
Maximálna stávka      40,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   1 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   96 – 97,7% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symbol Scatter. 

 
Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 31 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 32 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 33 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 34 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 35 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 36 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 37 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 38 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 39 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 40 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 

  



 

 

Retro Style 

je 5-valcový, výherný video prístroj s možnosťou hry na 1, 5, 10, 15, 20 herných líniách. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou verziou hry. 

 
Minimálna stávka        0,01 € 
Maximálna stávka      40,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre         20 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre:                                          JACKPOT 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 - 96% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symbol Scatter. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR). 



 

 

Rise of RA 

je 5-valcový, výherný video prístroj s možnosťou hry na 1, 5, 7, 10, 15 herných líniách. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou verziou hry. 

 
Minimálna stávka            0,01 € 
Maximálna stávka      30,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre         20 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 – 98,6 % 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symbol Scatter. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

  



 

 

Royal Secrets 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 10 pevne stanovenými hernými líniami. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou verziou hry. 

 
Minimálna stávka      0,20 € 
Maximálna stávka      30,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   15 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 – 96,4% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symboly Scatter. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Secrets of Alchemy 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s možnosťou hry na 1, 10, 15, 20 alebo 25 
herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a 
výhry sú totožné s počítačovou verziou hry. 
 

Minimálna stávka                      0,01 € 
Maximálna stávka      50,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre           2 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je               JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   92 - 97% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom. Výnimkou sú výherné kombinácie vytvorené symbolmi scattra, podľa výhernej 

tabuľky. Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výhra vytvorená z výhernej scattrovej kombinácie je 

pripočítaná k prípadnej výhre na línii. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 



 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry dochádza k sčítavaniu výhier z rôznych herných línií a výherných kombinácií, 

ktoré vznikli zo symbolov scattra.  

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).   

  



 

 

Shining Crown 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 10 pevne stanovenými hernými líniami. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou verziou hry. 

 
Minimálna stávka      0,20 € 
Maximálna stávka      30,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   15 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 – 96,4% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symboly Scatter. 

 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Supreme Hot 

je 3-valcový výherný video prístroj s 27 výhernými kombináciami. Hra je prístupná aj prostredníctvom 
mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s počítačovou verziou hry. 

 
Minimálna stávka      0,15 € 
Maximálna stávka      20,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   1 200,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 – 96,3% 

 

Hra ponúka 27 výherných kombinácií. 

Výhra vzniká, ak na valcoch dôjde k zobrazeniu výhernej kombinácie. Výherné kombinácie vznikajú od prvého 
valca zľava smerom doprava, pričom zhodné symboly výhernej kombinácie musia byť umiestnené na susediacich 
valcoch, v minimálnom počte 1 zhodný symbol na všetkých troch valcoch. Pre vznik výhry sa na všetkých troch 
valcoch musia zobraziť zhodné výherné symboly, podľa výhernej tabuľky. 

V prípade viacerých výherných kombinácií na rôznych pozíciách valcov sa hodnota výhier sčíta. Ak sa na 
všetkých troch valcoch zobrazia viac ako tri zhodné symboly, dva alebo tri zhodné symboly na rôznych pozíciách 
rovnakého valca vytvárajú ďalšie výherné kombinácie, pri dodržaní počtu potrebných symbolov do výhernej 
kombinácie na troch valcoch. 

 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Ultimate Hot 

je 3-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 5 pevne stanovenými hernými líniami. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s 
počítačovou verziou hry. 

 
Minimálna stávka      0,15 € 
Maximálna stávka      20,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   1 200,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   95 - 96% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom. Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii.  

 
Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava  

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavej dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách (BALANCE) 
alebo v minciach (CREDIT) zvolenej hodnoty (1 CREDIT EUR).  

  



 

 

Zodiac Wheel 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 5 pevne stanovenými hernými líniami. Hra je 
prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné 
s počítačovou verziou hry. 

 
Minimálna stávka      0,15 € 
Maximálna stávka      20,00 € 
Maximálna možná výhra v štandardnej hre   12 000,00 € 
Maximálna možná výhra v hre je    JACKPOT 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov)   96 – 96,5% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symboly Scatter. 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v poli BALANCE 
(ZOSTATOK). 



 

 

Chimney Sweep 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1 -10tich 

herných líniách. 

Vklad na jednu hru je 0,01 – 20,00 €.  

Maximálna možná výhra je 91 552,00 €. 

 
Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek):  
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96. 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava, kombinácia výherných symbolov 
musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). 
Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom 
(plní funkciu žolíka). Toto pravidlo však neplatí pre Scatter symbol. 

 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + druhý 



 

 

symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 4.valca 

zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Grafické zobrazenie výherných línií: 
 

 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom hornom rohu obrazovky v poli s názvom  (Credits).  

Hráčov zostatok pre hru môže byť uvádzaný v závislosti od rozhodnutia hráča v peňažných prostriedkoch 
alebo v kreditoch. 

Pri zvolenom režime zobrazovania v kreditoch dochádza k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z eur 
na kredity. Prepočet na kredity je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty kreditu v eurách. 

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2000,00 € , (potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote kreditu 0,01  
po prepočte k dispozícii 200 000 kreditov. 1 kredit bude takto jednou stotinou eura, čiže 1 eurocent. 
Akonáhle dôjde k zmene hodnoty kreditu, mení sa automaticky celkový počet kreditov: po zmene hodnoty 
kreditu napr. na 0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 kreditov (1 kredit bude mať hodnotu 10 
eurocentov), po zmene hodnoty kreditu na 0,50 zase analogicky 4000 kreditov (jeden kredit bude mať 
hodnotu 0,50 €), atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

Ice Pirates 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1 -10tich 

herných líniách. 

Vklad na jednu hru je 0,01 – 20,00 €.  

Maximálna možná výhra je 62 890 €. 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96. 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava, kombinácia výherných symbolov 
musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). 
Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom 
(plní funkciu žolíka). Toto pravidlo však neplatí pre Scatter symbol. 

   

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 
 

 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom hornom rohu obrazovky v poli s názvom  (Credits).  

Hráčov zostatok pre hru môže byť uvádzaný v závislosti od rozhodnutia hráča v peňažných prostriedkoch 
alebo v kreditoch. 

Pri zvolenom režime zobrazovania v kreditoch dochádza k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z 
eur na kredity. Prepočet na kredity je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty kreditu v eurách. 

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2000,00 € , (potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote kreditu 
0,01  po prepočte k dispozícii 200 000 kreditov. 1 kredit bude takto jednou stotinou eura, čiže 1 eurocent. 
Akonáhle dôjde k zmene hodnoty kreditu, mení sa automaticky celkový počet kreditov: po zmene hodnoty 
kreditu napr. na 0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 kreditov (1 kredit bude mať hodnotu 10 
eurocentov), po zmene hodnoty kreditu na 0,50 zase analogicky 4000 kreditov (jeden kredit bude mať 
hodnotu 0,50 €), atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

Jetsetter 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1-20tich 

herných líniách. 

Vklad na jednu hru je 0,01 – 40,00 €. 

Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry je 74 480,00 €. 
 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96. 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava, kombinácia výherných symbolov 
musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). 
Divoké symboly môžu vytvoriť výhernú líniu . Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol 
môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom (plní funkciu žolíka). Toto pravidlo však neplatí pre Scatter 
symbol. 

 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 



 

 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava. 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 
 

 



 

 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky, a sú uvedené v kreditoch  
(Credits).  

Keďže je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v kreditoch, dochádza po vstupe do hry k prepočtu 
prostriedkov dostupných pre hru z eur na kredit. Prepočet na kredity je závislý od aktuálne nastavenej 
hodnoty kreditu v eurách. 

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2000,00 € , (potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote kreditu 
0,01  po prepočte k dispozícii 200 000 kreditov. 1 kredit bude takto jednou stotinou eura, čiže 1 eurocent. 
Akonáhle dôjde k zmene hodnoty kreditu, mení sa automaticky celkový počet kreditov: po zmene hodnoty 
kreditu napr. na 0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 kreditov (1 kredit bude mať hodnotu 10 
eurocentov), po zmene hodnoty kreditu na 0,50 zase analogicky 4000 kreditov (jeden kredit bude mať 
hodnotu 0,50 €), atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

more Fresh Fruits 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1-40 tich 

herných líniách. 

Vklad na jednu hru je 0,01 – 80,00 €.  

Maximálna možná výhra je 80 000,00 €. 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96. 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava, kombinácia výherných symbolov 
musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). 
Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom 
(plní funkciu žolíka). Toto pravidlo však neplatí pre Scatter symbol. 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava   

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v druhej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v druhej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v druhej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

druhej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v druhej línii zhora 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v tretej línii zhora 1.valca zľava + 

druhý symbol  v tretej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v tretej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

tretej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v tretej línii zhora 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v druhej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v tretej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

druhej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v druhej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v tretej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v tretej 

línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v druhej línii zhora 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v tretej línii zhora 1.valca zľava + 

druhý symbol  v druhej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v druhej 

línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v tretej línii zhora 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v tretej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v druhej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

tretej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v druhej línii zhora 5.valca zľava   



 

 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v druhej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v druhej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v druhej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

druhej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v tretej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v tretej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v tretej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

tretej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v tretej línii zhora 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v druhej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v druhej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

druhej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v druhej línii zhora 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v druhej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v druhej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v druhej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

druhej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v tretej línii zhora 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v tretej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v tretej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v tretej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

tretej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v druhej línii zhora 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v tretej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v tretej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

tretej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v tretej línii zhora 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v druhej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava   

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v druhej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v tretej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v tretej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

tretej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v tretej línii zhora 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v tretej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v druhej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v druhej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

druhej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v druhej línii zhora 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v tretej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v druhej línii 

zhora 4.valca zľava + piaty symbol v tretej línii zhora 5.valca zľava   

Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v druhej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v druhej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v druhej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

tretej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v tretej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v tretej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v tretej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

druhej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v tretej línii 

zhora 4.valca zľava + piaty symbol v druhej línii zhora 5.valca zľava 

Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v druhej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v tretej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

tretej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v tretej línii zhora 5.valca zľava 

Línia26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v druhej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v tretej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v tretej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v druhej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v tretej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v druhej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

druhej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v druhej línii zhora 5.valca zľava 

Línia29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v druhej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava   

Línia30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v druhej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v druhej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

druhej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v druhej línii zhora 5.valca zľava 

Línia31 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v tretej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v tretej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v tretej 

línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v tretej línii zhora 5.valca zľava 

Línia32 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v tretej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia33 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v druhej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v druhej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

druhej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia34 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v druhej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v druhej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v tretej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

druhej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v druhej línii zhora 5.valca zľava 

Línia35 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v tretej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v tretej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v druhej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

tretej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v tretej línii zhora 5.valca zľava 

Línia36 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 



 

 

druhý symbol  v tretej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v tretej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

tretej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia37 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v druhej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v druhej línii zhora 5.valca zľava 

Línia38 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v druhej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v tretej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v tretej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

tretej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v druhej línii zhora 5.valca zľava 

Línia39 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v tretej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v druhej línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol v druhej línii zhora 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

druhej línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol v tretej línii zhora 5.valca zľava 

Línia40 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v tretej línii zhora 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v tretej línii zhora 5.valca zľava 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 
 

 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom hornom rohu obrazovky v poli s názvom  (Credits).  

Hráčov zostatok pre hru môže byť uvádzaný v závislosti od rozhodnutia hráča v peňažných prostriedkoch 
alebo v kreditoch. 

Pri zvolenom režime zobrazovania v kreditoch dochádza k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z 
eur na kredit. Prepočet na kredity je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty kreditu v eurách. 

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2000,00 € , (potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote kreditu 
0,01  po prepočte k dispozícii 200 000 kreditov. 1 kredit bude takto jednou stotinou eura, čiže 1 eurocent. 
Akonáhle dôjde k zmene hodnoty kreditu, mení sa automaticky celkový počet kreditov: po zmene hodnoty 
kreditu napr. na 0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 kreditov (1 kredit bude mať hodnotu 10 
eurocentov), po zmene hodnoty kreditu na 0,50 zase analogicky 4000 kreditov (jeden kredit bude mať 
hodnotu 0,50 €), atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

Origami 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1-10tich 

herných líniách  

Vklad na jednu hru je 0,01 – 20,00 €.  

Maximálna možná výhra je 204 000,00 €. 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96. 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava, kombinácia výherných symbolov 
nesmie byť prerušovaná iným symbolom , nemusí teda začínať od prvého valca zľava. Vypláca sa iba prípadná 
najvyššia výhra na línii.  

 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8  je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 



 

 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava. 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 
 

 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom hornom rohu obrazovky v poli s názvom  (Credits).  

Hráčov zostatok pre hru môže byť uvádzaný v závislosti od rozhodnutia hráča v peňažných prostriedkoch 
alebo v kreditoch. 

Pri zvolenom režime zobrazovania v kreditoch dochádza k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z 
eur na kredit. Prepočet na kredity je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty kreditu v eurách. 

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2000,00 € , (potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote kreditu 
0,01  po prepočte k dispozícii 200 000 kreditov. 1 kredit bude takto jednou stotinou eura, čiže 1 eurocent. 
Akonáhle dôjde k zmene hodnoty kreditu, mení sa automaticky celkový počet kreditov: po zmene hodnoty 
kreditu napr. na 0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 kreditov (1 kredit bude mať hodnotu 10 
eurocentov), po zmene hodnoty kreditu na 0,50 zase analogicky 4000 kreditov (jeden kredit bude mať 
hodnotu 0,50 €), atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

Sparkling Fresh 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1-5tich 

herných líniách. 

Vklad na jednu hru je 0,01 – 10,00 €.  

Maximálna možná výhra je 10 000,00 €. 
 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96. 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava, kombinácia výherných symbolov 
musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom . Toto pravidlo však neplatí pre Scatter 
symbol. Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. 

   

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + druhý 

symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca 

zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + druhý 

symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 
 
 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom hornom rohu obrazovky v poli s názvom  (Credits).  

Hráčov zostatok pre hru môže byť uvádzaný v závislosti od rozhodnutia hráča v peňažných prostriedkoch 
alebo v kreditoch. 



 

 

Pri zvolenom režime zobrazovania v kreditoch dochádza k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z 
eur na kredit. Prepočet na kredity je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty kreditu v eurách. 

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2000,00 € , (potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote kreditu 
0,01  po prepočte k dispozícii 200 000 kreditov. 1 kredit bude takto jednou stotinou eura, čiže 1 eurocent. 
Akonáhle dôjde k zmene hodnoty kreditu, mení sa automaticky celkový počet kreditov: po zmene hodnoty 
kreditu napr. na 0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 kreditov (1 kredit bude mať hodnotu 10 
eurocentov), po zmene hodnoty kreditu na 0,50 zase analogicky 4000 kreditov (jeden kredit bude mať 
hodnotu 0,50 €), atď. 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

the Vampires 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1-25tich 

herných líniách. 

Vklad na jednu hru je 0,01 – 50,00 €.  

Maximálna možná výhra je 56 496,00 €. 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96. 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava, kombinácia výherných symbolov 
musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). 
Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom 
(plní funkciu žolíka). Toto pravidlo však neplatí pre Scatter symbol. 

 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava. 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 
 

 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom hornom rohu obrazovky v poli s názvom  (Credits).  

Hráčov zostatok pre hru môže byť uvádzaný v závislosti od rozhodnutia hráča v peňažných prostriedkoch 
alebo v kreditoch. 

Pri zvolenom režime zobrazovania v kreditoch dochádza k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z 
eur na kredit. Prepočet na kredity je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty kreditu v eurách. 

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2000,00 € , (potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote kreditu 
0,01  po prepočte k dispozícii 200 000 kreditov. 1 kredit bude takto jednou stotinou eura, čiže 1 eurocent. 
Akonáhle dôjde k zmene hodnoty kreditu, mení sa automaticky celkový počet kreditov: po zmene hodnoty 
kreditu napr. na 0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 kreditov (1 kredit bude mať hodnotu 10 
eurocentov), po zmene hodnoty kreditu na 0,50 zase analogicky 4000 kreditov (jeden kredit bude mať 
hodnotu 0,50 €), atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

The Vikings 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1-20tich 

herných líniách. 

Vklad na jednu hru je 0,01 – 40,00 €.  

Maximálna možná výhra je 78 630,00 €. 
 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96. 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava, kombinácia výherných symbolov 
musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). 
Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom 
(plní funkciu žolíka). Toto pravidlo však neplatí pre Scatter symbol. 

   

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + druhý 

symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca 

zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + druhý 

symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + druhý 

symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 4.valca 

zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava. 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 
 

 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom hornom rohu obrazovky v poli s názvom  (Credits).  



 

 

Hráčov zostatok pre hru môže byť uvádzaný v závislosti od rozhodnutia hráča v peňažných prostriedkoch 
alebo v kreditoch. 

Pri zvolenom režime zobrazovania v kreditoch dochádza k prepočtu prostriedkov dostupných pre hru z 
eur na kredit. Prepočet na kredity je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty kreditu v eurách. 

Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2000,00 € , (potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote kreditu 
0,01  po prepočte k dispozícii 200 000 kreditov. 1 kredit bude takto jednou stotinou eura, čiže 1 eurocent. 
Akonáhle dôjde k zmene hodnoty kreditu, mení sa automaticky celkový počet kreditov: po zmene hodnoty 
kreditu napr. na 0,10, bude mať hráč k dispozícii 20 000 kreditov (1 kredit bude mať hodnotu 10 
eurocentov), po zmene hodnoty kreditu na 0,50 zase analogicky 4000 kreditov (jeden kredit bude mať 
hodnotu 0,50 €), atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

  



 

 

Apollo God of The Sun 
je výherný video prístroj s dvoma samostatnými sadami valcov, s možnosťou hry na 100 pevne určených 
herných líniách, rozmiestnenými na oboch valcových sadách  (1.sada: 5 valcov so 4 symbolmi na valci s 25 
pevne určenými hernými líniami. 2.sada: 5 valcov s 12 symbolmi na valci so 75 pevne určenými hernými 
líniami).  

Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s klasickou 
verziou hry. 

 
Minimálny vklad 0,20 € 

Maximálny vklad  200,00 €. 
Maximálna možná výhra je 250 000 €. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 96,02% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí na oboch valcových sadách začínať 

od 1. valca a nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa 

iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto 

pravidlo však neplatí pre symbol Scatter. 

Popis herných línií na 1. sade valcov: 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 33 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 37 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 41 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 45 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 49 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 53 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 53 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 57 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 61 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 65 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 69 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 73 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 77 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 81 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 85 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 89 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 93 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 97 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

Popis herných línií na 2. sade valcov: 



 

 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 6. symbol zhora 1. valca zľava + 6. symbol 
zhora 2. valca zľava + 6. symbol zhora 3. valca zľava + 6. symbol zhora 4. valca zľava + 6. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 7. symbol zhora 1. valca zľava + 7. symbol 
zhora 2. valca zľava + 7. symbol zhora 3. valca zľava + 7. symbol zhora 4. valca zľava + 7. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 8. symbol zhora 1. valca zľava + 8. symbol 
zhora 2. valca zľava + 8. symbol zhora 3. valca zľava + 8. symbol zhora 4. valca zľava + 8. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 9. symbol zhora 1. valca zľava + 9. symbol 
zhora 2. valca zľava + 9. symbol zhora 3. valca zľava + 9. symbol zhora 4. valca zľava + 9. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 10. symbol zhora 1. valca zľava + 10. 
symbol zhora 2. valca zľava + 10. symbol zhora 3. valca zľava + 10. symbol zhora 4. valca zľava + 10. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 11. symbol zhora 1. valca zľava + 11. 
symbol zhora 2. valca zľava + 11. symbol zhora 3. valca zľava + 11. symbol zhora 4. valca zľava + 11. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 12. symbol zhora 1. valca zľava + 12. 
symbol zhora 2. valca zľava + 12. symbol zhora 3. valca zľava + 12. symbol zhora 4. valca zľava + 12. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 6. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 6. symbol 
zhora 2. valca zľava + 7. symbol zhora 3. valca zľava + 6. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 6. symbol zhora 1. valca zľava + 7. symbol 
zhora 2. valca zľava + 8. symbol zhora 3. valca zľava + 7. symbol zhora 4. valca zľava + 6. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 7. symbol zhora 1. valca zľava + 8. symbol 
zhora 2. valca zľava + 9. symbol zhora 3. valca zľava + 8. symbol zhora 4. valca zľava + 7. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 8. symbol zhora 1. valca zľava + 9. symbol 
zhora 2. valca zľava + 10. symbol zhora 3. valca zľava + 9. symbol zhora 4. valca zľava + 8. symbol zhora 5. 
valca zľava 

Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 9. symbol zhora 1. valca zľava + 10. symbol 
zhora 2. valca zľava + 11. symbol zhora 3. valca zľava + 10. symbol zhora 4. valca zľava + 9. symbol zhora 5. 
valca zľava 

Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 10. symbol zhora 1. valca zľava + 11. 
symbol zhora 2. valca zľava + 12. symbol zhora 3. valca zľava + 11. symbol zhora 4. valca zľava + 10. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 31 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 12. symbol zhora 11. valca zľava + 11. 
symbol zhora 2. valca zľava + 10. symbol zhora 3. valca zľava + 11. symbol zhora 4. valca zľava + 12. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 32 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 11. symbol zhora 1. valca zľava + 10. 
symbol zhora 2. valca zľava + 9. symbol zhora 3. valca zľava + 10. symbol zhora 4. valca zľava + 11. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 34 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 10. symbol zhora 1. valca zľava + 9. symbol 
zhora 2. valca zľava + 8. symbol zhora 3. valca zľava + 9. symbol zhora 4. valca zľava + 10. symbol zhora 5. 
valca zľava 

Línia 35 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 9. symbol zhora 1. valca zľava + 8. symbol 
zhora 2. valca zľava + 7. symbol zhora 3. valca zľava + 8. symbol zhora 4. valca zľava + 9. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 36 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 8. symbol zhora 1. valca zľava + 7. symbol 
zhora 2. valca zľava + 6. symbol zhora 3. valca zľava + 7. symbol zhora 4. valca zľava + 8. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 38 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 7. symbol zhora 1. valca zľava + 6. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 6. symbol zhora 4. valca zľava + 7. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 39 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 6. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 6. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 40 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 42 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 43 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 44 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 46 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 47 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 48 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 50 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 6. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 6. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 51 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 6. symbol zhora 1. valca zľava + 7. symbol 
zhora 2. valca zľava + 6. symbol zhora 3. valca zľava + 7. symbol zhora 4. valca zľava + 6. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 52 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 7. symbol zhora 1. valca zľava + 8. symbol 
zhora 2. valca zľava + 7. symbol zhora 3. valca zľava + 8. symbol zhora 4. valca zľava + 7. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 54 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 8. symbol zhora 1. valca zľava + 9. symbol 
zhora 2. valca zľava + 8. symbol zhora 3. valca zľava + 9. symbol zhora 4. valca zľava + 8. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 55 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 9. symbol zhora 1. valca zľava + 10. symbol 
zhora 2. valca zľava + 9. symbol zhora 3. valca zľava + 10. symbol zhora 4. valca zľava + 9. symbol zhora 5. 
valca zľava 

Línia 56 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 10. symbol zhora 1. valca zľava + 11. 
symbol zhora 2. valca zľava + 10. symbol zhora 3. valca zľava + 11. symbol zhora 4. valca zľava + 10. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 58 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 11. symbol zhora 1. valca zľava + 12. 
symbol zhora 2. valca zľava + 11. symbol zhora 3. valca zľava + 12. symbol zhora 4. valca zľava + 11. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 59 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 12. symbol zhora 1. valca zľava + 11. 
symbol zhora 2. valca zľava + 12. symbol zhora 3. valca zľava + 11. symbol zhora 4. valca zľava + 12. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 60 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 11. symbol zhora 1. valca zľava + 10. 
symbol zhora 2. valca zľava + 11. symbol zhora 3. valca zľava + 10. symbol zhora 4. valca zľava + 11. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 62 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 10. symbol zhora 1. valca zľava + 9. symbol 
zhora 2. valca zľava + 10. symbol zhora 3. valca zľava + 9. symbol zhora 4. valca zľava + 10. symbol zhora 5. 
valca zľava 

Línia 63 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 9. symbol zhora 1. valca zľava + 8. symbol 
zhora 2. valca zľava + 9. symbol zhora 3. valca zľava + 8. symbol zhora 4. valca zľava + 9. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 64 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 8. symbol zhora 1. valca zľava + 7. symbol 
zhora 2. valca zľava + 8. symbol zhora 3. valca zľava + 7. symbol zhora 4. valca zľava + 8. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 66 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 7. symbol zhora 1. valca zľava + 6. symbol 
zhora 2. valca zľava + 7. symbol zhora 3. valca zľava + 6. symbol zhora 4. valca zľava + 7. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 67 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 6. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 6. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 6. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 68 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 70 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 71 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 72 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 74 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 75  zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 76 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 78 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 79 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 6. symbol 
zhora 2. valca zľava + 6. symbol zhora 3. valca zľava + 6. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 80 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 6. symbol zhora 1. valca zľava + 7. symbol 
zhora 2. valca zľava + 7. symbol zhora 3. valca zľava + 7. symbol zhora 4. valca zľava + 6. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 82 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 7. symbol zhora 1. valca zľava + 8. symbol 
zhora 2. valca zľava + 8. symbol zhora 3. valca zľava + 8. symbol zhora 4. valca zľava + 7. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 83 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 8. symbol zhora 1. valca zľava + 9. symbol 
zhora 2. valca zľava + 9. symbol zhora 3. valca zľava + 9. symbol zhora 4. valca zľava + 8. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 84 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 9. symbol zhora 1. valca zľava + 10. symbol 
zhora 2. valca zľava + 10. symbol zhora 3. valca zľava + 10. symbol zhora 4. valca zľava + 9. symbol zhora 5. 
valca zľava 

Línia 86 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 10. symbol zhora 1. valca zľava + 11. 
symbol zhora 2. valca zľava + 11. symbol zhora 3. valca zľava + 11. symbol zhora 4. valca zľava + 10. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 87 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 11. symbol zhora 1. valca zľava + 12. 
symbol zhora 2. valca zľava + 12. symbol zhora 3. valca zľava + 12. symbol zhora 4. valca zľava + 11. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 88 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 12. symbol zhora 1. valca zľava + 11. 
symbol zhora 2. valca zľava + 11. symbol zhora 3. valca zľava + 11. symbol zhora 4. valca zľava + 12. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 90 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 11. symbol zhora 1. valca zľava + 10. 
symbol zhora 2. valca zľava + 10. symbol zhora 3. valca zľava + 10. symbol zhora 4. valca zľava + 11. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 91 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 10. symbol zhora 1. valca zľava + 9. symbol 
zhora 2. valca zľava + 9. symbol zhora 3. valca zľava + 9. symbol zhora 4. valca zľava + 10. symbol zhora 5. 
valca zľava 



 

 

Línia 92 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 9. symbol zhora 1. valca zľava + 8. symbol 
zhora 2. valca zľava + 8. symbol zhora 3. valca zľava + 8. symbol zhora 4. valca zľava + 9. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 94 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 8. symbol zhora 1. valca zľava + 7. symbol 
zhora 2. valca zľava + 7. symbol zhora 3. valca zľava + 7. symbol zhora 4. valca zľava + 8. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 95 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 7. symbol zhora 1. valca zľava + 6. symbol 
zhora 2. valca zľava + 6. symbol zhora 3. valca zľava + 6. symbol zhora 4. valca zľava + 7. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 96 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 6. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 6. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 98 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 99 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 100 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  
Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v poli CREDIT (KREDIT), v 
eurách.  



 

 

Aztec Power 

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 25tich pevne stanovených herných 

líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné 

s počítačovou verziou hry. 

Minimálna stávka         0,25 € 

Maximálna stávka    100,00 € 

Maximálna možná výhra je 250 000 € 

 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 95,25% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 

symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a 

nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba 

prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto 

pravidlo však neplatí pre symbol Scatter. 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 



 

 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 



 

 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

 

 

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v poli CREDIT (KREDIT).  

 

 

  



 

 

Book of Ra deluxe 

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 5 až 10 tich herných líniách. Hra je 

prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s počítačovou 

verziou hry. 

Minimálna stávka         0,05 € 

Maximálna stávka     50,00 € 

Maximálna možná výhra je 250 000 € 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 95,10% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 

symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a 

nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade Scatter symbolu, ktorý má funkciu 

divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť 

substituovaný Scatter symbolom.  

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

 

  
Legenda výhier je hráčovi k dispozícii pri výhernom prístroji. 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v poli CREDITS (KREDITY).  

 

 

 

 

  



 

 

Book of Ra Magic 

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 1 až 10 tich herných líniách. Hra je 

prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s klasickou 

verziou hry. 

Minimálny vklad         0,02 € 

Maximálny vklad      50,00 € 

Maximálna možná výhra je 250 000 € 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 95,03% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 

symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a 

nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade Scatter symbolu, ktorý má funkciu 

divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť 

substituovaný Scatter symbolom.  

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

 

Grafické zobrazenie herných línií: 

  
Legenda výhier je hráčovi k dispozícii pri výhernom prístroji. 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v poli CREDITS (KREDITY).  

 

 

 

 

  



 

 

Book of Ra 

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 1 až 9tich herných líniách. Hra je 

prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s počítačovou 

verziou hry. 

Minimálna stávka         0,02 € 

Maximálna stávka      45,00 € 

Maximálna možná výhra je 250 000 € 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 95,10% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 

symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a 

nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade Scatter symbolu, ktorý má funkciu 

divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť 

substituovaný Scatter symbolom.  

 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

 

 

 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii pri výhernom prístroji. 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v poli CREDITS (KREDITY).  

 
 

 

 

 

 

  



 

 

Cleopatra Queen of Slots 

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 1 až 20tich herných líniách. Hra je 

prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s počítačovou 

verziou hry. 

Minimálna stávka           0,01 € 

Maximálna stávka      160,00 € 

Maximálna možná výhra je 250 000 € 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 95,17% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 

symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a 

nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba 

prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto 

pravidlo však neplatí pre symbol Scatter.  

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 



 

 

 
 

 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii pri výhernom prístroji. 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v poli CREDIT (KREDIT).  

 

 

 

 

  



 

 

Columbus deluxe 

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od nastavenia hráča, na 5 až 

10-ich herných líniách.. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a 

výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 

Minimálny vklad         0,05 € 

Maximálny vklad    200,00 € 

Maximálna možná výhra je 250 000 € 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 95,02% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 

symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a 

nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba 

prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto 

pravidlo však neplatí pre symbol Scatter. 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

 

 

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v poli CREDIT (KREDIT).  

 

 

 

  



 

 

Dolphin´s Pearl deluxe  

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od nastavenia hráča, na 5 až 

10 herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry 

sú totožné s klasickou verziou hry. 

Minimálny vklad                              0,05 € 

Maximálny vklad                           50,00 € 

Maximálna možná výhra je 250 000,00 € 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 95,13% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 

symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a 

nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba 

prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto 

pravidlo však neplatí pre symbol Scatter. 

 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách, v poli CREDITS 

(KREDITY).  

 

 

 

 

  



 

 

Fruits’n Sevens 

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 5-tich pevne stanovených herných 

líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné 

s počítačovou verziou hry. 

Minimálna stávka          0,20 € 

Maximálna stávka    250,00 € 

Maximálna možná výhra je jackpot € 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 95,23% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 

symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a 

nesmie byť prerušovaná iným symbolom. Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii.  

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

 

Grafické zobrazenie herných línií: 

 
  
Legenda výhier je hráčovi k dispozícii pri výhernom prístroji. 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 



 

 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v poli CREDITS (KREDITY).  

 

 

 

 

  



 

 

Just Jewels deluxe  

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od nastavenia hráča, na 5 až 

10 herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry 

sú totožné s počítačovou verziou hry. 

Minimálna stávka                            0,05 € 

Maximálna stávka                         50,00 € 

Maximálna možná výhra je 250 000,00 € 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 95,42% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, ktorých výherné kombinácie môžu 

začať na ktoromkoľvek valci a sú platné zľava doprava alebo naopak. Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii.  

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách, v poli CREDITS 

(KREDITY).  

 

  

 

 

 

  



 

 

Lord of the Ocean  

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od nastavenia hráča, na 5 až 

10 herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry 

sú totožné s počítačovou verziou hry. 

Minimálna stávka                              0,05 € 

Maximálna stávka                           50,00 € 

Maximálna možná výhra je   250 000,00 € 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 95,10% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 

symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a 

nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade scatter symbolu). Scatter symboly tovria 

výherné kombinácie na ktorejkoľvek pozícii. Scatter symbol nahrádza všetky symboly vo výherných 

kombináciách s výnimkou vybraného expandujúceho symbol počas akcie voľných spinov.   

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

 

  

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách, v poli CREDITS 

(KREDITY).  

 

 

 

 

 

  



 

 

Lucky Lady ´s Charm deluxe  

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od nastavenia hráča, na 5 až 

10 herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry 

sú totožné s počítačovou verziou hry. 

Minimálna stávka                              0,05 € 

Maximálna stávka                           50,00 € 

Maximálna možná výhra je   250 000,00 € 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 95,13% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 

symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a 

nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba 

prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto 

pravidlo však neplatí pre symbol Scatter. 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

 

  

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách, v poli CREDITS 

(KREDITY).  

 

   

 

 

 

 

  



 

 

Lucky Lady’s Charm deluxe 10 
 

je výherný video prístroj s dvoma samostatnými sadami valcov, s možnosťou hry na 100 pevne určených herných 
líniách, rozmiestnenými na oboch valcových sadách (1.sada: 5 valcov so 4 symbolmi na valci s 25 pevne určenými 
hernými líniami. 2.sada: 5 valcov s 12 symbolmi na valci s 75 pevne určenými hernými líniami). 

Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné 

s klasickou verziou hry. 

 
Minimálny vklad 0,20 €.  
Maximálny vklad  200,00 €. 
Maximálna možná výhra je 250 000 €. 

 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 96,02% 

 

1. Sada valcov – 5 valcov so 4 symbolmi na valci 
 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 33 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 37 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 41 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 45 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 49 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 53 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 53 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 57 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 61 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 65 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 69 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 73 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 77 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 81 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 85 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 89 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 93 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 97 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

  



 

 

2. Sada valcov – 5 valcov s 12 symbolmi na valci  
Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 6. symbol zhora 1. valca zľava + 6. symbol 
zhora 2. valca zľava + 6. symbol zhora 3. valca zľava + 6. symbol zhora 4. valca zľava + 6. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 7. symbol zhora 1. valca zľava + 7. symbol 
zhora 2. valca zľava + 7. symbol zhora 3. valca zľava + 7. symbol zhora 4. valca zľava + 7. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 8. symbol zhora 1. valca zľava + 8. symbol 
zhora 2. valca zľava + 8. symbol zhora 3. valca zľava + 8. symbol zhora 4. valca zľava + 8. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 9. symbol zhora 1. valca zľava + 9. symbol 
zhora 2. valca zľava + 9. symbol zhora 3. valca zľava + 9. symbol zhora 4. valca zľava + 9. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 10. symbol zhora 1. valca zľava + 10. 
symbol zhora 2. valca zľava + 10. symbol zhora 3. valca zľava + 10. symbol zhora 4. valca zľava + 10. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 11. symbol zhora 1. valca zľava + 11. 
symbol zhora 2. valca zľava + 11. symbol zhora 3. valca zľava + 11. symbol zhora 4. valca zľava + 11. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 12. symbol zhora 1. valca zľava + 12. 
symbol zhora 2. valca zľava + 12. symbol zhora 3. valca zľava + 12. symbol zhora 4. valca zľava + 12. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 6. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 6. symbol 
zhora 2. valca zľava + 7. symbol zhora 3. valca zľava + 6. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 6. symbol zhora 1. valca zľava + 7. symbol 
zhora 2. valca zľava + 8. symbol zhora 3. valca zľava + 7. symbol zhora 4. valca zľava + 6. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 7. symbol zhora 1. valca zľava + 8. symbol 
zhora 2. valca zľava + 9. symbol zhora 3. valca zľava + 8. symbol zhora 4. valca zľava + 7. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 8. symbol zhora 1. valca zľava + 9. symbol 
zhora 2. valca zľava + 10. symbol zhora 3. valca zľava + 9. symbol zhora 4. valca zľava + 8. symbol zhora 5. 
valca zľava 

Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 9. symbol zhora 1. valca zľava + 10. symbol 
zhora 2. valca zľava + 11. symbol zhora 3. valca zľava + 10. symbol zhora 4. valca zľava + 9. symbol zhora 5. 
valca zľava 

Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 10. symbol zhora 1. valca zľava + 11. 
symbol zhora 2. valca zľava + 12. symbol zhora 3. valca zľava + 11. symbol zhora 4. valca zľava + 10. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 31 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 12. symbol zhora 11. valca zľava + 11. 
symbol zhora 2. valca zľava + 10. symbol zhora 3. valca zľava + 11. symbol zhora 4. valca zľava + 12. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 32 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 11. symbol zhora 1. valca zľava + 10. 
symbol zhora 2. valca zľava + 9. symbol zhora 3. valca zľava + 10. symbol zhora 4. valca zľava + 11. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 34 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 10. symbol zhora 1. valca zľava + 9. symbol 
zhora 2. valca zľava + 8. symbol zhora 3. valca zľava + 9. symbol zhora 4. valca zľava + 10. symbol zhora 5. 
valca zľava 

Línia 35 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 9. symbol zhora 1. valca zľava + 8. symbol 
zhora 2. valca zľava + 7. symbol zhora 3. valca zľava + 8. symbol zhora 4. valca zľava + 9. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 36 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 8. symbol zhora 1. valca zľava + 7. symbol 
zhora 2. valca zľava + 6. symbol zhora 3. valca zľava + 7. symbol zhora 4. valca zľava + 8. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 38 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 7. symbol zhora 1. valca zľava + 6. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 6. symbol zhora 4. valca zľava + 7. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 39 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 6. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 6. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 40 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 42 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 43 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 44 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 46 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 47 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 48 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 50 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 6. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 6. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 51 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 6. symbol zhora 1. valca zľava + 7. symbol 
zhora 2. valca zľava + 6. symbol zhora 3. valca zľava + 7. symbol zhora 4. valca zľava + 6. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 52 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 7. symbol zhora 1. valca zľava + 8. symbol 
zhora 2. valca zľava + 7. symbol zhora 3. valca zľava + 8. symbol zhora 4. valca zľava + 7. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 54 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 8. symbol zhora 1. valca zľava + 9. symbol 
zhora 2. valca zľava + 8. symbol zhora 3. valca zľava + 9. symbol zhora 4. valca zľava + 8. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 55 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 9. symbol zhora 1. valca zľava + 10. symbol 
zhora 2. valca zľava + 9. symbol zhora 3. valca zľava + 10. symbol zhora 4. valca zľava + 9. symbol zhora 5. 
valca zľava 

Línia 56 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 10. symbol zhora 1. valca zľava + 11. 
symbol zhora 2. valca zľava + 10. symbol zhora 3. valca zľava + 11. symbol zhora 4. valca zľava + 10. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 58 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 11. symbol zhora 1. valca zľava + 12. 
symbol zhora 2. valca zľava + 11. symbol zhora 3. valca zľava + 12. symbol zhora 4. valca zľava + 11. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 59 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 12. symbol zhora 1. valca zľava + 11. 
symbol zhora 2. valca zľava + 12. symbol zhora 3. valca zľava + 11. symbol zhora 4. valca zľava + 12. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 60 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 11. symbol zhora 1. valca zľava + 10. 
symbol zhora 2. valca zľava + 11. symbol zhora 3. valca zľava + 10. symbol zhora 4. valca zľava + 11. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 62 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 10. symbol zhora 1. valca zľava + 9. symbol 
zhora 2. valca zľava + 10. symbol zhora 3. valca zľava + 9. symbol zhora 4. valca zľava + 10. symbol zhora 5. 
valca zľava 

Línia 63 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 9. symbol zhora 1. valca zľava + 8. symbol 
zhora 2. valca zľava + 9. symbol zhora 3. valca zľava + 8. symbol zhora 4. valca zľava + 9. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 64 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 8. symbol zhora 1. valca zľava + 7. symbol 
zhora 2. valca zľava + 8. symbol zhora 3. valca zľava + 7. symbol zhora 4. valca zľava + 8. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 66 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 7. symbol zhora 1. valca zľava + 6. symbol 
zhora 2. valca zľava + 7. symbol zhora 3. valca zľava + 6. symbol zhora 4. valca zľava + 7. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 67 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 6. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 6. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 6. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 68 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 70 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 71 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 72 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 74 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 75  zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 76 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 78 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 79 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 6. symbol 
zhora 2. valca zľava + 6. symbol zhora 3. valca zľava + 6. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 80 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 6. symbol zhora 1. valca zľava + 7. symbol 
zhora 2. valca zľava + 7. symbol zhora 3. valca zľava + 7. symbol zhora 4. valca zľava + 6. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 82 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 7. symbol zhora 1. valca zľava + 8. symbol 
zhora 2. valca zľava + 8. symbol zhora 3. valca zľava + 8. symbol zhora 4. valca zľava + 7. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 83 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 8. symbol zhora 1. valca zľava + 9. symbol 
zhora 2. valca zľava + 9. symbol zhora 3. valca zľava + 9. symbol zhora 4. valca zľava + 8. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 84 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 9. symbol zhora 1. valca zľava + 10. symbol 
zhora 2. valca zľava + 10. symbol zhora 3. valca zľava + 10. symbol zhora 4. valca zľava + 9. symbol zhora 5. 
valca zľava 

Línia 86 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 10. symbol zhora 1. valca zľava + 11. 
symbol zhora 2. valca zľava + 11. symbol zhora 3. valca zľava + 11. symbol zhora 4. valca zľava + 10. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 87 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 11. symbol zhora 1. valca zľava + 12. 
symbol zhora 2. valca zľava + 12. symbol zhora 3. valca zľava + 12. symbol zhora 4. valca zľava + 11. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 88 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 12. symbol zhora 1. valca zľava + 11. 
symbol zhora 2. valca zľava + 11. symbol zhora 3. valca zľava + 11. symbol zhora 4. valca zľava + 12. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 90 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 11. symbol zhora 1. valca zľava + 10. 
symbol zhora 2. valca zľava + 10. symbol zhora 3. valca zľava + 10. symbol zhora 4. valca zľava + 11. symbol 
zhora 5. valca zľava 



 

 

Línia 91 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 10. symbol zhora 1. valca zľava + 9. symbol 
zhora 2. valca zľava + 9. symbol zhora 3. valca zľava + 9. symbol zhora 4. valca zľava + 10. symbol zhora 5. 
valca zľava 

Línia 92 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 9. symbol zhora 1. valca zľava + 8. symbol 
zhora 2. valca zľava + 8. symbol zhora 3. valca zľava + 8. symbol zhora 4. valca zľava + 9. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 94 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 8. symbol zhora 1. valca zľava + 7. symbol 
zhora 2. valca zľava + 7. symbol zhora 3. valca zľava + 7. symbol zhora 4. valca zľava + 8. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 95 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 7. symbol zhora 1. valca zľava + 6. symbol 
zhora 2. valca zľava + 6. symbol zhora 3. valca zľava + 6. symbol zhora 4. valca zľava + 7. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 96 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 6. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 6. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 98 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 99 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 100 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

   



 

 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii pri výhernom prístroji. 

Finančné prostriedky pre hru (CREDITS/KREDITY) sú zobrazené v dolnej časti obrazovky pod valcami. 

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Mermaid´s Pearl 

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 1 - 20tich herných líniách. Hra je 

prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s počítačovou 

verziou hry. 

Minimálna stávka         0,01 € 

Maximálna stávka      60,00 € 

Maximálna možná výhra je 250 000 € 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 95,21% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 

symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a 

nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba 

prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto 

pravidlo však neplatí pre symbol Scatter. 

 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v poli CREDIT (KREDIT).  

 

 

 

  



 

 

Mystery Star 

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s piatimi pevne stanovenými hernými líniami. Hra je 

prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s počítačovou 

verziou hry. 

Minimálna stávka           0,20 € 

Maximálna stávka     200,00 € 

Maximálna možná výhra je 250 000 € 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 95,10% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 

symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a 

nesmie byť prerušovaná iným symbolom. Výnimkou je výherná kombinácia vytvorená symbolmi Scattru, 

ktoré sa môžu nachádzať kdekoľvek na valcoch. Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii alebo 

najvyššia zobrazená výherná kombinácia Scattrov. 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. 
symbol zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. 
symbol zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. 
symbol zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol 
zhora 5. valca zľava  

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. 
symbol zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. 
symbol zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol 
zhora 5. valca zľava 

Grafické zobrazenie herných línií: 

 

 
Legenda výhier je hráčovi k dispozícii po nakliknutí na tlačidlo “Paytable” vo výhernom prístroji. 



 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, pod valcami výherného prístroja, a sú 

uvedené v poli CREDIT (KREDIT), v eurách.  

 

 

 

 

  



 

 

Plenty on Twenty  

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 20tich pevne stanovených herných 

líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné 

s počítačovou verziou hry. 

Minimálna stávka             0,20 € 

Maximálna stávka         200,00 € 

Maximálna možná výhra je 250 000 € 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 95,61% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 

symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a 

nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba 

prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto 

pravidlo však neplatí pre symbol Scatter.  

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

 

 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 
 

 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii pri výhernom prístroji. 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v poli CREDITS (KREDITY).  

 

 

 

 

  



 

 

Power Stars 

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od výberu hráča, na 5 až 10 

herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú 

totožné s klasickou verziou hry. 

Minimálny vklad                              0,05 € 

Maximálny vklad                         100,00 € 

Maximálna možná výhra je 250 000,00 € 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 95,54% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 

symboly umiestnené v smere zľava doprava alebo sprava doľava. Kombinácia výherných symbolov musí 

začínať od 1. valca zľava alebo 1. valca sprava a nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v 

prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Chýbajúci výherný symbol vo 

výhernej kombinácii môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. 

 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

 

 
 

Na jednej línii v rovnakom smere je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie 

kombinácie symbolov s nižšími výhrami v rovnakom smere sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii v 

rovnakom smere sa nezarátavajú.  

Pri vzniku dvoch výhier na rovnakej línii, pričom prvá výhra začína výhernou kombináciou na 1. valci zľava 

smerom k piatemu valcu zľava a druhá výhra začína výhernou kombináciou na 1. valci sprava v smere k piatemu 

valcu sprava, sú platné obe výherné kombinácie a dochádza k vzniku dvoch výhier na jednej línii, v rôznych 

smeroch. 

 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách, v poli CREDITS 

(KREDITY).  

 

 

 

 

  



 

 

Shooting stars 

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 1 až 10 tich herných líniách. Hra je 

prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s počítačovou 

verziou hry. 

Minimálna stávka                       0,02 € 

Maximálna stávka                  300,00 € 

Maximálna možná výhra je 250 000 € 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 96,11% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, Výherné línie sú obojsmerné, teda sú 

platné zľava doprava (od prvého valca z ľavej strany a za predpokladu, že nebude výherná línia prerušená 

iným symbolom, okrem Star scatteru) aj z pravej strany od posledného valca zľava za predpokladu, že 

bude začínať od 5. valca zľava a nebude prerušovaná iným symbolom (okrem Star scatteru). Vypláca sa 

iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný Star scatter symbolom.  

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

 

 

Grafické zobrazenie herných línií: 

  
Legenda výhier je hráčovi k dispozícii pri výhernom prístroji. 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 

symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v poli CREDITS (KREDITY).  

 

 

 

 

  



 

 

Sizzling Hot deluxe 

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na piatich fixných herných líniách. Hra je 

prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s klasickou 

verziou hry. 

Minimálny vklad                              0,20 € 

Maximálny vklad                         250,00 € 

Maximálna možná výhra je 250 000,00 € 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 95,66% 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 

symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a 

nesmie byť prerušovaná iným symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Scatter. Vypláca sa iba 

prípadná najvyššia výhra na línii.  

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

 

 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 



 

 

 Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách, v poli CREDITS 

(KREDITY).  

 

 

 

 

  



 

 

Tidal Riches 
 

je výherný video prístroj, so špeciálnym zobrazením hracieho poľa a možnosťou kumulovania viacerých 
výhier počas jediného roztočenia valcov, v niekoľkých krokoch: 

v základnej hre, na začiatku hry, je časť hracieho poľa nedostupná (prvý a druhý riadok hracej plochy zhora 
a šiesty valec sú nedostupné) a je možné hrať na piatich valcoch a troch riadkoch, na 20 pevne určených 
herných líniách, pričom výherné kombinácie začínajú od 1. valca zľava, v smere k piatemu valcu zľava, musia 
mať rovnaké symboly v neprerušovanom slede, podľa výhernej tabuľky (výnimka platí pre výherné 
kombinácie vytvorené s pomocou symbolu WILD) 

Po prvom zatočení valcov a následnom zisku prvej výhry dochádza k postupnému sprístupneniu a rozšíreniu 
hracieho poľa, najviac v troch po sebe nasledujúcich krokoch, pričom hlavnou podmienkou pre rozšírenie 
hracieho poľa je zisk po sebe nasledujúcich výhier, a to v každom kroku od úvodného roztočenia valcov: 

Po zisku prvej - úvodnej výhry dôjde k sprístupneniu šiesteho valca a hracia plocha sa rozšíri na 6 valcov na 
troch riadkoch, s dvadsiatimi pevne stanovenými hernými líniami, s možnosťou vzniku výherných kombinácií 
v oboch smeroch.  

Ak po rozšírení valcov na 6 dôjde na niektorej z 20 herných línií k zobrazeniu výhernej kombinácie, sprístupní 
sa na hernom poli druhý riadok zhora a hracia plocha sa tak rozšíri na 6 valcov a štyri riadky, so 40 pevne 
stanovenými hernými líniami, s možnosťou vzniku výherných kombinácií v oboch smeroch. 

Ak po sprístupnení druhého riadka zhora následne dôjde k zobrazeniu ďalšej výhernej kombinácie, sprístupní 
sa prvý riadok zhora a hracia plocha sa rozšíri na maximálny počet 6 valcov a 5 riadkov, s možnosťou hry na 
maximálne 50 pevne stanovených herných líniách, s možnosťou vzniku výherných kombinácií v oboch 
smeroch. 

Po sprístupnení šiesteho valca, začínajú výherné kombinácie od 1. valca zľava, v smere k šiestemu valcu 
zľava, pričom musí výherná kombinácia obsahovať rovnaké symboly v neprerušovanom slede, podľa 
výhernej tabuľky (výnimka platí pre výherné kombinácie vytvorené s pomocou symbolu WILD),  a tiež od 
prvého valca sprava, v smere k šiestemu valcu sprava, pričom musí výherná kombinácia obsahovať rovnaké 
symboly v neprerušovanom slede, podľa výhernej tabuľky (výnimka platí pre výherné kombinácie vytvorené s 
pomocou symbolu WILD). 

Po zisku výhier vzniká opätovná šanca na vznik nových výherných kombinácií, hra totiž funguje na princípe 
vypadávajúcich symbolov zo vzniknutých výherných kombinácií; po odstránení symbolov z výherných 
kombinácií dochádza k ich nahradeniu, na prázdne pozície po odstránených symboloch z výhernej 
kombinácie sa dostanú symboly, ktoré sa dovtedy nachádzali nad symbolmi z výherných kombinácií. 

Symbol WILD nenahrádza symbol truhlice. 

Zisk výhernej kombinácie, zloženej zo šiestich rovnakých symbolov, vedie k vyplateniu výhry podľa výhernej 
tabuľky iba v jednom smere. 

Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, minimálne a maximálne hodnoty 
stávok a výhier sú totožné s desktopovou verziou hry. 

 

 
Minimálna stávka 0,20 € 

Maximálna stávka  400,00 €. 
Maximálna možná výhra je 250 000 €. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov), štandardná hra: 95,26% 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov), režim HI-ROLLER 5x: 95,25% 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov), režim HI-ROLLER 10x: 95,26% 

 



 

 

Popis dostupných herných línií pri prvom zatočení valcov: 

Popisy herných línií sú vytvorené v grafickom zobrazení na hracom poli so šiestimi valcami a piatimi riadkami, 
berúc do úvahy neprístupný šiesty valec a prvé dva neprístupné riadky herného poľa zhora 

 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava  

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 



 

 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

Popis dostupných herných línií po sprístupnení šiesteho valca: 

Popisy herných línií sú vytvorené v grafickom zobrazení na hracom poli so šiestimi valcami a piatimi riadkami, 
berúc do úvahy sprístupnený šiesty valec a neprístupné prvé dva riadky herného poľa zhora 

 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 



 

 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

 

 

 

 



 

 

Popis dostupných herných línií po sprístupnení šiesteho valca a prvého riadku hracieho poľa zhora: 

Popisy herných línií sú vytvorené v grafickom zobrazení na hracom poli so šiestimi valcami a piatimi riadkami, 
berúc do úvahy sprístupnený šiesty valec, sprístupnený druhý riadok herného poľa zhora a neprístupný prvý 
riadok herného poľa zhora  

 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 



 

 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava + 2. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 2. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava + 2. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava + 2. symbol zhora 6. valca zľava 



 

 

Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 31 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava + 2. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 32 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 33 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 2. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 34 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 35 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 36 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 37 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 38 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 39 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 2. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 40 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Popis dostupných herných línií po sprístupnení šiesteho valca a druhého a prvého riadku hracieho poľa 
zhora + pre voľné otočenia: 

Popisy herných línií sú vytvorené v grafickom zobrazení na hracom poli so šiestimi valcami a piatimi riadkami, 
berúc do úvahy sprístupnený šiesty valec, sprístupnený druhý riadok herného poľa zhora a sprístupnený prvý 
riadok herného poľa zhora.  

 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 



 

 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava + 2. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 2. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava + 2. symbol zhora 6. valca zľava 



 

 

Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava + 2. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 31 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava + 2. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 32 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 5. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 33 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 5. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 2. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 34 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 35 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 36 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 37 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 38 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 39 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 2. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 40 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 3. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 41 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 42 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava + 1. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 43 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 5. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 44 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 4. symbol zhora 5. valca 
zľava + 5. symbol zhora 6. valca zľava 



 

 

Línia 45 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 4. symbol zhora 1. valca zľava + 5. symbol 
zhora 2. valca zľava + 4. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava + 1. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 46 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 5. symbol zhora 1. valca zľava + 4. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava + 2. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 47 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 48 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava + 1. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 49 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 4. symbol zhora 6. valca zľava 

Línia 50 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 4. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava + 2. symbol zhora 6. valca zľava 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, v stredovom poli s názvom CREDITS a sú 
uvedené eurách.  

 

  



 

 

6 Fruits 

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 5 fixnými hernými líniami. Hra je prístupná aj 

prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 

Minimálny vkad 0,20 €. 

Maximálny vklad 10,00 €. 

Maximálna možná výhra je 10 000,00 €. 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,88 – 0,98 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytne výherná kombinácia zhodných symbolov, zároveň však 

musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí 

začínať od 1. valca (neplatí pre Scatter symbol) a nesmie byť prerušovaná iným symbolom . Vypláca sa iba 

prípadná najvyššia výhra na línii. 

 

Výherné línie: 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grafické zobrazenie línií: 

 

     
 

Legenda výherných kombinácií je hráčovi k dispozícii po stlačení tlačidla menu v okne výherného prístroja. 
 

 
Finančné prostriedky pre hru (KREDIT) sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky. 

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie 
symbolov s nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 

  



 

 

81 st. Cabaret 

Je štvorvalcový, multi-líniový výherný video prístroj s 81fixnými hernými líniami. Hra je prístupná aj 

prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 

Minimálny vkad 0,20 €. 

Maximálny vklad 8,00 €. 

Maximálna možná výhra je 10 000,00 €. 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,88 – 0,98 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytne výherná kombinácia zhodných symbolov podľa výhernej 

tabuľky. Výherná línia nesmie byť prerušovaná iným symbolom (neplatí v prípade divokého symbol). 

Výherné línie: 

 
Výhra vzniká vtedy, ak je po zastavení valcov možné zostaviť výhernú kombináciu podľa symbolov 
výhernej tabuľky, pri súčasnom dodržaní nižšie uvedených pravidiel: 

1. Prvý symbol výhernej kombinácie začína vždy na 1. valci, tvoria ju totožné symboly a výherná 
kombinácia nesmie  byť na niektorom valci prerušená iným symbolom (výnimku tvorí náhrada v podobe 
divokého symbolu, ktorý plní funkciu žolíka).  

2. Kombinácia symbolov začínajúca na 2., 3., valci nie je výherná. 

3. Výherná kombinácia začína symbolom na prvom valci, pokračuje totožným symbolom na druhom valci 
(a analogicky môže ďalej pokračovať totožnými symbolmi alebo žolíkmi na treťom a štvrtom valci), 
pričom pozícia totožného výherného symbolu na valci nie je dôležitá.  

4. Vypláca sa vždy najvyššia výhra kombinácie, prípadné ďalšie výherné kombinácie v tej istej kombinácii 
výherných symbolov, avšak  s nižšou výhrou, sa nevyplácajú. 

Každý symbol výhernej kombinácie musí byť umiestnený na inom valci, v neprerušovanom slede. 

Všetky dostupné herné kombinácie sú pred každým roztočením valcov odomknuté a nie je možné ich 
počet znižovať či zvyšovať, či ľubovoľne vypínať alebo zapínať.  

81 línií predstavuje všetky možnosti vyskladania výhernej kombinácie s totožným symbolom (prípadne 
jeho náhradou v podobe divokého symbol) s minimálne jednou pozíciou na každom zo 4 valcov. 

Grafické zobrazenie výherných línií: 
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Pri výpočte celkovej výhry sa výhry, ktoré vznikli výhernými kombináciami rôznych symbolov, sčítavajú. 

 
Legenda výherných kombinácií je hráčovi k dispozícii po stlačení tlačidla menu v okne výherného prístroja. 

 
Finančné prostriedky pre hru (CREDIT/KREDIT) sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky. 

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

 

  



 

 

Black Magic 
 

je 3-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s možnosťou hry buď na 5-tich (základná hra) alebo 27-mich 
(odomknuté herné línie po zisku symbolu Paličiek) fixných herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom 
mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 
 
Minimálny vklad 0,20 €.  

Maximálny vklad  10,00 €. 

Maximálna možná výhra je 10 000 €. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,88 – 0,98 

 
 
 
Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 
umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca zľava a nesmie 
byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 
výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom.  

 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 



 

 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 31 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 32 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 

 

Finančné prostriedky pre hru (KREDIT V EUR) sú zobrazené na dolnej lište, v ľavej časti obrazovky. 

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii vo výhernom prístroji, po nakliknutí na symbol hlavného menu v ľavej dolnej 

časti obrazovky, a výbere položky v tvare hviezdy.  

 

 

  



 

 

Crazy Grizzly Attack 
 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 5 fixnými hernými líniami. Hra je prístupná aj prostredníctvom 
mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 
 
Minimálny vklad 0,20 €.  

Maximálny vklad  8,00 €. 

Maximálna možná výhra je 10 000 €. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,88 – 0,98 

 
 
 
Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 
umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca zľava a nesmie 
byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 
výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom.  

 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava  

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 

 

Finančné prostriedky pre hru (KREDIT V EUR) sú zobrazené na dolnej lište, v strede. 

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii vo výhernom prístroji, po kliknutí na pravú časť obrazovky.  

 

 

  



 

 

Eldorado HD 
 

je 3-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s možnosťou hry na 1-5 herných líniách. Hra je prístupná aj 
prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 
 
Minimálny vklad 0,20 €.  

Maximálny vklad  10,00 €. 

Maximálna možná výhra je 10 000 €. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,88 – 0,96 

 
Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 
umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca zľava a nesmie 
byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 
výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom.  

 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca  

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca  

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca  

 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 

 

Finančné prostriedky pre hru (KREDIT V EUR) sú zobrazené na dolnej lište, v ľavej časti obrazovky. 

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii vo výhernom prístroji, po nakliknutí na symbol hlavného menu v ľavej dolnej 

časti obrazovky, a výbere položky v tvare hviezdy.  



 

 

Fire Spell 

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 

1,3,5,7 a 10tich herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, 

vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 

Minimálny vkad      0,10 €. 

Maximálny vklad  10,00 €. 

Maximálna možná výhra je 10 000 €. 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek):0,1240. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9560. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 

symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a 

nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba 

prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto 

pravidlo však neplatí pre symbol Scatter. 

 

 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 



 

 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

 

. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii pri výhernom prístroji.  

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v poli CREDIT 

(KREDIT).  

 

 

  



 

 

Halloween Fruits 
 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 10 fixnými hernými líniami. Hra je prístupná aj prostredníctvom 
mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 
 
Minimálny vklad 0,20 €.  

Maximálny vklad  10,00 €. 

Maximálna možná výhra je 10 000 €. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,88 – 0,98 

 
 
 
Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 
umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca zľava a nesmie 
byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 
výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom.  

 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava  

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 2. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 1. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 3. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava + 3. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava + 1. symbol zhora 4. valca zľava + 2. symbol zhora 5. valca 
zľava 

 
 



 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 

 

Finančné prostriedky pre hru (KREDIT V EUR) sú zobrazené na dolnej lište, v strede. 

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii vo výhernom prístroji, po kliknutí na pravú časť obrazovky.  

 

 

  



 

 

Hells Bars 
 

je 3-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 27 fixnými hernými líniami. Hra je prístupná aj prostredníctvom 
mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 
 
Minimálny vklad 0,20 €.  

Maximálny vklad  10,00 €. 

Maximálna možná výhra je 10 000 €. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,88 – 0,98 

 
 
 
Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 
umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca zľava a nesmie 
byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 
výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom.  

 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 



 

 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 

 

Finančné prostriedky pre hru (KREDIT V EUR) sú zobrazené na dolnej lište, v strede. 

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii vo výhernom prístroji, po kliknutí na pravú časť obrazovky.  

 

 

  



 

 

Criss Cross 

 je 3-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 27 výhernými líniami. Hra je prístupná aj prostredníctvom 

mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 

 

Minimálny vklad 0,20 €.  
Maximálny vklad 10,00 €. 
Maximálna možná výhra je 10 000 € 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0.88 – 0,96 

 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom. Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii.  

 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol zľava v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava 

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol zľava v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol zľava v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca  

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca  

Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava  

Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol zľava v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca  

Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol zľava v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca  

Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol zľava v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca  

Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol zľava v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava 

Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol zľava v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava 

Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol zľava v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava 

Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava 

Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava 

Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 



 

 

zľava + druhý symbol zľava v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava 

Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol zľava v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava 

Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol zľava v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava 

Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol zľava v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava 

Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol zľava v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava 

Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol zľava v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava 

Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava 

Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava 

Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava 

Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol zľava v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava 

Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol zľava v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava 

Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol zľava v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 
 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  
Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. Legenda výhier je hráčovi k dispozícii pri 
výhernom prístroji. Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v poli 
„KREDIT“. 

  



 

 

Royal Wild 
 

je 3-valcový, multi-líniový výherný video prístroj s 5 fixnými hernými líniami. Hra je prístupná aj prostredníctvom 
mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 
 
Minimálny vklad 0,20 €.  

Maximálny vklad  8,00 €. 

Maximálna možná výhra je 10 000 €. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,88 – 0,98 

 
Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 
umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca zľava a nesmie 
byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 
výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom.  

 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 1. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava  

Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 2. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 2. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 3. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 3. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 1. symbol zhora 3. valca zľava 

Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: 1. symbol zhora 1. valca zľava + 2. symbol 
zhora 2. valca zľava + 3. symbol zhora 3. valca zľava 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 

 

Finančné prostriedky pre hru (KREDIT V EUR) sú zobrazené na dolnej lište, v ľavej časti obrazovky. 

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii vo výhernom prístroji, po nakliknutí na hlavné menu a zvolení pohára.  

  



 

 

Sweet Dream 

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 10tich herných líniách. Hra je prístupná 

aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 

Minimálny vkad      0,50 €. 

Maximálny vklad    5,00 €. 

Maximálna možná výhra je 10 000 €. 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9600. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné 

symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a 

nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba 

prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto 

pravidlo však neplatí pre symbol Scatter. 

 

 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia2je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

 

 
Grafické zobrazenie výherných línií: 

.  

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii pri výhernom prístroji.  

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v poli CREDIT 

(KREDIT).  

 

 

  



 

 

Treasures of Thebes 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj . Hrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča na 1 až 10- 

tich herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a 

výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 

Minimálny vkad      0,10 €. 

Maximálny vklad    10,00 €. 

Maximálna možná výhra je 10 000 €. 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,88 – 0,96 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na výhernej línii vyskytne kombinácia výherných symbolov. Výherná kombinácia sa 
počíta zľava doprava, nesmie byť prerušená iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbol) a musí 
začínať od 1. valca zľava.  

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca zľava + 

druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 

4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 



 

 

druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 

línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

 

 
Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. Pri výpočte celkovej výhry 

sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. Legenda výhier je hráčovi k dispozícii pri výhernom prístroji. Finančné 

prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v poli KREDIT.  

 

 

  



 

 

300 Shields 

300 Shields je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj, pri ktorom možno vyhrať až na 25-tich výherných 

líniách. 

Minimálny vkad 0,01 €. 

Maximálny vklad 5,00 €. 

Maximálna možná výhra v hre je 88 920,00 €. 

 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,1167. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9529. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 

umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 

prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 

výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 

symbol FREE GAMES (Voľné hry). 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1. valca 

zľava + druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3. valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4. valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5. valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1. valca zľava 

+ druhý symbol v hornej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej 

línii 4. valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5. valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1. valca 

zľava + druhý symbol v spodnej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3. valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4. valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5. valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1. valca zľava 

+ druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4. valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5. valca zľava 

Línia5 úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1. valca zľava + 

druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4. valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5. valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1. valca zľava 

+ druhý symbol v hornej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4. valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5. valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1. valca 

zľava + druhý symbol v spodnej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3. valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5. valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1. valca 

zľava + druhý symbol v hornej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v 



 

 

hornej línii 4. valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5. valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1. valca 

zľava + druhý symbol v spodnej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3. valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4. valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5. valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1. valca 

zľava + druhý symbol v hornej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4. valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5. valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1. valca 

zľava + druhý symbol v spodnej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3. valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4. valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5. valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1. valca 

zľava + druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4. valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5. valca zľava 

Línia13 je herná s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1. valca zľava + 

druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4. valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5. valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1. valca 

zľava + druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4. valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5. valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1. valca 

zľava + druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3. valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4. valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5. valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1. valca 

zľava + druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3. valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4. valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5. valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1. valca 

zľava + druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3. valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4. valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5. valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1. valca 

zľava + druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3. valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4. valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5. valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1. valca 

zľava + druhý symbol v strednej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4. valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5. valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1. valca 

zľava + druhý symbol v spodnej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4. valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5. valca zľava 

Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1. valca 

zľava + druhý symbol v hornej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4. valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5. valca zľava 

Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1. valca 



 

 

zľava + druhý symbol v hornej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4. valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5. valca zľava 

Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1. valca 

zľava + druhý symbol v spodnej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4. valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5. valca zľava 

Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1. valca 

zľava + druhý symbol v hornej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3. valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4. valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5. valca zľava 

Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1. valca 

zľava + druhý symbol v spodnej línii 2. valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3. valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4. valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5. valca zľava 

 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené pod titulkom BALANCE 

(Zostatok). 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 

nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.  

 

  



 

 

All American Poker 

All American Poker je internetová Video Poker hra so štandardnými medzinárodnými pravidlami platnými pre túto 
hru. Hrá sa s jedným virtuálnym balíkom kariet, ktorý obsahuje 52 kariet (bez žolíkov). Po každej hre sa balík 
kariet premiešava. 

 

1. Pravidlá hry 

 

a. hra sa začína rozdaním piatich kariet hráčovi; 

b. hráč sa z rozdaných kariet snaží dosiahnuť výhernú kombináciu podľa tabuľky. Funkcia AUTO-
HOLD drží pre hráča matematicky a pravdepodobnostne najlepšie karty pre prípadnú výhru. 
Vďaka tejto funkcii je hra na ovládanie oveľa jednoduchšia. Ak však hráč chce označiť iné karty, 
ktoré by si chcel ponechať do výmeny, použije na ich označenie myš. Karty označené ako 
“HELD“ sa teda v ďalšej výmene nemenia; 

c. po stlačení tlačidla „DRAW“ (ŤAHAŤ) príde k výmene kariet, ktoré neboli označené ako “HELD“; 

d. po výmene kariet sa celá hra vyhodnotí. V prípade výhry hráča, má tento dve možnosti: 

a. pripísať si už dosiahnutú výhru, 

b. ešte svoju výhru znásobiť v nadstavbovej hre. 

Kliknutím na tlačidlo „ DOUBLE“ (ZDVOJNÁSOBIŤ) sa hráč dostane do nadstavbovej hry, v ktorej ide o nájdenie 
karty vyššej hodnoty. Pri tejto hre môže prevádzkovateľ obmedziť dostupnosť funkcionality „ DOUBLE“ 
(ZDVOJNÁSOBIŤ).  Prvá karta zľava sa otočí automaticky, Vašou úlohou je zo štyroch rozdaných neotočených 
kariet nájsť kartu vyššej hodnoty. Po nájdení karty vyššej hodnoty dostanete opäť možnosť pripísať si výhru alebo 
šancu opäť ju zdvojnásobiť obdobným spôsobom. Pripísať si svoju aktuálne dosiahnutú výhru na konto môžete 
stlačením tlačidla “COLLECT“ (ZOBRAŤ). Ak sa však rozhodnete pre opätovnú možnosť zdvojnásobiť svoju 
výhru stlačte tlačidlo “DEAL“ (ROZDAŤ) – opätovné rozdanie. 

V prípade, že v tejto doplnkovej hre nájdete rovnakú kartu aká bola odkrytá, prichádza k remíze. Opäť máte na 
výber možnosť zdvojnásobiť svoju výhru alebo si pripísať jej aktuálnu hodnotu. Doplnková hra sa preruší buď 
pripísaním aktuálne nahranej výhry na konto alebo po neúspešnom tipe hráča a strate výhry. 

Stávky a výhry 

Hráč má možnosť pred každým prvým rozdaním kariet zvoliť si svoju výhernú tabuľku kliknutím na jednu z piatich 
možných (v hornom poli nad oknom z hráčovými kartami). Výška stávky a výhier pre jednotlivé úrovne bude 
potom platná pre všetky jeho hry (spiny) až do ukončenia hry, prípadne do zmeny momentu kedy zmenu vykoná 
sám hráč. 

Stávky do hry sú prijímané v rozmedzí minimálnej a maximálnej stávky definovanej ako parameter hry. Celková 
výška stávky je uvedená v poli BET (STÁVKA) a je daná ako súčin zvolenej hodnoty 1 mince a počtu mincí 
(COINS) pre zvolenú výhernú tabuľku (1, 2, 3, 4, 5). Pred spustením hry musí hráč najprv zvoliť výšku stávky. Jej 
výšku je možné upravovať stláčaním tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) alebo stláčaním 
tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum). 

 Prípadná výhra je uvedená v poli WIN (VÝHRA) v kreditoch. Výhra je daná ako súčin hodnoty 1 mince a 
koeficientu uvedenom vo výhernej tabuľke pre danú výhernú kombináciu. Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou 
výhier. 

CREDITS (Kredity) 

Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji pod označením „CREDITS“ (KREDITY). Kredity sú 
ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné nastaviť hodnotu mince. 



 

 

Výhry sú definované na základe kombinácií kariet nasledovne: 

 

a. Jacks or better 

hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) jeden pár, ktorý je zložený z kariet 
hodnoty minimálne „J“, „J“ a vyššej. Pár s nižšou hodnotou kariet nie je výherným; 

b. Dva páry 

hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) dva páry zložené z kariet akejkoľvek 
hodnoty (teda aj napr. „3“, „3“ a „5“, „5“); 

c. Trojica 

hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) trojicu zloženú z kariet akejkoľvek 
hodnoty; 

d. Postupka (Straight) 

hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) tzv „špinavú“ postupku (kombinácia 
zložená z kariet po sebe nasledujúcich hodnôt, napr: 6, 7, 8, 9, 10, avšak nie v jednej farbe); 

e. Farba (Flush) 

hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú z kariet akejkoľvek 
hodnoty (nie po sebe nasledujúcej teda napr: 6, J, 8, K, 10) v jednej farbe; 

f. Full House 

hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú z trojice (karty 
akejkoľvek hodnoty) a jednej dvojice (karty akejkoľvek hodnoty); 

g. Poker (4 of a Kind) 

hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú zo štvorice (karty 
akejkoľvek hodnoty) plus ľubovoľnú kartu; 

h. Čistá postupka (Straight Flush) 

hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) tzv „čistú“ postupku (kombinácia zložená 
z kariet po sebe nasledujúcich hodnôt v jednej farbe, okrem kombinácie 10,J,Q,K,A v jednej 
farbe; 

i. Royal Flush (kráľovská postupka) 

je najsilnejšou pokrovou kombináciou. Skladá sa z 10, J, Q, K, A pričom sú všetky karty 
rovnakej farby. 

Minimálny vklad 0,25 €. 

Odstupňovanie vkladov: 0,25 €; 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 5,00 € . Maximálny vklad 25,00 €. 

Maximálna výhra 20 000,00 €. 

  



 

 

Beer Fest 

Beer Fest je elektronickou hrou založenou na pravdepodobnosti, ktorá hráčovi v troch hrách ponúka 
šancu na atraktívnu hlavnú výhru. 

 

1. Pravidlá hry 

  

a. pred spustením hry musí hráč najprv zvoliť výšku stávky. Aktuálny automatický vklad 
(je zobrazený na displeji s názvom STAKE (VKLAD) vľavo dole v hernom okne) si hráč 
môže upravovať po stlačení tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) a 
stlačením tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum); 

b. zvolená hodnota je už výslednou sumou stávky; 

c. spustenie hry sa realizuje tlačidlom NEW CARD (NOVÁ KARTA); 

d. hráč si vyberie jednu z troch ponúkaných hier kliknutím kurzora. Na poradí hrania 
hier nezáleží, po zakliknutí hru hráč musí odohrať. Prípadná prehra v prvej alebo 
druhej hre hru nezastavuje; 

e. v hre BEERS ALL ROUND ide o správne tipnutie si víťaza, ktorý sa najdlhšie udrží na 
nohách; 

f. v hre MATCH THE MUNCHIES ide o nájdenie rovnakého jedla ako ukrýva servírka pod 
tromi zakrytými táckami na stole; 

g. v hre TABLE DANCING je úlohou hráča vybrať stôl, ktorý znesie tanec pivára až do 
konca; 

h. výhra v jednotlivej hre je počítaná ako násobok vkladu (0,5x – 5 000x). Zobrazíte ho 
kliknutím na CLICK TO REVEAL PRIZE (KLIKNITE PRE ODKRYTIE VÝHIER); 

i. celkovú výhru hráča tvorí súčet výhier všetkých troch odohraných hier. 

Minimálny vklad 0,50 €. 

Odstupňovanie vkladov : 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 3,00 €; 4,00 €; 5,00 €; 6,00 €; 7,00 €; 8,00 €; 9,00 €; 
10,00 €. Maximálny vklad 10,00 €. 

Maximálna výhra 150 000,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek: 0,22 – 0,23. 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,95 - 0,96. 

  



 

 

Bonus Poker Deluxe 

Bonus Poker Deluxe je internetová Video Poker hra so štandardnými medzinárodnými pravidlami platnými pre 
túto hru. Hrá sa s jedným virtuálnym balíkom kariet, ktorý obsahuje 52 kariet (bez žolíkov). Po každej hre sa balík 
kariet premiešava. 

 

1. Pravidlá hry 

a. hra sa začína rozdaním piatich kariet hráčovi; 

b. hráč sa z rozdaných kariet snaží dosiahnuť výhernú kombináciu podľa tabuľky. Funkcia AUTO-
HOLD drží pre hráča matematicky a pravdepodobnostne najlepšie karty pre prípadnú výhru. 
Vďaka tejto funkcii je hra na ovládanie oveľa jednoduchšia. Ak však hráč chce označiť iné karty 
ktoré by si chcel ponechať do výmeny, použije na ich označenie myš. Karty označené ako 
“HELD“ sa teda v ďalšej výmene nemenia; 

c. po stlačení tlačidla „DRAW“ (ŤAHAŤ) príde k výmene kariet, ktoré neboli označené ako “HELD“; 

d. po výmene kariet sa celá hra vyhodnotí. V prípade výhry hráča, má tento dve možnosti: 

a. pripísať si už dosiahnutú výhru, 

b. ešte svoju výhru znásobiť v nadstavbovej hre. 

  

Kliknutím na tlačidlo „ DOUBLE“ (ZDVOJNÁSOBIŤ) sa hráč dostane do nadstavbovej hry, v ktorej ide o nájdenie 
karty vyššej hodnoty. Pri tejto hre môže prevádzkovateľ obmedziť dostupnosť funkcionality „ DOUBLE“ 
(ZDVOJNÁSOBIŤ).  Prvá karta zľava sa otočí automaticky. Úlohou hráča je zo štyroch rozdaných neotočených 
kariet nájsť kartu vyššej hodnoty. Po nájdení karty vyššej hodnoty dostane možnosť pripísať si výhru alebo šancu 
opäť ju zdvojnásobiť obdobným spôsobom. Pripísať si svoju aktuálne dosiahnutú výhru na konto môže hráč 
stlačením tlačidla “COLLECT“ (ZOBRAŤ). Ak sa však rozhodne pre opätovnú možnosť zdvojnásobiť svoju výhru 
stlačí tlačidlo “DEAL“ (ROZDAŤ) – opätovné rozdanie. 

V prípade, že v tejto doplnkovej hre nájde hráč rovnakú kartu aká bola odkrytá, prichádza k remíze. Opäť má na 
výber možnosť zdvojnásobiť svoju výhru, alebo si pripísať jej aktuálnu hodnotu. Doplnková hra sa preruší buď 
pripísaním aktuálne nahranej výhry na konto, alebo po neúspešnom tipe hráča a strate výhry. 

 

Stávky a výhry 

 

Hráč má možnosť pred každým prvým rozdaním kariet zvoliť si svoju výhernú tabuľku kliknutím na jednu z 
jednotlivých úrovní bude potom piatich možných (v hornom poli nad oknom s hráčovými kartami). Výška stávky a 
výhier je platná pre všetky jeho hry (spiny) až do ukončenia hry, prípadne do zmeny vykonanej hráčom 
samotným. 

Stávky do hry sú prijímané v rozmedzí minimálnej a maximálnej stávky definovanej ako parameter hry. Celková 
výška stávky je uvedená v poli BET (STÁVKA) a je daná ako súčin zvolenej hodnoty 1 mince a počtu mincí 
(COINS) pre zvolenú výhernú tabuľku (1, 2, 3, 4, 5). Pred spustením hry musí hráč najprv zvoliť výšku stávky. Jej 
výšku je možné upravovať stláčaním tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) alebo stláčaním 
tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum). 

Prípadná výhra je uvedená v poli WIN (VÝHRA) v kreditoch. Výhra je daná ako súčin hodnoty 1 mince a 
koeficientu uvedenom vo výhernej tabuľke pre danú výhernú kombináciu. Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou 
výhier. 



 

 

 

CREDITS (Kredity) 

 

Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji pod označením „CREDITS“ (Kredity). Kredity sú 
ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné nastaviť hodnotu mince. 

 

Výhry sú definované na základe kombinácií kariet nasledovne: 

a. Jacks or better hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) jeden pár, ktorý je 
zložený z kariet hodnoty minimálne „J“, „J“ a vyššej. Pár s nižšou hodnotou kariet nie je 
výherným; 

b. Dva páry hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) dva páry zložené z kariet 
akejkoľvek hodnoty (teda aj napr. „3“, „3“ a „5“, „5“); 

c. Trojica hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) trojicu zloženú z kariet 
akejkoľvek hodnoty; 

d. Postupka (Straight) Hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) tzv „špinavú“ 
postupku (kombinácia zložená z kariet po sebe nasledujúcich hodnôt, napr: 6, 7, 8, 9, 10, avšak 
nie v jednej farbe); 

e. Farba (Flush) hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú z 
kariet akejkoľvek hodnoty (nie po sebe nasledujúcej teda napr: 6, J, 8, K, 10) v jednej farbe; 

f. Full House hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú z trojice 
(karty akejkoľvek hodnoty) a jednej dvojice (karty akejkoľvek hodnoty); 

g. Poker (4 of a Kind) hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú 
zo štvorice (karty akejkoľvek hodnoty) plus ľubovoľnú kartu; 

h. Čistá postupka (Straight Flush) Hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) tzv 
„čistú“ postupku (kombinácia zložená z kariet po sebe nasledujúcich hodnôt v jednej farbe, 
okrem kombinácie 10, J, Q, K, A v jednej farbe; 

i. Royal Flush (kráľovská postupka), je najsilnejšou pokrovou kombináciou. Skladá sa z 10, J, Q, 
K, pritom sú všetky karty rovnakej farby. 

 

Minimálny vklad 0,25 €. 

Odstupňovanie vkladov: 0,25 €; 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €. Maximálny vklad 25,00 €. 

Maximálna výhra 20 000,00 €. 

  



 

 

Break Away 

Break Away je 5-valcový, ne-líniový výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 243 spôsobmi. Hra 
je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s klasickou verziou 
hry. 

Minimálny vklad je 0,50 €. 

Maximálny vklad je 50,00 €. 

Maximálna možná výhra v základnej hre je 21 690,00 €. 

Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym možným znásobením je 105 705,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,31 – 0,32. 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 - 0,97. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky, v poli Credits, a sú uvedené v 
eurách. 

Výhra vzniká vtedy, ak je po zastavení valcov možné zostaviť výhernú kombináciu podľa symbolov 
výhernej tabuľky, pri súčasnom dodržaní nižšie uvedených pravidiel: 

a. Prvý symbol výhernej kombinácie začína vždy na 1. valci, výhernú kombináciu tvoria totožné symboly a 
výherná kombinácia nesmie byť na niektorom valci prerušená iným symbolom (výnimku tvorí náhrada v 
podobe divokého symbolu, ktorý plní funkciu žolíka). 

b. Kombinácia symbolov začínajúca na 2., 3., 4. valci nie je výherná. 

c. Výherná kombinácia začína symbolom na prvom valci, pokračuje totožným symbolom na druhom valci (a 
analogicky môže ďalej pokračovať totožnými symbolmi alebo žolíkmi na treťom, štvrtom a piatom valci), 
pričom pozícia totožného výherného symbolu na valci nie je dôležitá. 

d. Vypláca sa vždy najvyššia výhra kombinácie, prípadné ďalšie výherné kombinácie v tej istej kombinácii 
výherných symbolov, avšak s nižšou výhrou, sa nevyplácajú. 

Každý symbol výhernej kombinácie musí byť umiestnený na inom valci, v neprerušovanom slede. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry, ktoré vznikli výhernými kombináciami rôznych symbolov, sčítavajú“.“ 

 

  



 

 

Break Da Bank 

Break Da Bank je 3-valcový, 5-líniový výherný prístroj. Pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry je počet herných 
línií pevne stanovený na maximum. Vyhrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča v jednej z troch 
horizontálnych a/alebo v oboch diagonálnych líniách. 

1. Minimálny vklad 1,00 €, pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry je minimálny vklad 5,00 €. 
Maximálny vklad 125,00 €. 
Maximálna možná výhra je 68 000,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,23 – 0,24. 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,95 – 0,96. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava 
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol zľava v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava 
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava 
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: diagonála - prvý symbol zľava v hornej línii 1. 
valca zľava + druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava 
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: diagonála - prvý symbol zľava v spodnej línii 
1.valca zľava, druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava, tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky, a sú uvedené buď v kreditoch 
(CREDITS) alebo v minciach (COINS). 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch 
(CREDITS) alebo v minciach (COINS). 

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov 
dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince. 
Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote 
mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle 
dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 
€, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene 
hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), 
atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.  

 

  



 

 

Bunny Boiler 

Bunny Boiler je elektronickou hrou založenou na pravdepodobnosti , ktorá hráčovi ponúka možnosť zisku hlavnej 
výhry. 

1. Pravidlá hry 

a. pred spustením hry musí hráč zvoliť výšku stávky. Aktuálny automatický vklad (je zobrazený na 
displeji s názvom STAKE (Vklad) vľavo dole v hernom okne) si hráč môže upravovať po stlačení tlačidla 
so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) alebo stlačením tlačidla so znamienkom „+“ (až po 
stanovené maximum); 

b. spustenie hry sa realizuje tlačidlom NEW GAME (NOVÁ HRA); 

c. hráčovi je pridelených 6 hodení (ROLLS) virtuálnou hernou kockou; 

d. hráč hádže virtuálnou kockou kliknutím na ROLL DICE (HOĎ KOCKU); 

e. hráčov zajačik sa posúva po hernom pláne podľa čísel dosiahnutých na hráčovej virtuálnej 
kocke. Cieľom jeho cesty je zbierať hráčovi výhry a úspešne sa vyhýbať nástrahám, ktoré by 
hru predčasne ukončili. Na hernom poli sú uvedené násobky vkladu, ktoré hráč vyhrá ak jeho 
zajačik prekročí toto pole, nemusí pritom na ňom zastať. 

Ak zajačik sadne na políčko s mrkvou, môže hráč pokačovať v hádzaní kockou. 

Ak zajačik sadne na políčko s násobiteľom získava hráč výhru (1x-400x násobok stávky). Ak 
zajačik sadne na políčko s pascou, hra končí. 

Jednotlivé výhry sa nespočítavajú, platná je výhra daná posledným získaným násobiteľom; 

f. celková výhra hráča sa zobrazí na displeji WIN (VÝHRA) ak hráč úspešne prejde hracím poľom 
alebo predčasne skončí skočením do pasce. 

 

Minimálny vklad 0,50 €. 

Odstupňovanie vkladov : 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 3,00 €; 4,00 €; 5,00 €; 6,00 €; 7,00 €; 8,00 €; 9,00 €; 10,00 €. 
Maximálny vklad 10,00 €. 

Maximálna výhra 4 000,00 €. 

 

Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek: 0,6453. 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9422. 

  



 

 

Burning Desire 

Burning Desire je 5-valcový, výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 243 spôsobmi. 

1. Vklad na jednu hru je 0,25 € –250,00 €. 
Maximálna možná výhra pri základnej hre je 31 000,00 €. 
Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym možným znásobením je 93 
000,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,37 – 0,38. 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9619. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené v kreditoch 
(CREDITS). 

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov 
dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince. 
Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote 
mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle 
dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 
€, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene 
hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), 
atď. 

Vklad na 1 otočenie valcov závisí od počtu mincí vložených do hry, počtu potenciálnych výherných kombinácií 
(prípadne hodnoty mince) a zobrazuje sa pod titulkom "BET". 

Výhra vzniká vtedy, ak je po zastavení valcov možné zostaviť výhernú kombináciu podľa symbolov výhernej 
tabuľky, pri súčasnom dodržaní nižšie uvedených pravidiel: 

a. prvý symbol výhernej kombinácie začína vždy na 1. valci, tvoria ju totožné symboly a výherná 
kombinácia nesmie byť na niektorom valci prerušená iným symbolom (výnimku tvorí náhrada v 
podobe divokého symbolu, ktorý plní funkciu žolíka); 

b. kombinácia symbolov začínajúca na 2., 3., 4. valci nie je výherná; 

c. výherná kombinácia začína symbolom na prvom valci, pokračuje totožným symbolom na 
druhom valci (a analogicky môže ďalej pokračovať totožnými symbolmi alebo žolíkmi na treťom, 
štvrtom a piatom valci), pričom pozícia totožného výherného symbolu na valci nie je dôležitá; 

d. vypláca sa vždy najvyššia výhra kombinácie, prípadné ďalšie výherné kombinácie v tej istej 
kombinácii výherných symbolov, avšak s nižšou výhrou, sa nevyplácajú. 

Každý symbol výhernej kombinácie musí byť umiestnený na inom valci, v neprerušovanom slede. 

Všetky dostupné herné kombinácie sú pred každým roztočením valcov odomknuté a nie je možné ich počet 
znižovať či zvyšovať, či ľubovoľne vypínať alebo zapínať. Preto je vždy počet vsadených mincí násobený počtom 
potenciálne výherných kombinácií. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry, ktoré vznikli výhernými kombináciami rôznych symbolov sčítavajú. 

 

  



 

 

Crown and Anchor 

Crown and Anchor je klasickou hrou hranou s tromi kockami, kde je cieľom hráča staviť a uhádnuť symboly, ktoré 
padnú v nasledujúcom hode. 

1. Pravidlá hry 

a. Crown and Anchor sa hrá s tromi kockami (každá obsahuje 6 rovnakých symbolov). Pri každom 
ťahu sa hádžu všetky tri kocky naraz; 

b. pred spustením hry musí hráč najprv vložiť svoj vklad v podobe žetónov na stávkovú tabuľu 
(Bet Board). Jedna stávka môže obsahovať viaceré vklady na rôzne symboly stávkovej tabule. 
Stávková tabuľa obsahuje rovnakých 6 symbolov ako je tomu na herných kockách; 

Celková hráčova stávka na nasledujúci hod je potom zobrazená na displeji s názvom BET (STÁVKA); 

c. spustenie hodu kociek zahájime kliknutím na tlačidlo PLAY (HRAŤ). 

Vyhodnotenie hry 

a) celková výhra hráča je zobrazovaná na displeji WIN (VÝHRA); 
b) zhoda jedného symbolu hodeného na kockách so stávkou umiestnenou na rovnaký symbol na 

hracom poli sa vypláca 1:1 (vyhrávate dvojnásobok svojho vkladu); 
c) zhoda dvoch rovnakých symbolov hodených na kockách so stávkami umiestnenými na rovnaké 

symboly na hracom poli sa vypláca 2:1 (vyhrávate trojnásobok svojho vkladu); 
d) zhoda troch rovnakých symbolov hodených na kockách so stávkami umiestnenými na rovnaké 

symboly na hracom poli sa vypláca 3:1 (vyhrávate štvornásobok svojho vkladu). 
Minimálny vklad 0,50 €. 
Odstupňovanie vkladov: od 0,50 € – 3 000,00 €. 
Maximálny vklad 3 000,00 € (na 1 symbol 500,00 €). 
Maximálna výhra 2 000,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek: 0,4113. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9213. 

 

  



 

 

Deuces Wild Power Poker 

Deuces Wild Power Poker je internetová Video Poker hra, ktorá je populárnym variantom klasického pokru. Hrá 
sa s jedným virtuálnym balíkom kariet, ktorý obsahuje 52 kariet ( pričom štyri karty s hodnotou „dva“ sú tzv. WILD 
karty). Po každej hre sa balík kariet premiešava. 

 

1. Pravidlá hry 

 

a. hra sa začína stlačením tlačidla “DEAL“ (ROZDAŤ) a rozdaním piatich kariet hráčovi; 

b. hráč sa z rozdaných kariet snaží dosiahnuť výhernú kombináciu podľa tabuľky. Funkcia AUTO-
HOLD môže hráčovi náhodným spôsobom podržať matematicky a pravdepodobnostne 
najlepšie karty pre prípadnú výhru. Vďaka tejto funkcii je hra na ovládanie jednoduchšia. Je na 
hráčovom rozhodnutí, ktoré karty chce označiť a ponechať si ich do výmeny. Karty označené 
ako “ HELD“ sa teda v ďalšej výmene nemenia; 

  

c. hráč si podľa vlastného uváženia zvolí karty, ktoré chce podržať pre ďalšiu výmenu. Po stlačení 
tlačidla „DRAW“ (ŤAHAŤ) sa mu ním zvolené karty prenesú do štyroch hracích polí vyššie. 
Následne sa karty, ktoré neboli označené ako “HELD“ doplnia kartami zo štyroch nových 
virtuálnych balíčkov; 

d. až toto rozdanie kariet určí, či hráč dosiahol nejakú výhernú kombináciu (podľa tabuľky); 

e. v hre sa nachádzajú štyri karty so „2 WILD“. Tieto karty sú automaticky označované pri prvom 
rozdaní ako “HELD“. Hráčovi nahradia chýbajúcu kartu do výhernej kombinácie; 

f. v prípade výhry hráča, má tento dve možnosti: 

a. pripísať si už dosiahnutú výhru stlačením tlačidla “COLLECT“ (ZOBRAŤ), 

b. ešte svoju výhru znásobiť v nadstavbovej hre. 

 

Kliknutím na tlačidlo „ DOUBLE“ (ZDVOJNÁSOBIŤ) sa hráč dostane do nadstavbovej hry, v ktorej ide o nájdenie 
karty vyššej hodnoty. Pri tejto hre môže prevádzkovateľ obmedziť dostupnosť funkcionality „ DOUBLE“ 
(ZDVOJNÁSOBIŤ).  Prvá karta zľava sa otočí automaticky, úlohou hráča je zo štyroch rozdaných neotočených 
kariet nájsť kartu vyššej hodnoty. Po nájdení karty vyššej hodnoty dostane hráč možnosť pripísať si výhru alebo 
šancu opäť ju zdvojnásobiť obdobným spôsobom. 

Pripísať si svoju aktuálne dosiahnutú výhru na konto môže hráč stlačením tlačidla “COLLECT“ (ZOBRAŤ). Ak sa 
hráč rozhodne pre opätovnú možnosť zdvojnásobiť svoju výhru, stlačí tlačidlo “DEAL“ (ROZDAŤ) – opätovné 
rozdanie. 

V prípade, že v tejto doplnkovej hre hráč nájde rovnakú kartu aká bola odkrytá, prichádza k remíze. Opäť má na 
výber možnosť zdvojnásobiť svoju výhru alebo si pripísať jej aktuálnu hodnotu. Doplnková hra sa preruší buď 
pripísaním aktuálne nahranej výhry na konto, alebo po neúspešnom tipe hráča a strate výhry. 

 

 

 

 



 

 

 

Stávky a výhry 

 

a. hráč má možnosť pred každým prvým rozdaním kariet zvoliť si výšku stávky. Táto je 
kombináciou počtu mincí (COIN) a veľkosti mince (COIN SIZE). Na základe zvoleného pomeru 
sa upravuje aj samotná tabuľka výhier. Výsledná výška stávky je zobrazená v poli TOTAL BET 
(CELKOVÁ STÁVKA). Výšku stávky nie je možné meniť počas rozdania kariet (medzi dvomi 
spinami tej istej hry), ale až po pripísaní vyhry / pokračovaní po nevýhernej kombinácii. 

Výška COIN SIZE (VEĽKOSTI MINCE) sa mení stláčaním tlačidla so znamienkom „-“ (až po 
stanovené minimum) alebo stláčaním tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum). 
Počet COINS (MINCÍ) sa mení stláčaním tlačidla COIN v rozmedzí 1 až 5; 

b. prípadná výhra je uvedená v poli WIN (VÝHRA). 

 

Výhry sú definované na základe kombinácií kariet nasledovne: 

 

a. Trojica (3 of a Kind) 

hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) trojicu zloženú z kariet akejkoľvek 
hodnoty; 

b. Postupka (Straight) 

hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) tzv „špinavú“ postupku (kombinácia 
zložená z kariet po sebe nasledujúcich hodnôt, napr: 6, 7, 8, 9, 10, avšak nie v jednej farbe); 

c. Farba (Flush) 

hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú z kariet akejkoľvek 
hodnoty (nie po sebe nasledujúcej teda napr: 6, J, 8, K, 10) v jednej farbe; 

d. Full House 

hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú z trojice (karty 
akejkoľvek hodnoty) a jednej dvojice (karty akejkoľvek hodnoty); 

e. Poker (4 of a Kind) 

hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú zo štvorice (karty 
akejkoľvek hodnoty) plus ľubovoľnú kartu; 

f. Čistá postupka (Straight Flush) 

hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) tzv „čistú“ postupku (kombinácia 
zložená z kariet po sebe nasledujúcich hodnôt v jednej farbe, okrem kombinácie 10, J, Q, K, A v 
jednej farbe; 

g. 5 of a Kind, 

túto výhernú kombináciu je možné vytvoriť iba pomocou „2 WILD“ karty. Výsledkom je 
kombinácia 5 kariet rovnakej hodnoty zložená aj pomocou „2 WILD“ karty/kariet; 

h. Deuces Royal Flush, 



 

 

ide o neúplnú královskú postupku, v ktorej chýbajúci symbol nahrádza „2 WILD“ karta. Napr. 
karty v rovnakej farbe 10, J, K, A - chýbajúce Q vo farbe nahradí „2 WILD“ karta; 

i. 4 Deuces, 

táto kombinácie je v podstate to isté ako 4 of a Kind ibaže je tvorená iba kartami s hodnotou 
„dva“; 

j. Natural Royal Flush (královská postupka), 

je najsilnejšou pokrovou kombináciou. Skladá sa z 10, J, Q, K, A pričom sú všetky karty 
rovnakej farby. 

 

Minimálny vklad 0,25 €. 

Odstupňovanie vkladov 0,25 €; 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €. Maximálny vklad 100,00 €. 

Maximálna výhra 80 000,00 €. 

 

  



 

 

Doctor Love 

Doctor Love je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 
1-20 tich herných líniách. 

1. Minimálny vkad 0,01 €. 
Maximálny vklad 40,00 €. 
Maximálna možná výhra je 34 902,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,13 -0,14. 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9504. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 
umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 
prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 
výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 
symbol FREE GAMES (Voľné hry). 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia5 úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý 
symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia13 je herná s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené v poli BALANCE 
(Zostatok). 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.  

 

  



 

 

Double Exposure Blackjack 

Double Exposure Blackjack je jeden z variantov populárnej internetovej kartovej hry Blackjack s možnosťou 
hrania jedného hráča proti krupierovi v jednom boxe hracieho stola. Oproti klasickému štandardnému Blackjacku 
má tento variant, v určitých častiach odlišné pravidlá. 

 

1. Pravidlá hry 

a. cieľom hry je v súčte kartových hodnôt dosiahnuť 21 (ideálne BlackJack), resp. menšie číslo čo 
najbližšie 21. Hrá sa na stole v tvare polkruhu. Je na ňom zoradených 5 boxov (hráč hrá v 
strednom ostatné môžu byť použité v prípade Splitu). Virtuálne hracie karty sa rozdávajú z 
podávača kariet (Shoe). Hrá sa s ôsmymi balíčkami kariet po 52 kariet (bez žolíkov), ktoré sú 
premiešané po každej hre . Hodnota kariet zodpovedá ich označeniu od 2 do 10. Všetky figúry 
(K – kráľ, Q – dáma, J – dolník ) sa počítajú za 10, A - eso je podľa potreby buď 1 alebo 11; 

b. hráč hrá proti krupierovi v jednom boxe, respektíve až v štyroch v prípade trojitého splitu 
(rozdelenia kariet). Krupier rozdá na hráčov box postupne dve karty (V poradí karta pre hráča, 
krupiera, hráča, krupiera). Všetky karty sú otočené hodnotami hore takže ich okamžite po 
rozdaní je vidieť; 

c. v ďalšom kroku môže hráč požadovať ďalšiu kartu, pokiaľ si nemyslí, že je dostatočne blízko 21. 
Ak chce zostať stáť, stlačí tlačidlo „STAND“ (ZOSTAŤ). Ak požaduje ďalšiu kartu, stlačí „HIT“ 
(ŤAHAŤ). Pokiaľ svojimi kartami prekročí hranicu 21, stráca svoj vklad; 

d. ak sa hráč zriekne ďalšej karty, je „STAND“, a na ťahu je krupier. Pri súčte 17 a viac už ďalej 
neťahá. Pri súčte 16 a menšom ťahá karty, pokiaľ nedosiahne súčet 17 alebo viac. Ak krupier 
prekročí 21, hráč vyhráva a naopak. Hráč vyhráva, ak je k súčtu 21 bližšie ako krupier. Pokiaľ 
hráč aj krupier dosiahnú rovnaký súčet kariet, vyhráva krupier. Pri Blackjacku (21 zložená z 
dvoch kariet) vyhráva hráč dvojnásobok svojho vkladu; 

e. Blackjack 

Blackjack je, keď hráč získa číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (eso a niektorá z 
nasledujúcich – 10, J, Q, K). Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie. Za Blackjack sa 
nepovažuje po splitovaní kariet kombinácia esa a karty s hodnotou10, počítajú sa len ako 21; 

  f. Zdvojnásobiť(DOUBLE) 

zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč, pokiaľ prvými dvoma kartami dosiahol 9, 10 alebo 11 bodov. 
Ak zdvojnásobí svoj vklad, tak potom dostane už len jednu kartu. Zdvojnásobiť svoj vklad pri 
hodnote dvoch kariet 9, 10 alebo 11 hráč môže aj po rozdelení kariet (Split); 

g. Rozdeliť(SPLIT) 

hráč môže rozdeliť karty, pokiaľ sú jeho prvé dve karty v rovnakej hodnote (nemusia mať 
rovnaký symbol, teda je možné rozdeliť aj karty ako napr. „J“ a „Q“ prípadne „J“ a „K“ atď.) . 
Rozdeliť karty môže maximálne 3 x. Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými 
vkladmi. Pre každú „rozdelenú ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. Esá je možné 
rozdeliť (splitovať) a následne opäť rozdeliť. Hráč však potom dostane už len jednu kartu na 
každú ruku. V tejto situácii však nemôže získať Blackjack a používa sa označenie „21 na jednej 
ruke“, pretože táto kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami. 

 

Vyhodnotenie hry 

 

Hráč vsadil do hry pre názornosť 1,00 € . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú dostane hráč späť: 



 

 

 

a. hráč je bližšie k hodnote 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21. Hráč v tomto prípade 
vyhráva v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,00 € = 2,00 € ); 

b. krupier je bližšie k hodnote 21 ako hráč a nemá viac ako 21. Hráč v tomto prípade prehráva svoj 
vklad (= 0,00 €); 

c. hráč má Blackjack, krupier nie, tak hráč vyhráva v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 
1,00 € = 2,00 € ); 

d. hráč má rovnaký súčet ako krupier, a tento súčet nie je viac ako 21. V tomto prípade krupier 
vyhráva, vklad sa hráčovi nevracia (= 0,00 € ); 

e. hráč má Blackjack, krupier tiež, tak hráč vyhráva v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 
1,00 € = 2,00 € ). 

 

Minimálny vklad 1,00 €. 

Odstupňovanie vkladov 1,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 25,00 €; 50,00 €; 100,00 €; 200,00 €. Maximálny vklad 200,00 € ( 
na jednom boxe ). 

Maximálna výhra 16 000,00 €. 

  



 

 

Double Joker Poker 

Double Joker Poker je internetová Video Poker hra, ktorá je populárnym variantom klasického pokru. Hrá sa s 
jedným virtuálnym balíkom kariet, ktorý obsahuje 54 kariet (vrátane dvoch žolíkov). Po každej hre sa balík kariet 
premiešava. 

1. Pravidlá hry 

a. hra sa začína stlačením tlačidla “DEAL“ (ROZDAŤ) a rozdaním piatich kariet hráčovi; 
b. hráč sa z rozdaných kariet snaží dosiahnuť výhernú kombináciu podľa tabuľky. Funkcia AUTO-

HOLD môže hráčovi náhodným spôsobom podržať matematicky a pravdepodobnostne 
najlepšie karty pre prípadnú výhru. Vďaka tejto funkcii je hra na ovládanie jednoduchšia. Je 
však na hráčovom rozhodnutí, ktoré karty chce označiť a ponechať si ich do výmeny. Karty 
označené ako “HELD“ sa teda v ďalšej výmene nemenia; 

c. po stlačení tlačidla „DRAW“ (ŤAHAŤ) príde k výmene kariet, ktoré neboli označené 
ako “HELD“ na ponechanie; 

d. v hre sa nachádzajú dve karty so symbolom žolík. Tieto karty sú automaticky označované pri 
prvom rozdaní na ponechanie ako “HELD“. Hráčovi nahradia chýbajúcu kartu do výhernej 
kombinácie; 

e. po výmene kariet sa celá hra vyhodnotí. V prípade výhry hráča, má tento dve možnosti: 

a. pripísať si už dosiahnutú výhru stlačením tlačidla “COLLECT“(ZOBRAŤ), 
b. ešte svoju výhru znásobiť v nadstavbovej hre. 

Kliknutím na tlačidlo „ DOUBLE“ (ZDVOJNÁSOBIŤ) sa hráč dostane do nadstavbovej hry, v ktorej ide o nájdenie 
karty vyššej hodnoty. Pri tejto hre môže prevádzkovateľ obmedziť dostupnosť funkcionality „ DOUBLE“ 
(ZDVOJNÁSOBIŤ). Po nájdení karty vyššej hodnoty hráč dostane opäť možnosť pripísať si výhru alebo šancu 
opäť ju zdvojnásobiť obdobným spôsobom. Pripísať si svoju aktuálne dosiahnutú výhru na konto môže hráč 
stlačením tlačidla “COLLECT“ (ZOBRAŤ). Ak sa však rozhodne pre opätovnú možnosť zdvojnásobiť svoju výhru 
stlačí tlačidlo “DEAL“ (ROZDAŤ) – opätovné rozdanie. 

V prípade, že v tejto doplnkovej hre nájde hráč rovnakú kartu aká už bola odkrytá prichádza k remíze. Hráč má 
opäť na výber možnosť zdvojnásobiť svoju výhru, alebo si pripísať jej aktuálnu hodnotu. Doplnková hra sa preruší 
buď pripísaním aktuálne nahranej výhry na konto, alebo po neúspešnom tipe hráča a strate výhry. 

Stávky a výhry 

a) hráč má možnosť pred každým prvým rozdaním kariet zvoliť si, podľa ktorej výhernej tabuľky bude hrať a 
to kliknutím na jednu z piatich možných (v hornom poli nad oknom s hráčovými kartami). Výška stávky a 
výhier pre jednotlivé úrovne bude platná pre všetky hry hráča (spiny) až do ukončenia hry, prípadne do 
zmeny vykonanej hráčom samotným; 

b) stávky do hry sú prijímané v rozmedzí minimálnej a maximálnej stávky definovanej ako parameter hry. 
Celková výška stávky je uvedená v poli BET (STÁVKA). Pred spustením hry musí hráč najprv zvoliť 
výšku stávky. Jej výšku je možné upravovať stláčaním tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené 
minimum) alebo stláčaním tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum); 

c) prípadná výhra je uvedená v poli WIN (VÝHRA). 
Výhry sú definované na základe kombinácií kariet nasledovne: 

a) Dva páry 
hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) dva páry zložené z kariet akejkoľvek hodnoty 
(teda aj napr. „3“, „3“ a „5“, „5“); 

b) Trojica 
hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) trojicu zloženú z kariet akejkoľvek hodnoty; 

c) Postupka (Straight) 
hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) tzv „špinavú“ postupku (kombinácia zložená z 
kariet po sebe nasledujúcich hodnôt, napr: 6, 7, 8, 9, 10, avšak nie v jednej farbe); 



 

 

d) Farba (Flush) 
hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú z kariet akejkoľvek hodnoty 
(nie po sebe nasledujúcej teda napr: 6, J, 8, K, 10) v jednej farbe; 

e) Full House 
hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú z trojice (karty akejkoľvek 
hodnoty) a jednej dvojice (karty akejkoľvek hodnoty); 

f) Poker (4 of a Kind) 
hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú zo štvorice (karty akejkoľvek 
hodnoty) plus ľubovoľnú kartu; 

g) Čistá postupka (Straight Flush) 
hráč získava výhru, ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) tzv „čistú“ postupku (kombinácia zložená z kariet 
po sebe nasledujúcich hodnôt v jednej farbe, okrem kombinácie 10, J, Q, K, A v jednej farbe; 

h) Five of a Kind, túto výhernú kombináciu je možné vytvoriť iba pomocou žolíka. Výsledkom teda je 
kombinácia 5 kariet rovnakej hodnoty zložená aj pomocou žolíka/žolíkov; 

i) Joker Royal Flush, jedná sa o neúplnú kráľovskú postupku, v ktorej chýbajúci symbol nahrádza žolík. 
Napr. karty v rovnakej farbe 10, J, K, A - chýbajúce Q vo farbe nahradí žolík; 

j) Natural Royal Flush (kráľovská postupka), je najsilnejšou pokrovou kombináciou. Skladá sa z 10, J, 
Q, K, A pričom sú všetky karty rovnakej farby. 

Minimálny vklad 0,25 €. 
Odstupňovanie vkladov: 0,25 €; 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €. 
Maximálny vklad 25,00 €. 
Maximálna výhra 20 000,00 €. 

 

  



 

 

Enchanted Woods 

Enchanted Woods je alternatívny výherný prístroj, kde je cieľom získať 3 a viac zhodných symbolov v línii. Prístroj 
obsahuje 5 valcov, pričom výherná línia je iba jedna a to horizontálna stredová. Hráč za cenu jednej stávky 
získava dva spiny (otočenie valcov). Po prvom spine hráč môže podržať ním zvolené valce, čím zvýši svoju šancu 
na výhru. 

1. Hráč za cenu jednej stávky dostáva dva spiny. Po prvom spine má možnosť označiť si kurzorom 
symboly, ktoré si chce ponechať do druhého spinu. V hre sa nachádza tzv. WILD CARD (DIVOKÁ 
KARTA), ktorá zastupuje akýkoľvek chýbajúci symbol, ktorý by skompletizoval výhernú líniu. Karta WILD 
CARD sa vyskytuje iba na 2 a 4 pozícii valcov (sprava). V hre sa taktiež nachádza karta BONUS. Ak sa 
hráčovi podarí po prvom či druhom spine nahrať 3 BONUS karty aktivuje sa mu bonusová hra, kde má 
ešte vyššiu šancu na výhru. Symbol WILD CARD (DIVOKÁ KARTA) nenahrádza kartu BONUS. Výška 
výhry závisí od počtu zhodných symbolov po druhom spine v rámci jednej stávky. Vypočíta sa z tabuľky 
symbolov, pričom je násobkom hráčovej stávky. Prípadná výhra je tak na hráčske konto pripísaná až po 
druhom spine. 

Minimálny vklad 0,10 €. 
Odstupňovanie vkladov 0,10 €; 0,20 €; 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 20,00 €; 50,00 €; 
100,00 €. 
Maximálny vklad 100,00 €. 
Maximálna výhra 19 000,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek: 0,3041. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,955. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

 

  



 

 

European Blackjack Redeal 

European Blackjack Redeal je internetová hra s medzinárodnými pravidlami platnými pre tento variant kartovej 
hry s možnosťou hrania jedného hráča proti krupierovi v jednom boxe hracieho stola, avšak s pridaným 
komponentom v podobe opcie na výmenu rozdaných kariet hráča a krupiera. Táto možnosť prináša, aj keď len 
minimálne, zmeny niektorých pravidiel oproti klasickému štandardnému Blackjacku. 

 

1. Pravidlá hry 

a. hrá sa na stole s piatimi boxami zoradenými do polkruhu. Najpodstatnejšou súčasťou 
Blackjacku sú virtuálne karty. Rozdávajú sa z podávača kariet (Shoe). Hrá sa s dvomi balíčkami 
kariet po 52 kariet. Hodnota kariet zodpovedá ich označeniu od 2 do 10. Všetky figúry (K – kráľ, 
Q – dáma, J – dolník ) sa počítajú za 10, A - eso je podľa potreby buď 1 alebo 11; 

b. hráč hrá proti krupierovi len v jednom boxe, respektíve vo dvoch, v prípade splitu. Krupier rozdá 
na hráčov box postupne dve karty (najprv jednu otvorenú kartu hráčovi, potom sebe otvorenú, 
hráčovi otvorenú); 

c. po rozdaní kariet je v tejto fáze hry hráčovi ponúknutá (za uvedený poplatok, prípadne bez 
poplatku) možnosť výmeny kariet (oboch jeho kariet / karty krupiera). Hráč má možnosť vymeniť 
karty až 5krát; 

d. v ďalšom kroku môže hráč požadovať ďalšiu kartu, pokiaľ si nemyslí, že je dostatočne blízko 
hodnote 21. Ak chce zostať stáť, stlačí tlačidlo „STAND“ (ZOSTAŤ). Ak požaduje ďalšiu kartu, 
stlačí „HIT“ (ŤAHAŤ). Pokiaľ svojimi kartami prekročí hranicu 21 a neakceptuje ponuku na 
výmenu svojej poslednej karty, prípadne všetkých svojich kariet, stráca svoj vklad; 

e. po rozdaní prípadnej tretej karty je hráčovi opäť ponúknutá (za uvedený poplatok, prípadne bez 
poplatku) možnosť výmeny kariet (oboch jeho kariet, poslednej karty hráča, karty krupiera). 
Hráč má možnosť vymeniť karty až 5 krát. Pokiaľ svojimi kartami aj po uskutočnenej výmene 
prekročí hranicu 21 , stráca svoj vklad; 

f. ak sa hráč zriekne ďalšej karty, je “STAND“, nasledujúcu kartu si vezme krupier. Pri súčte 17 a 
viac už krupier ďalej neťahá. Pri súčte menšom ako 17 ťahá karty, pokiaľ nedosiahne súčet 17 
alebo viac. Ak krupier prekročí 21, hráč vyhráva. Hráč vyhráva aj v prípade, že je k súčtu 21 
bližšie ako krupier. Pokiaľ je súčet kariet hráča a krupiera rovnaký, ide o „PUSH“ (nerozhodne 
sa) a hráčovi sa vklad vracia; 

g. Blackjack 

Blackjack je, keď hráč získa číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (a to A - eso a niektorá z 
nasledujúcich – 10, J, Q, K). Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie; 

h. Zdvojnásobiť (DOUBLE) 

zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč len vtedy, pokiaľ prvými dvoma kartami dosiahol súčet 9, 10 
alebo 11 bodov. Ak zdvojnásobí svoj vklad, tak potom dostane už len jednu kartu. Túto kartu už 
nie je možné vymeniť. Double nie je hráčovi ponúknutý po rozdelení kariet (Split); 

i. Rozdeliť (SPLIT) 

hráč môže rozdeliť karty, pokiaľ sú jeho prvé dve karty rovnakej hodnoty a rovnakého symbolu 
(nemôže napr. rozdeliť karty K a J). Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými 
vkladmi. Pre každú „rozdelenú ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. Ak sa hráč 
rozhodne pre rozdelenie dvoch kariet A – eso, dostane už len jednu kartu na každú ruku. V tejto 
situácii však nemôže získať Blackjack. Používa sa označenie „21 na jednej ruke“, pretože táto 
kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami. Po rozdelení kariet (Split) už nie je 
hráčovi ponúkaná v danej hre možnosť výmeny kariet; 



 

 

j. Poistenie (INSURANCE) 

hráč nemá možnosť poistenia proti prípadnému Blackjacku krupiera pri jeho prvej karte v 
hodnote esa. 

Pravidlá pre výmenu kariet 

a. hráč môže svoje aj krupierove karty (tzv. ruku) vymeniť v hre maximálne 5 krát; 

b. REDEAL MY HAND (OPÄTOVNÉ ROZDANIE MOJEJ RUKY) vymení všetky hráčove karty 
(celú jeho ruku); 

c. REDEAL LAST CARD (OPÄTOVNÉ ROZDANIE POSLEDNEJ KARTY) vymení iba poslednú 
hráčovu kartu (nie jeho celú ruku); 

d. REDEAL DEALER HAND (OPÄTOVNÉ ROZDANIE KRUPIEROVEJ RUKY) vymení všetky 
krupierove karty (celú jeho ruku); 

e. pokiaľ hodnota hráčových kariet (aj po výmenách) presahuje 21, možnosť výmeny kariet 
krupiera nie je k dispozícii; 

f. pokiaľ je hráčovi rozdaný Blackjack, možnosť výmeny kariet nie je k dispozícii; 

g. pokiaľ je súčet hráčových kariet 21, možnosť výmeny kariet nie je k dispozícii; 

h. pokiaľ hráč vymení karty a príde mu kombinácia A – Eso a niektorá z kariet 10, J, Q, K nejedná 
sa už o Blackjack ale o hodnotu 21; 

i. pokiaľ sa hráč rozhodne pre rozdelenie (Split) svojich kariet, možnosť výmeny kariet nie je k 
dispozícii; 

j. každá možnosť výmeny má zobrazený svoj poplatok, prípadne je bezplatná. 

 

Vyhodnotenie hry 

Hráč vsadil do hry pre názornosť 1,00 € . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú dostane hráč späť: 

 

a. hráč je bližšie k hodnote 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21. V tomto prípade hráč 
vyhráva v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,00 € = 2,00 € ); 

b. krupier je bližšie k hodnote 21 ( túto hodnotu však neprekročil ) ako hráč. V tomto prípade hráč 
prehráva svoj vklad (= 0,00 €); 

c. hráč má Blackjack, krupier nie. V tomto prípade hráč vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 
1,00 € + výhra 1,50 € = 2,50 € ); 

d. hráč má rovnaký súčet ako krupier a tento súčet nie je viac ako 21. Nastáva tak z 
 hoda, vklad sa hráčovi vracia (vklad 1,00 € = 1,00 € ). 

 

Minimálny vklad 1,00 €. 

Odstupňovanie vkladov: 1,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 25,00 €; 50,00 €; 100,00 €; 200,00 €. Maximálny vklad 200,00 € 
(na jednom boxe). 

Maximálna výhra 1 600,00 €. 



 

 

Four By Four 

Four By Four je alternatívny výherný prístroj, kde je cieľom získať 4 zhodné symboly v bloku. Vyhrať možno v 
štyroch horizontálnych a/alebo v štyroch vertikálnych líniách. 

1. Výherné línie 

Línia1 je výherná úroveň predstavujúca 4 zhodné symboly zľava v 1. horizontálnej línii zhora 
Línia2 je výherná úroveň predstavujúca 4 zhodné symboly zľava v 2. horizontálnej línii zhora 
Línia3 je výherná úroveň predstavujúca 4 zhodné symboly zľava v 3. horizontálnej línii zhora 
Línia4 je výherná úroveň predstavujúca 4 zhodné symboly zľava v 4. horizontálnej línii zhora 
Línia5 je výherná úroveň predstavujúca 4 zhodné symboly zľava v 1. vertikálnej línii 
Línia6 je výherná úroveň predstavujúca 4 zhodné symboly zľava v 2. vertikálnej línii 
Línia7 je výherná úroveň predstavujúca 4 zhodné symboly zľava v 3. vertikálnej línii 
Línia8 je výherná úroveň predstavujúca 4 zhodné symboly zľava v 4. vertikálnej línii 

Po jednom spustení sa môžu kumulovať jednotlivé výhry typu Línia. 

Minimálny vklad 0,10 €. 
Odstupňovanie vkladov : 0,10 €; 0,20 €; 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 20,00 €; 25,00 €; 50,00 €. 
Maximálny vklad 50,00 €. 
Maximálna výhra 2 000,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek: 0,4974. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9687.  

 

  



 

 

Germinator 

Germinator je alternatívny výherný prístroj, kde je cieľom získať 3 a viac zhodných symbolov za sebou v línii. 
Vyhrať možno celkovo až v 12-tich líniách (v 6 horizontálnych alebo v 6 vertikálnych líniách). 

1. Výherné línie 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 1. horizontálnu líniu zdola 
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 2. horizontálnu líniu zdola 
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 3. horizontálnu líniu zdola 
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 4. horizontálnu líniu zdola 
Línia5 úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 5. horizontálnu líniu zdola 
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 6. horizontálnu líniu zdola 
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 1. vertikálnu líniu zľava 
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 2. vertikálnu líniu zľava 
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 3. vertikálnu líniu zľava 
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 4. vertikálnu líniu zľava 
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 5. vertikálnu líniu zľava 
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry podľa kombinácie symbolov z tabuľky. Ide o 6. vertikálnu líniu zľava 

Po jednom spustení sa môžu kumulovať jednotlivé výhry typu Línia. Výška výhry závisí od výšky stávky, typu 
výherného symbolu a počtu rovnakých za sebou idúcich symbolov v línii (minimálne však tri). 

Minimálny vklad: 0,60 € (12 línií pri vklade 0,05 €). 
Odstupňovanie vkladov: 0,60 €; 1,20 €; 2,40 €; 3,00 €; 6,00 €; 12,00 €; 24,00 €. 
Maximálny vklad 24,00 €. 
Maximálna výhra: 18 000,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek: 0,94. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,95. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja.  

 

  



 

 

Hairy Fairies 

Hairy Fairies je elektronickou hrou založenou na pravdepodobnosti, ktorá hráčovi ponúka možnosť zisku hlavnej 
výhry. 

1. Pravidlá hry 

a. pred spustením hry musí hráč najprv zvoliť výšku stávky. Aktuálny automatický vklad (je 
zobrazený na displeji s názvom STAKE (VKLAD) vľavo dole v hernom okne) si hráč môže 
upravovať po stlačení tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) a stlačením 
tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum); 

b. spustenie hry sa realizuje tlačidlom NEW CARD (NOVÁ KARTA); 

c. cieľom hry je nájsť tri rovnaké symboly násobkov (2x-2 500x); 

d. hráč odhaľuje ukryté symboly násobkov pod 12 vílami (kliknutím na konkrétnu vílu). Hráč má 
celkovo k dispozícii 9 pokusov. Kliknutím na REVEAL ALL (ODKRYŤ VŠETKO) je hráčovi 
náhodne automaticky odhalených 9 symbolov z 12-tich víl; 

e. maximálne môže hráč vyhrať až 2 500 násobok svojho vkladu.; 

f. celková výhra hráča je zobrazovaná na displeji WIN (VÝHRA). 

Minimálny vklad 0,50 €. 
Odstupňovanie vkladov : 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 3,00 €; 4,00 €; 5,00 €; 6,00 €; 7,00 €; 8,00 €; 9,00 €; 10,00 €. 
Maximálny vklad 10,00 €. 
Maximálna výhra 25 000,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek: 0,2749. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9500. 

 

 

  



 

 

High Society 

High Society je mobilná verzia 5-valcového, multi-líniového výherného video prístroja. Pri mobilnej verzii a v 
aplikácii tejto hry možno vyhraťaž na 25 líniách. 

1. Minimálny vklad vklad 0,25 €. 
Maximálny vklad 50,00 €. 
Maximálna možná výhra pri základnej hre je 33 000,00 €. 
Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym násobením je 107 100,00 €. 

Pravdepodobnosti a rozloženia symbolov na výhernom prístroji High society. 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,34 – 0,35 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 – 0,97 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov 
musí začínať od 1. valca a nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). 
Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. 
Toto pravidlo však neplatí pre symbol FREE SPINS. 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia5 úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý 
symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia13 je herná s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + 



 

 

druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch 
(CREDITS) alebo v minciach (COINS). 

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, 
nastaviť hodnotu mince. 

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov 
dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince. 
Príklad: Ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote 
mince 0,01 po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde 
k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10, bude 
mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty 
mince na 0,50 zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.  

 



 

 

Hot Ink 

Hot Ink je 5-valcový, ne-líniový výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 1 024 spôsobmi. 

1. Minimálny vklad 0,50 €. 
Maximálny vklad 125,00 €. 
Maximálna možná výhra pri základnej hre je 15 212,50 €, maximálna možná výhra po zahrnutí 
bonusovej hry s maximálnym možným znásobením je 30 425,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,40 - 0,41. 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,97 -0,98. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky, a sú uvedené buď v kreditoch 
(CREDITS) alebo v minciach (COINS). 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch 
(CREDITS) alebo v minciach (COINS). 

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov 
dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince. 
Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote 
mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle 
dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 
€, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene 
hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), 
atď. Hodnota celkovej stávky hráča „BET“ na jedno roztočenie valcami sa odvíja od počtu vsadených mincí 
(COINS) na stávku, od hodnoty jednej mince v € a navyše je znásobená násobiteľom x50. 

Výhra vzniká vtedy, ak je po zastavení valcov možné zostaviť výhernú kombináciu, pri súčasnom dodržaní nižšie 
uvedených pravidiel: 

a. prvý symbol výhernej kombinácie začína vždy na 1. valci, tvoria ju totožné symboly a výherná 
kombinácia nesmie byť na niektorom valci prerušená iným symbolom (výnimku tvorí náhrada v 
podobe divokého symbolu, ktorý plní funkciu žolíka); 

b. kombinácia symbolov začínajúca na 2., 3., 4. valci nie je výherná; 

c. výherná kombinácia začína symbolom na prvom valci, pokračuje totožným symbolom na 
druhom valci (a analogicky môže ďalej pokračovať totožnými symbolmi alebo žolíkmi na treťom, 
štvrtom a piatom valci), pričom pozícia totožného výherného symbolu na valci nie je dôležitá; 

d. vypláca sa vždy najvyššia výhra kombinácie, prípadné ďalšie výherné kombinácie v tej istej 
kombinácii výherných symbolov, avšak s nižšou výhrou, sa nevyplácajú. 

Každý symbol výhernej kombinácie musí byť umiestnený na inom valci, v neprerušovanom slede. 

Všetky dostupné herné kombinácie sú pred každým roztočením valcov odomknuté a nie je možné ich počet 
znižovať či zvyšovať, či ľubovoľne vypínať alebo zapínať. Preto je vždy počet vsadených mincí násobený počtom 
potenciálne výherných kombinácií. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry, ktoré vznikli výhernými kombináciami rôznych symbolov, sčítavajú. 

 

  



 

 

Jackpot Express 

Jackpot Express je 3-valcový, 5-líniový výherný prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča v jednej 
z troch horizontálnych a/alebo v oboch diagonálnych líniách. 

1. Minálny vklad 0,25 €. 
Maximálny vklad 25,00 €. 
Maximálna možná výhra 25 000,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,42 – 0,43. 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,93 -0,94. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava 
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol zľava v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava 
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava 
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: diagonála - prvý symbol zľava v hornej línii 1. 
valca zľava + druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava 
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: diagonála - prvý symbol zľava v spodnej línii 
1.valca zľava, druhý symbol zľava v strednej línii 2.valca zľava, tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky, a sú uvedené buď v kreditoch 
(CREDITS) alebo v minciach (COINS). 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch 
(CREDITS) alebo v minciach (COINS). 

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov 
dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince. 
Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote 
mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle 
dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 
€, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene 
hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), 
atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.  

 

  



 

 

Jason And The Golden Fleece 

Jason And TheGolden Fleece je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno až 25-tich 
výherných líniách. 

1. Minimálny vkad 0,25 €. 
Maximálny vklad 125,00 €. 
Maximálna možná výhra pri základnej hre je 37 500,00 €. 
Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym možným znásobením je 112 
500,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,31 -0,32. 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 -0,97. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 
umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 
prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 
výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 
symbol FREE SPINS (Voľné hry). 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 



 

 

zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch 
(CREDITS) alebo v minciach (COINS). 

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, 
nastaviť hodnotu mince. 

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov 
dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince. 
Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote 
mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle 
dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 
€, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene 
hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), 
atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 



 

 

Ladies Nite 

Ladies Nite je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry je počet 
herných línií pevne stanovený na maximum. Vyhrať možno, v závislosti od rozhodnutia hráča až v 9-tich 
výherných líniách.  

1. Minimálny vklad 0,01 €, pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry je minimálny vklad 0,18 €. 
Maximálny vklad 45,00 €, pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry je maximálny vklad 90,00 €. 
Maximálna možná výhra pri základnej hre je 51 330,00 €, maximálna možná výhra po zahrnutí 
bonusovej hry s maximálnym znásobením (x3) je 153 960,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,31 - 0,32. 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 -0,97. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 
umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 
prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 
výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 
symbol FREE SPINS (Voľné hry). 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch 
(CREDITS) alebo v minciach (COINS). 

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, 
nastaviť hodnotu mince. 

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov 
dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince. 
Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote 
mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle 



 

 

dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 
€, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene 
hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), 
atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 

  



 

 

Megaspin Break da Bank Again 

Megaspin Break da Bank Again je 20-valcový, multi-líniový výherný video prístroj (je zložený zo štyroch 5-
valcových výherných prístrojov). Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča, na 9-tich výherných líniách 
(každý zo štyroch 5-valcových výherných prístrojov obsahuje 9 výherných línií). 

1. Minimálny vklad 0,04 €. 
Maximálny vklad 90,00 €. 
Maximálna možná výhra pri základnej hre 98 750,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,22 -0,23. 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,93 – 0,94. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 
umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 
prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 
výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 
symbol FREE SPINS (Voľné hry). 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3. valca zľava + štvrtý 
symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5. valca zľava 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch 
(CREDITS) alebo v minciach (COINS). 

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, 
nastaviť hodnotu mince. 

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov 
dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince. 
Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote 
mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle 
dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 



 

 

€, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene 
hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), 
atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.  

 

  



 

 

Mermaid´s Millions 

Mermaids Million je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno až na 15- tich, pevne 
stanovených herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a 
výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 

Minimálny vklad je 0,15 €. 

Maximálny vklad je 75,00 € 

Maximálna možná výhra je 124 350,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,34 - 0,35. 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 – 0,97. 

Herná línia je platná (výherná) len vtedy, ak sú zhodné minimálne tri symboly (prípadne ich nahradenie tzv. 
divokým symbolom), zoradené zľava od prvého valca bez prerušenia akýmkoľvek iným symbolom vo výhernej 
línií. Toto pravidlo však neplatí pre symbol Scatter. 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava. 
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v spodnej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 
línii 4. valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 



 

 

4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5. valca zľava 
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v dolnej časti obrazovky, a sú uvedené v eurách, v poli CREDITS 
(KREDITY)“.“  

 

  



 

 

Mount Olympus – The Revenge of Medusa 

Mount Olympus – The Revenge of Medusa je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 1 
až v 25-tich výherných líniách. 

1. Vklad na jednu hru je 0,01 € – 125,00 €. 
Maximálna možná výhra pri základnej hre je 16 540,00 €. 
Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej Voľnej hry s maximálnym možným znásobením je 
104 000,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,36 – 0,37. 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9601. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 
umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 
prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 
výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 
symbol Scatter. 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia5 úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý 
symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia13 je herná s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 



 

 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch 
(CREDITS) alebo v minciach (COINS). 

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, 
nastaviť hodnotu mince. 

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov 
dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince. 
Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote 
mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle 
dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 
€, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene 
hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), 
atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 



 

 

Multi Wheel Roulette 

 

Multi Wheel Roulette je hra so štandardnými pravidlami hry ruleta, len s pridanou možnosťou pre hráča hrať naraz 
pri jednej stávke až na ôsmich kolesách a otvoriť si tak nové možnosti na výhru. Počet aktívnych kolies rulety je 
plne na rozhodnutí hráča. 

  

1. Pravidlá hry 

 

a. hraciu plochu tvorí 1- 8 kolies rulety v závislosti od rozhodnutia hráča. Hrá sa na spoločnom 
hracom plátne na uzatváranie stávok. Stávky uzatvorené na tomto plátne sú teda platné pre 
všetky zvolené kolesá. Herné pole obsahuje 37 čísel (vrátane 0). Kolesá sa štandardne delia na 
37 polí od 0 do 36, ktoré však za sebou nenasledujú podľa matematickej vzostupnosti. Čísla sú 
umiestnené striedavo v červenom a čiernom poli. Výnimkou je 0, ktorá leží v poli zelenom; 

b. cieľom hry je uhádnuť, ktoré číslo/čísla padnú. Stávka sa uzatvára umiestnením žetónov na 
hracie pole; 

c. hráč si kliknutím priamo v okne s kolesami ruliet aktivuje/deaktivuje ich činnosť. Zvolený počet 
kolies zostáva aktivovaný aj pre ďalšie spiny (otočenia), do ukončenia hry, prípadne do zmeny 
vykonanej hráčom samotným; 

d. hráč vkladá svoje stávky na hracie plátno. Jeho základná stávka sa teda násobí počtom 
aktívnych kolies. Po uzatvorení stávok (hráč stlačil tlačidlo "SPIN“ (TOČ)) sa roztočí zvolený 
počet kolies rulety a vhodia sa guličky. Po vyznačení padnutého čísla/čísel sa vyhodnotia 
hráčove stávky a je mu vyplatená prípadná výhra/výhry; 

e. v prehľade vpravo hráč vidí aká je hodnota jeho stávky na jedno koleso (WHEEL BET) a tiež 
počet aktívnych kolies (WHEELS). TOTAL BET (CELKOVÁ STÁVKA) teda znamená celkovú 
výšku stávky. TOTAL WIN (CELKOVÁ VÝHRA) zase znamená prípadný súčet výhier zo 
všetkých kolies. 

 

Vyhodnotenie hry 

Hra sa vyhodnocuje formou akoby každé koleso malo svoje plátno. Pre jednoduchosť je však použité jedno 
spoločné plátno pre všetky kolesá. 

Príklad: ak by hráč hral napr. 2 kolesá a jeho stávka na plátne by bola nasledovná: párne - 2,00 €; nízke – 3,00 € 
(celková stávka hráča by bola 2,00 € + 3,00 € = 5,00 € x 2 (2 aktívne kolesá) = 10,00 €). 

 

Vyhodnotenie uvedenej stávky: 

V zátvorke je rozpísaná čiastka, ktorú dostane hráč späť: 

 

a. 1. koleso - 0 

Hráč nemal vsadené na „0“ a ak by táto skutočne na jednom kolese padla, znamenalo by to, že 
hráč prišiel o polovicu svojho celkového vkladu TOTAL BET (CELKOVÁ STÁVKA) - strata 
vkladu pri jednom plátne. 

b. 2. koleso - 9 



 

 

Ak by výsledkom druhého kolesa bolo číslo 9, tak príde k vyhodnoteniu opäť voči stávkam na 
plátne nasledovne: 

a. párne = (výhra 0,00 €); 

b. nízke = (vklad 3,00 € + výhra 3,00 € = 6,00 €). 

 

Výherné kategórie: 

Hráč prehráva svoj vklad ak padne 0 a nemal na ňu vsadené. Ostatné prípady sa vyhodnocujú podľa nižšie 
popísaných kategórií. 

 

a. Even Chance (Jednoduché stávky) – vyhrávajú pomerom 1:1 a sú to tieto stávky: 

a. Red (červené) 

b. Black (čierne) 

c. Even (párne) 

d. Odd (nepárne) 

e. 1-18 (nízke) 

f. 19-36 (vysoké) 

 

b. Collone (Tucty a stĺpce) – vyhrávajú pomerom 2:1 a sú to tieto stávky: 

a. First Dozen (1. tucet) 

b. Second Dozen (2. tucet) 

c. Third Dozen (3. tucet) 

d. Collone (sĺpec) 

 

c. Six Line – šesť za sebou nasledujúcich čísel vo dvoch vodorovných radoch (napr.: 4, 5, 6, 7, 8, 9). Výhra 
je v pomere 5:1; 

d. Corner – štyri čísla, ktoré na plátne vytvárajú štvorec (napr.: 4, 5, 7, 8). Naviac kombinácie 0, 1, 2, 3. 
Výhra je v pomere 8:1; 

e. Street – tri čísla, ktoré sú na plátne umiestnené v jednom rade (napr.: 4, 5, 6). Naviac kombinácie 0, 1, 2 
a kombinácie 0, 2, 3. Výhra je v pomere 11:1; 

f. Split – dve čísla, ktoré sú na plátne umiestnené vedľa seba resp. nad sebou (napr.: 4, 5 resp. 4, 7). 
Výhra je v pomere 17:1; 

g. Straight Up (Full Number) – stávka na konkrétne číslo. Výhra je v pomere 35:1. 

 

 

 



 

 

Minimálny vklad 1,00 €. 

Odstupňovanie vkladov po 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 25,00 €; 50,00 €. Maximálny vklad 10,00 € (stávka na 
1 číslo). 

Maximálna výhra 41 280,00 €. 

 

Herné možnosti 

 

a. Multi Wheel Roulette ponúka hráčovi možnosť hrania hry v režime REGULAR (hra s 
jednoduchými, klasickými stávkami pre nenáročných hráčov) a v režime EXPERT (popri 
klasickej ponuke stávkových možností s možnosťou sofistikovaného stávkovania, vytvárania a 
následného používania vlastných stávkových modelov a systémov); 

b. hru je možné hrať aj v automatickom režime, stačí zatlačiť tlačidlo AUTO PLAY (AUTOHRA) a 
predvoliť jeden z parametrov (napr. počet spinov, limit výhry, zostatok kreditu ...) prípadne 
povolenú kombináciu parametrov automatickej hry. 

  



 

 

Mumbai Magic 

Mumbai Magic je elektronickou hrou založenou na pravdepodobnosti, ktorá hráčovi ponúka možnosť 
zisku hlavnej výhry. 

1. Pravidlá hry 

a. pred spustením hry musí hráč najprv zvoliť výšku stávky. Aktuálny automatický vklad 
(je zobrazený na displeji s názvom STAKE (vklad) vľavo dole v hernom okne) si hráč môže 
upravovať po stlačení tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) alebo 
stlačením tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum); 

b. spustenie hry sa realizuje tlačidlom PLAY (HRAŤ); 

c. hráčovi je z ôsmych druhov symbolov náhodne rozdaných 6 , pri zhode dvoch 
rovnakých symbolov získava hráč výhru v uvedenom poli. Výhra je uvedená ako násobok 
stávky (2x-20 000x); 

d. výška výhry je následne uvedená v poli WIN (VÝHRA). 

 

Minimálny vklad 0,50 €. 

Odstupňovanie vkladov : 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 3,00 €; 4,00 €; 5,00 €; 6,00 €; 7,00 €; 8,00 €; 9,00 €; 
10,00 €. Maximálny vklad 10,00 €. 

Maximálna výhra 200 000,00 €. 

 

Pravdepodobnosť akejkoľvek výhry: 0,1161. 

 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,95.  

  



 

 

Orion 

Orion je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v závislosti od rozhodnutia hráča na 1-50-
tich herných líniách. 

1. Minimálny vkad 0,01 €. 
Maximálny vklad 200,00 €. 
Maximálna možná výhra je 101 800,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,40 -0,41. 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,95 -0,96. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 
umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 
prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 
výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 
symbol FREE GAMES (Voľné hry). 

Línia 1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava 



 

 

Línia 14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 28 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 29 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 30 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 31 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 32 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 33 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca 



 

 

zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 34 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 35 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 36 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 37 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 38 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 39 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 40 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 41 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 42 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 43 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 44 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 45 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 3.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 3.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 3.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 46 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 2.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 2.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 47 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 1.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 1.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 48 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 4.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 2.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 4.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 49 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 1.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 3.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 1.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 3.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 1.línii zhora 5.valca zľava 
Línia 50 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v 4.línii zhora 1.valca 
zľava + druhý symbol zľava v 2.línii zhora 2.valca zľava + tretí symbol zľava v 4.línii zhora 3.valca zľava + štvrtý 
symbol zľava v 2.línii zhora 4.valca zľava + piaty symbol zľava v 4.línii zhora 5.valca zľava 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch 
(CREDITS) alebo v minciach (COINS). 

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, 
nastaviť hodnotu mince. 



 

 

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov 
dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince. 
Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote 
mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle 
dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 
€, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene 
hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), 
atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky, a sú uvedené v poli BALANCE 
(Zostatok). 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 

  



 

 

Pharaoh´s Gems 

Pharaoh´s Gems je elektronickou hrou založenou na pravdepodobnosti, ktorá vám ponúka až tri hry za cenu 
jednej. Hráč má vo faraónovej hrobke tri šance na výhru. 

1. Pravidlá hry 

a. pred spustením hry musí hráč najprv vložiť svoj vklad. Aktuálny automatický vklad (je 
zobrazený na displeji s názvom STAKE (VKLAD) vľavo dole v hernom okne) si hráč môže 
upravovať po stlačení tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) a stlačením 
tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum); 

b. hra sa spustí po kliknutí na NEW CARD(NOVÁ KARTA); 

c. v 1. hre sa výšku výhry v násobku (0 – 500x) dozviete po otvorení truhlice; 

d. v 2. hre odhaľujete v troch soškách ukrytý symbol. Ak sa zhoduje so symbolom v okne nad 
nimi, získavate výhru v uvedenom násobku (0 – 2 000x). Skrytý znak odhalíte po kliknutí 
na CLICK TO REVEAL WIN SYMBOL (Kliknite na odkrytie výherného symbolu); 

e. v 3. hre Vám výherný násobok (0 – 5 000x) vášho vkladu prezradí socha Nefertiti; 

f. výhry zo všetkých hier sa spočítavajú; 

g. prípadná výhra je následne zobrazená v poli WIN (VÝHRA); 

h. maximálne môže hráč vyhrať až 7 500 násobok svojho vkladu. 

Minimálny vklad 0,50 €. 
Odstupňovanie vkladov: 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 3,00 €; 4,00 €; 5,00 €; 6,00 €; 7,00 €; 8,00 €; 9,00 €; 10,00 €. 
Maximálny vklad 10,00 €. 
Maximálna výhra 75 000,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry akejkoľvek: 0,6428. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9505. 

 

  



 

 

Premier Blackjack Hi-Lo 

 

Premier Blackjack Hi – Lo je variantom populárnej internetovej kartovej hry Blackjack, ktorý ponúka hráčovi široké 
možnosti výberu stolov, pravidiel, kariet a rýchlosti hrania. Na výber sú stoly s hrami Hi- Lo, HIGH STREAK, 
MULTIHAND BONUS a MULTIHAND. 

  

1. Pravidlá hry Hi-Lo 

 

a. hrá sa na stole v tvare polkruhu. Je na ňom jeden hlavný box na umiestnenie stávky pre hru 
Blackjack a tri tzv. vedľajšie boxy (Side box). Slúžia na umiestnenie vedľajšej stávky hráča (Side 
bet) na výšku súčtu jeho prvých dvoch kariet. Rozdávajú sa z podávača kariet (Shoe). Hrá sa s 
dvomi balíčkami, ktoré obsahujú po 52 kariet. Karty sú po každej hre premiešané. Hodnota 
kariet zodpovedá ich označeniu od 2 do 10. Všetky figúry (K – kráľ, Q – dáma, J – dolník ) sa 
počítajú za 10, A - eso je podľa potreby buď 1 alebo 11; 

b. hráč hrá proti krupierovi len v jednom boxe. Krupier rozdá na hráčov box postupne dve karty 
(najprv jednu otvorenú kartu hráčovi, potom sebe otvorenú, hráčovi otvorenú). Hráč môže 
požadovať ďalšiu kartu, pokiaľ si nemyslí, že je dostatočne blízko 21, resp. už dosiahol 21. Ak 
chce zostať stáť, stlačí tlačidlo „STAND“ (ZOSTAŤ). Ak požaduje ďalšiu kartu, stlačí „HIT“ 
(ŤAHAŤ). Pokiaľ svojimi kartami prekročí hranicu 21, stráca vklad; 

c. ak sa hráč zriekne ďalšej karty, je „STAND“, a kartu / karty si vezme krupier. Pri súčte 17 a viac 
už ďalej neťahá. Pri súčte menšom ako 17 ťahá karty, pokiaľ nedosiahne súčet 17 alebo viac. 
Ak krupier prekročí 21, hráč vyhráva. Inak hráč vyhráva, ak je k súčtu bližšie než krupier. Pokiaľ 
je súčet kariet rovnaký s krupierom, ide o „PUSH“, t. j. nerozhodne a vklad sa vracia; 

d. Blackjack 

Blackjack získa hráč vtedy, ak dosiahne číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (A - eso a 
niektorá z nasledujúcich – 10, J, Q, K). Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie; 

e. Zdvojnásobiť (DOUBLE) 

zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč len vtedy, pokiaľ prvými dvoma kartami dosiahol súčet 9, 10 
alebo 11 bodov. Ak zdvojnásobí svoj vklad, dostane už len jednu kartu; 

f. Rozdeliť (SPLIT) 

hráč môže rozdeliť karty, pokiaľ sú jeho prvé dve karty rovnakej hodnoty a rovnakého symbolu. 
(nemôže napr. rozdeliť karty K a J). Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými 
vkladmi. Pre každú „rozdelenú ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. Ak sa hráč 
rozhodne pre rozdelenie dvoch kariet A – eso, dostane už len jednu kartu na každú ruku. V tejto 
situácii však nemôže získať Blackjack. Používa sa označenie „21 na jednej ruke“, pretože táto 
kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami; 

g. Poistenie (INSURANCE) 

ak má krupier ako prvú kartu eso, môže sa hráč proti jeho potenciálnemu Blackjacku poistiť. 
Poistnú sumu (polovicu hráčovho vkladu) umiestni na „Insurance Line“. Ak krupier získa 
Blackjack, bude táto poistka vyplatená v pomere 2:1, v opačnom prípade prepadá. 

 

Vedľajšia stávka (SIDE BET) 



 

 

 

Hráč môže (nie je to podmienkou začatia hry) ešte pred samotným rozdaním kariet umiestniť aj stávku na výšku 
súčtu jemu rozdaných prvých dvoch kariet (eso sa počíta v tejto hre len ako 1). Vedľajšiu stávku však hráč 
nemôže zahrať bez základnej stávky na hru Blackjack v hlavnom boxe. Maximálna výška stávky na vedľajšiu 
stávku (Side bet) je 25,00 €: 

 

a. pokiaľ očakáva hráč karty s hodnotou súčtu nižšou ako 13, svoju stávku umiestni na box Lo 
(prvý vedľa hlavného boxu). V prípade, že je hodnota jeho prvých dvoch kariet od (2-12) 
získava výhru v pomere 1:1; 

b. pokiaľ očakáva hráč karty s hodnotou súčtu rovnou 13, svoju stávku umiestni na box 13 (druhý 
v poradí od hlavného boxu). V prípade, že je hodnota jeho prvých dvoch kariet rovná hodnote 
13 získava výhru v pomere 10:1; 

c. pokiaľ očakáva hráč karty s hodnotou súčtu vyššou ako 13, svoju stávku umiestni na box Hi 
(tretí v poradí od hlavného boxu). V prípade, že je hodnota jeho prvých dvoch kariet 14 -20 
získava výhru v pomere 1:1. 

 

Vyhodnotenie hry 

 

Hráč vsadil do hry pre názornosť 1,00 € (bez Side betu) . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú dostane hráč späť: 

 

a. ak je hráč bližšie k hodnote 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21, tak hráč vyhráva v 
pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,00 € = 2,00 € ); 

b. krupier je bližšie k hodnote 21 ako hráč a nemá viac ako 21, tak hráč prehráva svoj vklad (=0,00 
€); 

c. hráč má Blackjack, krupier nie. Hráč vtedy vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1,00 € + 
výhra 1,50€ = 2,50 € ); 

d. hráč má rovnaký súčet ako krupier, a tento súčet nie je viac ako 21. Nastáva tak zhoda, vklad 
sa hráčovi vracia (vklad 1,00 € = 1,00 € ); 

e. pokiaľ hráč vsadil na INSURANCE (POISTENIE) a krupier má Blackjack, tak hráč dostane 
poistenie v pomere 2:1 (poistenie 0,50 € + výhra poistenia 1,00 € = 1,50 € ). 

 

Minimálny vklad 1,00 €. 

Odstupňovanie vkladov 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 20,00 €; 50,00 €; 100,00 €; 200,00 €. Maximálny základný 
vklad 200,00 €. 

Maximálna výhra 4 000,00 €. 

 

Pravidlá hry Multihand 

 



 

 

a. hrá sa na stole v tvare polkruhu. Je na ňom 5 boxov zoradených do polkruhu. Hrá sa s dvomi 
balíčkami kariet po 52 kariet, ktoré sú premiešané po každej hre . Rozdávajú sa z podávača 
kariet (Shoe). Hodnota kariet zodpovedá ich označeniu od 2 do 10. Všetky figúry (K – kráľ, Q – 
dáma, J – dolník ) sa počítajú za 10, eso je podľa potreby buď 1 alebo 11; 

b. hráč hrá proti krupierovi podľa vlastného uváženia v jednom alebo až v piatich boxoch. Krupier 
rozdá na hráčov box/y postupne dve karty (najprv jednu otvorenú kartu hráčovi na každý hrajúci 
box, potom sebe otvorenú, hráčovi otvorenú na každý box). Hráč môže požadovať ďalšiu kartu, 
pokiaľ si nemyslí, že je dostatočne blízko hodnote 21, resp. už dosiahol 21. Ak chce zostať stáť 
na danom boxe, stlačí tlačidlo „STAND“ (ZOSTAŤ). Ak požaduje ďalšiu kartu, stlačí „HIT“ 
(ŤAHAŤ). Pokiaľ svojimi kartami prekročí hranicu 21, stráca v danom boxe vklad; 

c. ak sa hráč zriekne ďalšej karty na svojom poslednom hracom boxe, je STAND, vezme si kartu 
krupier. Pri súčte 17 a viac už ďalej neťahá. Pri súčte menšom ako 17 ťahá karty, pokiaľ 
nedosiahne súčet 17 alebo viac. Ak krupier prekročí 21, hráč vyhráva. Inak hráč vyhráva, ak je 
na danom boxe k súčtu bližšie než krupier. Pokiaľ je súčet kariet rovnaký s krupierom, ide o 
„PUSH“, t.j. nerozhodne a vklad sa z daného boxu vracia; 

d. Blackjack 

Blackjack je, keď hráč získa číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (eso a niektorá z 
nasledujúcich – 10, J, Q, K). Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie; 

e. Zdvojnásobiť (DOUBLE) 

Zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč len vtedy, pokiaľ prvými dvoma kartami dosiahol 9, 10 alebo 
11 bodov. Ak zdvojnásobí svoj vklad, tak potom dostane už len jednu kartu; 

f. Rozdeliť (SPLIT) 

Hráč môže rozdeliť karty, pokiaľ sú jeho prvé dve karty rovnakej hodnoty a rovnakého symbolu. 
(nemôže napr. rozdeliť karty K a J). Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými 
vkladmi. Pre každú „rozdelenú ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. Ak sa hráč 
rozhodne pre rozdelenie dvoch kariet A – eso, dostane už len jednu kartu na každú ruku. V tejto 
situácii však nemôže získať Blackjack. Používa sa označenie „21 na jednej ruke“, pretože táto 
kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami; 

g. Poistenie (INSURANCE) 

Ak má krupier ako prvú kartu eso, môže sa hráč proti jeho Blackjacku poistiť. Poistnou sumou 
(polovicu hráčovho vkladu z každého aktívneho hracieho boxu) umiestni na „Insurance Line“. Ak 
krupier získa Blackjack, bude táto poistka vyplatená v pomere 2:1, inak prepadá. 

 

Vyhodnotenie hry 

  

Hráč vsadil do hry pre názornosť 1,00 € na 1 box . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú dostane hráč späť: 

 

a. hráč je bližšie 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21, tak hráč vyhráva v pomere 1:1 
voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,00 € = 2,00 €); 

b. krupier je bližšie k hodnote 21 ako hráč a súčasne nemá viac ako 21, tak hráč prehráva svoj 
vklad (= 0,00 €); 

c. hráč má Blackjack, krupier nie, tak hráč vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1, 00 € + výhra 
1,50 € = 2,50 € ); 



 

 

d. hráč má rovnaký súčet ako krupier a tento súčet nie je viac ako 21, tak nastáva zhoda, vklad sa 
hráčovi vracia (vklad 1,00 € = 1,00 € ); 

e. pokiaľ hráč vsadil na INSURANCE (POISTENIE) a krupier má Blackjack, tak hráč dostane 
poistenie v pomere 2:1 (poistenie 0,50 € + výhra poistenia 1,00 € = 1,50 € ). 

 

Minimálny vklad 1,00 €. 

Odstupňovanie vkladov 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 20,00 €; 50,00 €; 100,00 €; 200,00 €. Maximálny základný 
vklad 200,00 €. 

Maximálna výhra 4 000,00 €. 

 

Pravidlá hry Multihand Bonus 

 

a. hrá sa na stole v tvare polkruhu. Je na ňom 5 boxov zoradených do polkruhu. Hrá sa s dvomi 
balíčkami kariet po 52 kariet, ktoré sú premiešané po každej hre . Rozdávajú sa z podávača 
kariet (Shoe). Hodnota kariet zodpovedá ich označeniu od 2 do 10. Všetky figúry (K – kráľ, Q – 
dáma, J – dolník ) sa počítajú za 10, A - eso je podľa potreby buď 1 alebo 11; 

b. hráč hrá proti krupierovi podľa vlastného uváženia v jednom alebo až v piatich boxoch. Krupier 
rozdá na hráčov box/y postupne dve karty (najprv jednu otvorenú kartu hráčovi na každý hrajúci 
box, potom sebe otvorenú, hráčovi otvorenú na každý box a sebe otočenú smerom dole). Pokiaľ 
dostal krupier svoju prvú kartu v hodnote 10 alebo eso, overí si hodnotu druhej karty, v prípade 
Blackjacku krupiera hráč stráca svoje vklady; 

c. po rozdaní kariet hráč môže požadovať ďalšiu kartu, pokiaľ si nemyslí, že je dostatočne blízko 
21, resp. už dosiahol 21. Ak chce zostať stáť na danom boxe, stlačí tlačidlo „STAND“ 
(ZOSTAŤ). Ak požaduje ďalšiu kartu, stlačí „HIT“ (ŤAHAŤ). Pokiaľ svojimi kartami prekročí 
hranicu 21, stráca vklad; 

d. ak sa hráč zriekne ďalšej karty na svojom poslednom hracom boxe, je „STAND“, vezme si kartu 
krupier. Pri súčte 17 a viac už ďalej neťahá. Pri súčte menšom ako 17 ťahá karty, pokiaľ 
nedosiahne súčet 17 alebo viac. Ak krupier prekročí 21, hráč vyhráva. Inak hráč vyhráva, ak je 
na danom boxe k súčtu bližšie než krupier. Pokiaľ je súčet kariet rovnaký s krupierom, ide o 
„PUSH“, t.j. nerozhodne a vklad sa z daného boxu vracia; 

e. Blackjack 

Blackjack je, keď hráč získa číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (A - eso a niektorá z 
nasledujúcich – 10, J, Q, K). Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie; 

f. Zdvojnásobiť (DOUBLE) 

Zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč pri akýchkoľvek dvoch kartách. Ak zdvojnásobí svoj vklad, 
tak potom dostane už len jednu kartu. Double je hráčovi ponúknutý aj po rozdelení kariet (Split); 

g. Rozdeliť (SPLIT) 

Hráč môže rozdeliť karty, pokiaľ sú jeho prvé dve karty rovnakej hodnoty a rovnakého symbolu 
(nemôže napr. rozdeliť karty K a J). Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými 
vkladmi. Pre každú „rozdelenú ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. Ak sa hráč 
rozhodne pre rozdelenie dvoch kariet A – eso, dostane už len jednu kartu na každú ruku. V tejto 
situácii však nemôže získať Blackjack. Používa sa označenie „21 na jednej ruke“, pretože táto 



 

 

kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami. Hráčovi je možné rozdať na jednu ruku 
(do boxu) maximálne 11 kariet; 

h. Poistenie (INSURANCE) 

ak má krupier ako prvú kartu eso, môže sa hráč proti jeho Blackjacku poistiť. Poistnou sumou 
(polovicu hráčovho vkladu z každého aktívneho hracieho boxu) umiestni na „Insurance Line“. Ak 
krupier získa Blackjack, bude táto poistka vyplatená v pomere 2:1, inak prepadá. 

 

Vyhodnotenie hry 

 

Hráč vsadil do hry pre názornosť 1,00 € na 1 box (bez Bonus Bet) . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú dostane 
hráč späť: 

 

a. hráč je bližšie 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21. V tomto prípade hráč vyhráva v 
pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,00 € = 2,00 € ); 

b. krupier je bližšie 21 ako hráč a nemá viac ako 21, tak hráč prehráva svoj vklad (= 0,00 €); 

c. hráč má Blackjack, krupier nie, tak hráč vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 
1,50 € = 2,50 € ); 

d. hráč má rovnaký súčet ako krupier a tento súčet nemá viac ako 21, tak nastáva zhoda, vklad sa 
hráčovi vracia (vklad 1,00 € = 1,00 € ); 

e. pokiaľ hráč vsadil na INSURANCE (Poistenie) a krupier má Blackjack, tak hráč dostane 
poistenie v pomere 2:1 (poistenie 0,50€ + výhra poistenia 1,00 € = 1,50 € ). 

 

 

 

 

Bonus Bet (Bonus stávka) 

 

Hráč môže (nie je to podmienkou začatia hry) ešte pred samotným rozdaním kariet umiestniť aj stávku na 
rozdané prvé dve karty. Vedľajšiu stávku však hráč nemôže zahrať bez základnej stávky na hru Blackjack v 
hlavnom boxe. Ak hráč umiestni svoju stávku aj na Bonus Bet, tak mu je prípadná výhra vyplatená nasledovne: 

 

a. v prípade, že je štartová kombinácia pri danej stávke (jeho prvé dve karty) listové eso a listové 
„J“ vyhráva v pomere 50:1; 

b. v prípade, že je štartová kombinácia pri danej stávke (jeho prvé dve karty) eso a „J“ v rovnakej 
farbe (neplatí pre kombináciu listové eso a listové „J“) vyhráva v pomere 25:1; 

c. v prípade, že je štartová kombinácia pri danej stávke (jeho prvé dve karty) v rovnakej farbe 
(neplatí pre kombináciu eso a „J“ v rovnakej farbe) vyhráva v pomere 5:2; 

d. maximálna stávka na Bonus Bet je 25,00 €. 



 

 

 

Minimálny vklad 1,00 €. 

Odstupňovanie vkladov 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 20,00 €; 50,00 €; 100,00 €; 200,00 €. Maximálny základný 
vklad 200,00 €. 

Maximálna výhra 4 000,00 €. 

 

Pravidlá hry High Streak 

 

a. hrá sa na stole v tvare polkruhu. Je na ňom 1 hlavný box na umiestnenie stávky pre hru 
Blackjack, jeden tzv. vedľajší box na umiestnenie bonusovej stávky hráča (High Streak Bonus) 
a 4 boxy pre samotnú hru High Streak Bonus. Karty sa rozdávajú z podávača kariet (Shoe). Hrá 
sa s dvomi balíčkami kariet po 52 kariet, ktoré sú premiešané po každej hre. Hodnota kariet 
zodpovedá ich označeniu od 2 do 10. Všetky figúry (K – kráľ, Q – dáma, J – dolník ) sa počítajú 
za 10, A - eso je podľa potreby buď 1 alebo 11; 

b. hráč hrá proti krupierovi len v jednom boxe. Krupier rozdá na hráčov box postupne dve karty 
(najprv jednu otvorenú kartu hráčovi, potom sebe otvorenú, hráčovi otvorenú). Hráč môže 
požadovať ďalšiu kartu, pokiaľ si nemyslí, že je dostatočne blízko 21, resp. už dosiahol 21. Ak 
chce zostať stáť, stlačí tlačidlo „STAND“(ZOSTAŤ). Ak požaduje ďalšiu kartu, stlačí „HIT“ 
(ŤAHAŤ). Pokiaľ svojimi kartami prekročí hranicu 21, stráca vklad; 

c. ak sa hráč zriekne ďalšej karty, je „STAND“, a nasledujúcu kartu si vezme krupier. Pri súčte 17 
a viac už ďalej neťahá. Pri súčte menšom ako 17 ťahá karty, pokiaľ nedosiahne súčet 17 alebo 
viac. Ak krupier prekročí 21, hráč vyhráva. Inak hráč vyhráva, ak je k súčtu bližšie než krupier. 
Pokiaľ je súčet kariet rovnaký s krupierom, ide o „PUSH“, t. j. nerozhodne, vklad sa vracia; 

  

d. Blackjack 

Blackjack je, keď hráč získa číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (eso a niektorá z 
nasledujúcich – 10, J, Q, K). Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie; 

e. Zdvojnásobiť (DOUBLE) 

Zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč len vtedy, pokiaľ prvými dvoma kartami dosiahol 9, 10 alebo 
11 bodov. Ak zdvojnásobí svoj vklad, tak potom dostane už len jednu kartu; 

f. Rozdeliť (SPLIT) 

Hráč môže rozdeliť karty, pokiaľ sú jeho prvé dve karty rovnakej hodnoty a rovnakého symbolu. 
(nemôže napr. rozdeliť karty K a J). Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými 
vkladmi. Pre každú „rozdelenú ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. Ak sa hráč 
rozhodne pre rozdelenie dvoch kariet A – eso, dostane už len jednu kartu na každú ruku. V tejto 
situácii však nemôže získať Blackjack. Používa sa označenie „21 na jednej ruke“, pretože táto 
kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami; 

g. Poistenie (INSURANCE) 

Ak má krupier ako prvú kartu eso, môže sa hráč proti jeho Blackjacku poistiť. Poistnou sumou 
(polovicu hráčovho vkladu) umiestni na „Insurance Line“. Ak krupier získa Blackjack, bude táto 
poistka vyplatená v pomere 2:1, inak prepadá. 

 



 

 

High Streak Bonus 

 

Hráč môže (nie je to podmienkou začatia hry) ešte pred samotným rozdaním kariet umiestniť aj stávku na tzv. 
šnúru víťazstiev (Win Streak): 

 

a. hráč umiestni svoju stávku do hry (až po základnej stávke pred rozdaním kariet ) na pole HIGH 
STREAK BET (maximálna stávka je 25,00 €); 

b. druhá po sebe nasledujúca výhra aktivuje HIGH STREAK šnúru; 

c. výplata výhier z HIGH STREAK bonusu je závislá od počtu po sebe nasledujúcich výhier; 

d. po každej po sebe nasledujúcej výhre sa HIGH STREAK stávka posúva o ďalší box smerom 
vpravo v HIGH STREAK poli (zmena pomeru vklad/výhra); 

e. hráč pokračuje v hre ďalej až pokiaľ nedostane nevýherné karty. Pokiaľ vyhodnotenie hry 
skončí prehrou hráča, HIGH STREAK bonus je ukončený a všetky stávky hráča prehrávajú; 

f. hráč pri HIGH STREAK bonuse získava výhru už po druhej po sebe nasledujúcej výhre a potom 
po ďalších nasledujúcich uvedených v boxoch HIGH STREAK bonusu; 

g. všetky HIGH STREAK stávky zostávajú na stole a automaticky sa posúvajú o box vyššie (v 
pravo) v prípade výhier hráča; 

h. ak hráč vyhrá bez prerušenia 5 hier po sebe je mu vrátená aj úvodná HIGH STREAK stávka; 

i. v prípade rovnosti krupierových a hráčových kariet (PUSH) je vrátená základná aj HIGH 
STREAK stávka. Prípadné stávky na druhom, treťom a štvrtom boxe zostávajú v hre na 
rovnakých pozíciách; 

j. v prípade rozdelenia kariet (SPLIT) rozhoduje o posune HIGH STREAK stávok výhra na oboch 
rukách: 

a. pokiaľ je celková suma výhry vyššia ako bola úvodná základná stávka, HIGH STREAK 
stávky hráča sa posúvajú, 

b. pokiaľ je celková suma výhry nižšia ako bola úvodná základná stávka, HIGH STREAK 
stávky hráča sú prehraté a odstránené zo stola, 

c. pokiaľ je celková suma výhry zhodná so základnou stávkou, HIGH STREAK stávky 
hráča zostávajú na rovnakej pozícii; 

 

k. ak krupierovi príde ako prvá karta A – eso, hráč dostane možnosť poistiť sa proti prípadnému 
BlackJacku krupiera. Zaplatenie poistky (INSURANCE) sa neberie do úvahy pri rozhodovaní o 
posune HIGH STREAK stávok. 

 

Vyhodnotenie hry 

 

Hráč vsadil do hry pre názornosť 1 € (bez HIGH STREAK stávky) . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú dostane 
hráč späť: 

 



 

 

a. hráč je bližšie k hodnote 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21. Hráč vyhráva v 
pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,00 € = 2,00 € ); 

b. krupier je bližšie k hodnote 21 ako hráč a nemá viac ako 21, tak hráč prehráva svoj vklad (= 
0,00 €); 

c. hráč má Blackjack, krupier nie. Hráč vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 
1,50 € = 2,50 €); 

d. hráč má rovnaký súčet ako krupier, a tento súčet nie je viac ako 21. Nastáva tak zhoda, vklad 
sa hráčovi vracia (vklad 1,00 € = 1,00 € ); 

e. pokiaľ hráč vsadil na INSURANCE (Poistenie) a krupier má Blackjack, tak hráč dostane 
poistenie v pomere 2:1 (poistenie 0,50€ + výhra poistenia 1,00 € = 1,50 € ); 

f. ak mal hráč vsadené 1,00 € aj na HIGH STREAK BONUS tak v prípade výhry sa mu vypláca aj 
tento nasledujúcim systémom: 

a. na základnej úrovni sa v prípade výhry vklad iba posunie na ďalšiu úroveň, 

b. pri výhre na druhej úrovni (2nd streak) sa hráčovi vyplatí okrem výhernej stávky aj 
HIGH STREAK BONUS v hodnote vkladu na bonus (1,00 € vklad = 1,00 € výhra). 
Pôvodný vklad na bonus sa posúva o úroveň vyššie kde je vyplácaný v pomere 2:1. 
Obdobne to pokračuje aj pri ďalších úrovniach s pomermi (5:1, 10:1). 

 

Minimálny vklad 1,00 €. 

Odstupňovanie vkladov 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 20,00 €; 50,00 €; 100,00 €; 200,00 €. Maximálny základný 
vklad 200,00 €. 

Maximálna výhra 4 000,00 €. 

  



 

 

Premier Roulette Diamond Edition 

Premier Roulette Diamond Edition je internetová stolová hra so štandardnými medzinárodnými pravidlami 
platnými pre ruletu. Zážitok z tejto hry však umocňuje prepracovaná grafika, 3D animácie, umiestnenie hracieho 
poľa priamo pod kolesom a možnosť vytvárania si vlastných stávkových modelov. Hru je možné hrať aj v 
automatickom režime. 

  

1. Pravidlá hry 

a. hraciu plochu tvorí koleso rulety a pole na uzatváranie stávok. Pole obsahuje 37 čísel (vrátane 
0). Koleso sa delí na 37 polí od 0 do 36, ktoré však za sebou nenasledujú podľa matematickej 
vzostupnosti. Umiestnené sú striedavo v červenom a čiernom poli. Výnimkou je 0, ktorá leží v 
poli zelenom; 

b. pridaným prvkom je pri tomto type rulety na hracom plátne zmenšené hracie pole s 
usporiadaním všetkých čísel tak, ako je tomu na kolese rulety. Tento prvok uľahčuje hráčom 
umiestnenie ich stávok na tzv. susedné čísla (konkrétne jedno číslo + susediace čísla na kolese 
rulety). Stávky sa teda podávajú na výseč kolesa rulety. Počet susediacich čísel si hráč 
upravuje šípkou vľavo (smerom nadol) a šípkou vpravo (až po 8) pod označením 
NEIGHBOURS (SUSEDNÉ) vpravo medzi kolesom rulety a herným plátnom; 

c. druhým pridaným prvkom sú tzv. Call Bets, pri ktorých je hráčovi uľahčené podávanie skupín 
stávok na hracie plátno. Hráč si zakliknutím z ponuky CALL BETS (VYVOLAŤ STÁVKY) 
umiestňuje dané stávky na herné plátno; 

d. cieľom hry je dopredu uhádnuť, ktoré číslo padne. Stávka sa uzatvára umiestnením žetónov na 
herné plátno; 

e. hráč vkladá na herné plátno svoje stávky. Po uzatvorení stávok (hráč stlačil tlačidlo "SPIN 
(TOČ)") sa roztočí ruleta a vhodí sa gulička. Po vyhlásení padnutého čísla sa vyhodnotia 
hráčove stávky a je mu vyplatená prípadná výhra. 

 

Vyhodnotenie hry 

 

Hráč prehráva svoj vklad ak padne 0 a nemal na ňu vsadené. Ostatné prípady sa vyhodnocujú podľa nižšie 
popísaných kategórií. 

 

Výherné kategórie: 

 

a. Even Chance (Jednoduché stávky) – vyhrávajú pomerom 1:1 a sú to tieto stávky: 

a. Red (červené) 

b. Black (čierne) 

c. Even (párne) 

d. Odd (nepárne) 

e. 1-18 (nízke) 

f. 19-36 (vysoké) 



 

 

 

b. Collone (Tucty a stĺpce) – vyhrávajú pomerom 2:1 a sú to tieto stávky: 

a. First Dozen (1. tucet) 

b. Second Dozen (2. tucet) 

c. Third Dozen (3. tucet) 

d. Collone (stĺpec) 

 

c. Six Line – šesť za sebou nasledujúcich čísel vo dvoch vodorovných radoch (napr.: 4, 5, 6, 7, 8, 9). Výhra 
je v pomere 5:1; 

d. Corner – štyri čísla, ktoré na plátne vytvárajú štvorec (napr.: 4, 5, 7, 8). Naviac kombinácie 0, 1, 2, 3. 
Výhra je v pomere 8:1; 

e. Street – tri čísla, ktoré sú na plátne umiestnené v jednom rade (napr.: 4, 5, 6). Naviac kombinácie 0, 1, 2 
a kombinácie 0, 2, 3. Výhra je v pomere 11:1; 

f. Split – dve čísla, ktoré sú na plátne umiestnené vedľa seba resp. nad sebou (napr.: 4, 5 resp. 4, 7). 
Výhra je v pomere 17:1; 

g. Straight Up (Full Number) – stávka na konkrétne číslo. Výhra je v pomere 35:1. 

 

Minimálny vklad 0,25 €. 

Odstupňovanie vkladov: 0,25 €; 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 20,00 €; 50,00 €; 100,00 €; 200,00 €; 
500,00 €.  

Maximálny vklad 125,00 € (stávka na 1 číslo). 

Maximálna výhra 64 500,00 €. 

 

 

Herné možnosti 

 

a. hráčovi je ponúknutá možnosť hrania hry v režime REGULAR (hra s jednoduchými, klasickými 
stávkami pre nenáročných hráčov) a v režime EXPERT (popri klasickej ponuke stávkových možností s 
možnosťou sofistikovaného stávkovania, vytvárania a následného používania vlastných stávkových modelov a 
systémov); 

b. hru je možné hrať aj v automatickom režime, stačí zatlačiť tlačidlo AUTO PLAY (AUTOHRA) a 
predvoliť jeden z parametrov (napr. počet spinov, limit výhry, zostatok kreditu ...), alebo povolenú kombináciu 
parametrov automatickej hry. 

Prípadne po aktivovaní AUTO PLAY zatlačiť jednu zo štyroch možností počtu spinov (roztočení). 

  



 

 

Spanish 21 Blackjack 

Spanish 21 Blackjack je jeden z variantov populárnej internetovej kartovej hry Blackjack s možnosťou hrania 
jedného hráča proti krupierovi v jednom boxe hracieho stola. Niektoré prvky v pravidlách sa odlišujú od pravidiel 
pri klasickom štandardnom Blackjacku. 

 

1. Pravidlá hry 

a. hrá sa na stole v tvare polkruhu s 5 boxami. Virtuálne karty sa rozdávajú z podávača kariet 
(Shoe). Hrá sa s ôsmymi balíčkami tzv. Španielskych kariet (48 kariet v balíčku, bez štyroch 
farieb karty nominálnej hodnoty 10), ktoré sú premiešané po každej hre. Hodnota kariet 
zodpovedá ich označeniu od 2 do 9. Všetky figúry (K – kráľ, Q – dáma, J – dolník ) sa počítajú 
za 10, A - eso je podľa potreby buď 1 alebo 11; 

b. hráč hrá proti krupierovi len v jednom boxe, respektíve až v štyroch v prípade trojitého splitu. 
Krupier rozdá na hráčov box postupne dve karty (najprv jednu otvorenú kartu hráčovi, potom 
sebe otvorenú, hráčovi otvorenú a nakoniec sebe zatvorenú). Hráč môže požadovať ďalšiu 
kartu, pokiaľ si nemyslí, že je dostatočne blízko hodnote 21, resp. už dosiahol 21. Ak chce 
zostať stáť, stlačí tlačidlo „STAND“ (ZOSTAŤ). Ak požaduje ďalšiu kartu, stlačí „HIT“ (ŤAHAŤ). 
Ak bude požadovať už len jednu kartu má možnosť zdvojnásobiť ešte svoj vklad „DOUBLE“ 
(Double je možné zahrať aj po Splite kariet). Pokiaľ nechce hrať s daným párom kariet, môže 
využiť opciu vystúpenia z hry „SURRENDER“ a zachrániť tak polovicu svojej vloženej stávky do 
hry; 

c. ak sa hráč zriekne ďalšej karty, je “STAND“. Krupier otočí svoju zatvorenú kartu. Pri súčte 17 a 
viac už ďalej neťahá. Pri súčte menšom ako 17 ťahá karty, pokiaľ nedosiahne súčet 17 alebo 
viac. Ak krupier prekročí 21, hráč vyhráva. Pokiaľ je súčet kariet rovnaký s krupierom, ide o 
„PUSH“, t.j. nerozhodne sa a vklad sa vracia. Pokiaľ je krupierova prvá karta v hodnote 10 alebo 
eso, má krupier právo kontroly prípadného Blackjacku svojho páru; 

d. Blackjack 

Blackjack je, keď hráč získa číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (eso a niektorá z 
nasledujúcich – J, Q, K). Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie; 

e. Zdvojnásobiť (DOUBLE) 

zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč pri akýchkoľvek kartách, celkovo však počas hry každú ruku 
maximálne celkom 2x . Double je hráčovi ponúknutý aj po rozdelení kariet (Split). Po 
zdvojnásobení hráč dostane na ruku len jednu kartu; 

f. Rozdeliť (SPLIT) 

hráč môže rozdeliť karty (maximálne 3x), pokiaľ sú jeho dve karty rovnaké, resp. majú rovnakú 
hodnotu (môže napr. rozdeliť karty ako K a J pretože obe majú hodnotu 10). Ďalej hrá s 
„rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými vkladmi. Pre každú „rozdelenú ruku“ je nutný 
ďalší vklad vo výške prvého vkladu. V tejto situácii však nemôže získať Blackjack a používa sa 
označenie „21 na jednej ruke“, pretože táto kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma 
kartami. Esá je možné opätovne rozdeliť; 

g. Surrender (Vzdať sa) 

pokiaľ hráč nechce hrať s rozdaným prvým párom kariet, môže využiť opciu vystúpenia z hry 
„SURRENDER“. Hráč po využití tejto možnosti zachráni polovicu svojej vloženej stávky do tejto 
konkrétnej hry. Hráč môže z hry vystúpiť aj po prvom zdvojnásobení stávky (aj v tomto prípade 
zachráni polovicu zo svojich stávok – 1 základnej stávky + 1 zo zdvojnásobenia); 

h. Poistenie (INSURANCE) 



 

 

hráč má možnosť poistenia proti prípadnému Blackjacku krupiera pri jeho prvej karte v hodnote 
A - eso. 

 

Vyhodnotenie hry 

 

Hráč vsadil do hry pre názornosť 1,00 € . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú dostane hráč späť: 

 

a. hráč je bližšie k hodnote 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21. V tomto prípade vyhráva hráč 
v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,00 € = 2,00 € ); 

b. krupier je bližšie k hodnote 21 ako hráč a nemá viac ako 21. Hráč v tomto prípade prehráva svoj vklad (= 
0,00 €); 

c. hráč má Blackjack, krupier nie. Hráč tak vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,50 € = 
2,50 € ); 

d. hráč má rovnaký súčet ako krupier, a tento súčet je menej ako 21. Nastáva tak zhoda, vklad sa hráčovi 
vracia (vklad 1,00 € = 1,00 € ); 

e. hráč aj krupier majú rovnaký súčet 21. V tomto prípade vyhráva hráč v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 
1,00 € + výhra 1,00 € = 2,00 € ). Blackjack hráča poráža Blackjack krupiera; 

f. pokiaľ hráč vsadil na INSURANCE a krupier má Blackjack, tak hráč dostane poistenie v pomere 2:1 
(poistenie 0,50 € + výhra poistenia 1,00 € = 1,50 € ). 

 

 

Vyhodnotenie hry s bonusom: 

Bonus sa neuplatňuje po zdvojnásobení stávky 

 

a. hráč dosiahol hodnotu 21 na svojich kartách (na jednej ruke) celkom s 5 kartami. V tomto prípade 
vyhráva hráč v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,50 € = 2,50 € ); 

 b. hráč dosiahol hodnotu 21 na svojich kartách (na jednej ruke) celkom so 6 kartami. V tomto prípade 
vyhráva hráč v pomere 2:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 2,00 € = 3,00 € ); 

c. hráč dosiahol hodnotu 21 na svojich kartách (na jednej ruke) so 7 a viac kartami. V tomto prípade 
vyhráva hráč v pomere 3:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 3,00 € = 4,00 € ); 

d. hráč má na svojej ruke kombináciu kariet rôznych symbolov s hodnotami 6-7-8 alebo 7-7-7. V tomto 
prípade vyhráva hráč v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,50 € = 2,50 € ); 

e. hráč má na svojej ruke kombináciu kariet s rovnakým symbolom s hodnotami 6-7-8 alebo 7-7-7. V tomto 
prípade vyhráva hráč v pomere 2:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 2,00 € = 3,00 € ); 

f. hráč má na svojej ruke kombináciu kariet s listovým symbolom s hodnotami 6-7-8 alebo 7-7-7. V tomto 
prípade vyhráva hráč v pomere 3:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 3,00 € = 4,00 € ); 

g. hráč má na svojej ruke kombináciu kariet s rovnakým symbolom s hodnotami 7-7-7 a krupier má ako 
svoju prvú kartu 7. V tomto prípade výhra hráča bonus, ktorý sa vypláca v pomere 50:1 voči vkladu (vklad 1,00 € 
+ výhra 50,00 € = 51,00 € ). Bonus sa neuplatňuje po rozdelení kariet hráčom. 



 

 

 

Minimálny vklad 1,00 €. 

Odstupňovanie vkladov 1,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 25,00 €; 50,00 €; 100,00 €; 200,00 €. Maximálny vklad 200,00 €. 

Maximálna výhra 51 000,00 €. 

  



 

 

Spingo 
 
Spingo je jednoduchá hra, ktorá spája v sebe prvky binga a rulety. V hre sú žrebované loptičky podobné bingo 
loptičkám, ktoré vypadávajú na koleso ako pri rulete. Spojenie týchto dvoch hier prináša hráčom nové možnosti 
pri ich tipovaní v unikátnej 3D grafike kolesa s realistickým pohybom loptičky. 
 

1. Pravidlá hry 

 
1. hraciu plochu tvorí žrebovacie zariadenie s loptičkami s číslami 0 – 10. Koleso ruletového typu, 

avšak bez čísel s 8 žltými, 8 modrými, 8 červenými a jedným zeleným poľom, ktoré sú 
umiestenené na kolese striedavo. Pole na uzatváranie stávok obsahuje 11 čísel (vrátane 0); 

2. pred každým žrebovaním sa v žrebovacom prístroji nachádza jedna loptička s hodnotou 0 a po 
dvoch loptičkách s hodnotou 1 - 10; 

3. cieľom hry je uhádnuť vyžrebované číslo a farbu poľa, na ktorom zostane loptička stáť; 

4. hráč umiestňuje svoje stávky na hracie plátno pod kolesom. Stávka sa uzatvára umiestnením 
žetónov na hracie pole. Druhy stávok a výherný pomer je uvedený vo Výherných kategóriách; 

5. po uzatvorení stávok (hráč stlačil tlačidlo "SPIN (TOČ)") sa roztočí koleso a vyžrebuje sa 
loptička. Po označení padnutého čísla sa vyhodnotia hráčove stávky a je mu vyplatená 
prípadná výhra. 

 
Vyhodnotenie hry 
Ak padne 0 (a hráč na ňu nemal vsadené), hráč prehráva svoj vklad na jednoduchých stávkach. Ostatné prípady 
sa vyhodnocujú podľa nižšie popísaných kategórií. Pre výhru pri kombinovanej stávke musí hráč uhádnuť 
hodnotu vyžrebovaného čísla spolu s farbou poľa. 
 
Výherné kategórie: 

a. Kombinovaná stávka farba a číslo – vyhrávajú pomerom 31:1; 

b. Zelené (Green) – vyhrávajú pomerom 23:1; 

c. Nula – výhra je v pomere 19:1; 

d. Straight Up (1-10, neplatí pre 0) – stávka na konkrétne číslo. Výhra je v pomere 9:1; 

e. Stávka na farbu (neplatí pre zelenú) – výhra je v pomere 2:1; 

f. Odd/Even (Párne/Nepárne) –výhra je v pomere 1:1; 

g. Low/Nízke čísla (1-5) – výhra je v pomere 1:1; 

h. High/Vysoké čísla (6-10) – výhra je v pomere 1:1. 

 

 
 
Herné možnosti: 
 
hru je možné hrať aj v automatickom režime, stačí zatlačiť tlačidlo AUTO PLAY (AUTOHRA) a predvoliť jeden z 
parametrov (napr. počet spinov, limit výhry, ..…) prípadne povolenú kombináciu parametrov automatickej hry. 

Stávkové limity: Min. vklad. Max. vklad. 

Kombinovaná stávka 0,25 € 10,00 € 

Stávky na zelenú farbu, nulu 0,50 € 20,00 € 

Stávka na číslo (neplatí pre 0) 0,75 € 30,00 € 

Stávka na farbu (neplatí pre zelenú) 1,00 € 80,00 € 

Stávky na Párne, Nepárne, Nízke, Vysoké 1,00 € 100,00 € 



 

 

 
Maximálny vklad 1 280,00 € (na hracom plátne sú vsadené všetky stávky v maximálnych stávkových 
limitoch). 
 
Maximálna výhra 1 260,00 €.  
 
  



 

 

Sterling Silver 3D 

Sterling Silver 3 D je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno, v závislosti od rozhodnutia 
hráča, na 1až 25-tich výherných líniách.. 

1. Vklad na jednu hru je 0,01 € – 31,25 €. 
Maximálna možná výhra pri základnej hre je 40 000,00 €. 
Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry s maximálnym možným znásobením je 80 
000,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,32 – 0,33. 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 – 0,97. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly, zároveň však musia byť výherné symboly 
umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 
prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 
výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 
symbol Scatter. 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia5 úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý 
symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia13 je herná s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 



 

 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch 
(CREDITS) alebo v minciach (COINS). 

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €) je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, 
nastaviť hodnotu mince. 

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov 
dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince. 
Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote 
mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle 
dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10, 
bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty 
mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.  

 



 

 

 Thunderstruck II 

Thunderstruck II je 5-valcový, ne-líniový výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 243 spôsobmi. 

1. Minimálny vklad 0,30 €. 
Maximálny vkad 15,00 €. 
Maximálna možná výhra pri základnej hre je 4 150,00 €, maximálna možná výhra po zahrnutí 
bonusovej hry s maximálnym možným znásobením je 121 500,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,32 – 0,33. 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 – 0,97. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch 
(CREDITS) alebo v minciach (COINS). 

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov 
dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince. 
Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote 
mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle 
dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 
€, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene 
hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), 
atď. 

Hodnota celkovej stávky hráča „BET“ na jedno roztočenie valcami sa odvíja od počtu vsadených mincí (COINS) 
na stávku, od hodnoty jednej mince v € a navyše je znásobená násobiteľom x30. 

Výhra vzniká vtedy, ak je po zastavení valcov možné zostaviť výhernú kombináciu, pri súčasnom dodržaní nižšie 
uvedených pravidiel: 

a. prvý symbol výhernej kombinácie začína vždy na 1. valci, tvoria ju totožné symboly a výherná 
kombinácia nesmie byť na niektorom valci prerušená iným symbolom (výnimku tvorí náhrada v 
podobe divokého symbolu, ktorý plní funkciu žolíka); 

b. kombinácia symbolov začínajúca na 2., 3., 4. valci nie je výherná; 

c. výherná kombinácia začína symbolom na prvom valci, pokračuje totožným symbolom na 
druhom valci (a analogicky môže ďalej pokračovať totožnými symbolmi alebo žolíkmi na treťom, 
štvrtom a piatom valci), pričom pozícia totožného výherného symbolu na valci nie je dôležitá; 

d. vypláca sa vždy najvyššia výhra kombinácie, prípadné ďalšie výherné kombinácie v tej istej 
kombinácii výherných symbolov, avšak s nižšou výhrou, sa nevyplácajú. 

Každý symbol výhernej kombinácie musí byť umiestnený na inom valci, v neprerušovanom slede. 

Všetky dostupné herné kombinácie sú pred každým roztočením valcov odomknuté a nie je možné ich počet 
znižovať či zvyšovať, či ľubovoľne vypínať alebo zapínať. Preto je vždy počet vsadených mincí násobený počtom 
potenciálne výherných kombinácií. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry, ktoré vznikli výhernými kombináciami rôznych symbolov sčítavajú. 

 

  



 

 

Tiger vs Bear 

Tiger vs Bear je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 1 až 25-tich výherných líniách. 

1. Vklad na jednu hru je 0,01 € - 100,00 €. 
Maximálna možná výhra je 90 800,00 €. 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,35 -0,36. 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9561. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly , zároveň však musia byť výherné symboly 
umiestnené v smere zľava doprava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca a nesmie byť 
prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). Vypláca sa iba prípadná najvyššia 
výhra na línii. Výherný symbol môže byť substituovaný tzv. divokým symbolom. Toto pravidlo však neplatí pre 
symbol FREE SPINS/Voľné hry. 

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v hornej 
línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia5 úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca zľava + druhý 
symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v strednej línii 
4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 



 

 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia13 je herná s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca zľava + 
druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 
Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v strednej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 
Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 
v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v hornej línii 1.valca zľava 
+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 
strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 
Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol zľava v spodnej línii 1.valca 
zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol zľava v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 
symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch 
(CREDITS) alebo v minciach (COINS). 

Kredity sú ekvivalentom € (1 kredit má hodnotu 1,00 €), je však možné, rovnako ako pri zobrazení pri minciach, 
nastaviť hodnotu mince. 

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov 
dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince. 
Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote 
mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle 
dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 
€, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene 



 

 

hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), 
atď. 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú.  

 

  



 

 

 Turtley Awesome 

Turtley Awesome je elektronickou hrou založenou na pravdepodobnosti, ktorá hráčovi ponúka možnosť zisku 
hlavnej výhry. 

1. Pravidlá hry 

a. pred spustením hry musí hráč najprv zvoliť výšku stávky. Aktuálny automatický vklad (je 
zobrazený na displeji s názvom STAKE (VKLAD) vľavo dole v hernom okne) si hráč môže 
upravovať stlačením tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) alebo stlačením 
tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum); 

b. spustenie hry sa realizuje tlačidlom NEW CARD (NOVÁ KARTA); 

c. cieľom hry je nájsť tri rovnaké symboly násobkov (2x-2 500x); 

d. hráč odhaľuje ukryté symboly násobkov pod 12 korytnačkami (kliknutím kurzora na konkrétnu 
korytnačku). Hráč má celkovo k dispozícii 9 pokusov. Kliknutím na REVEAL OLL (ODKRYŤ 
VŠETKO) je hráčovi náhodne automaticky odhalených 9 symbolov z 12 korytnačiek; 

e. hráč môže maximálne vyhrať až 2 500 násobok svojho vkladu; 

f. celková výhra hráča je zobrazovaná na displeji WIN (VÝHRA). 

Minimálny vklad 0,50 €. 
Odstupňovanie vkladov : 0,50 €; 1,00 €; 2,00 €; 3,00 €; 4,00 €; 5,00 €; 6,00 €; 7,00 €; 8,00 €; 9,00 €; 10,00 €. 
Maximálny vklad 10,00 €. 
Maximálna výhra 25 000,00 €. 

Pravdepodobnosť akejkoľvek výhry: 0,2749. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,95. 

 

  



 

 

Untamed Bengal Tiger 

Untamed Bengal Tiger je 5-valcový, ne-líniový výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 243 
spôsobmi. 

1. Minimálny vklad 0,30 €. 
Maximálny vklad 22,50 €. 
Maximálna možná výhra pri základnej hre je 91 125,00 €. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 – 0,97. 
Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,33 – 0,34. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v kreditoch 
(CREDITS) alebo v minciach (COINS). 

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu prostriedkov 
dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne nastavenej hodnoty mince. 
Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej nastavenej hodnote 
mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou stotinou 1 kreditu. Akonáhle 
dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 
€, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene 
hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), 
atď. 

Hodnota celkovej stávky hráča „BET“ na jedno roztočenie valcami sa odvíja od počtu vsadených mincí (COINS) 
na stávku, od hodnoty jednej mince v € a navyše je znásobená násobiteľom x30. 

Výhra vzniká vtedy, ak je po zastavení valcov možné zostaviť výhernú kombináciu,pri súčasnom dodržaní nižšie 
uvedených pravidiel: 

a. prvý symbol výhernej kombinácie začína vždy na 1. valci, tvoria ju totožné symboly a výherná 
kombinácia nesmie byť na niektorom valci prerušená iným symbolom (výnimku tvorí náhrada v 
podobe divokého symbolu, ktorý plní funkciu žolíka); 

b. kombinácia symbolov začínajúca na 2., 3., 4. valci nie je výherná; 

c. výherná kombinácia začína symbolom na prvom valci, pokračuje totožným symbolom na 
druhom valci (a analogicky môže ďalej pokračovať totožnými symbolmi alebo žolíkmi na treťom, 
štvrtom a piatom valci), pričom pozícia totožného výherného symbolu na valci nie je dôležitá; 

d. vypláca sa vždy najvyššia výhra kombinácie, prípadné ďalšie výherné kombinácie v tej istej 
kombinácii výherných symbolov, avšak s nižšou výhrou, sa nevyplácajú. 

Každý symbol výhernej kombinácie musí byť umiestnený na inom valci, v neprerušovanom slede. 

Všetky dostupné herné kombinácie sú pred každým roztočením valcov odomknuté a nie je možné ich počet 
znižovať či zvyšovať, či ľubovoľne vypínať alebo zapínať. Preto je vždy počet vsadených mincí násobený počtom 
potenciálne výherných kombinácií. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry, ktoré vznikli výhernými kombináciami rôznych symbolov sčítavajú. 

 

  



 

 

Untamed Wolf Pack 

Untamed Wolf Pack je 5-valcový, ne-líniový výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 
243 spôsobmi. 

1. Minimálny vklad 0,30 €. 
Maximálny vklad 45,00 €. 
Maximálna možná výhra je 91 125,00 €. 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,96 – 0,97. 
Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek): 0,33 – 0,34. 

Legenda výhier je hráčovi k dispozícii na obrazovke výherného prístroja. 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky a sú uvedené buď v 
kreditoch (CREDITS) alebo v minciach (COINS). 

Ak je hráčsky zostatok pre hru uvádzaný iba v minciach, dochádza po vstupe do hry k prepočtu 
prostriedkov dostupných pre hru z kreditov na mince. Prepočet na mince je závislý od aktuálne 
nastavenej hodnoty mince. 
Príklad: ak hráč prevedie do hry 2 000,00 € (2 000 kreditov), potom bude mať pri aktuálnej 
nastavenej hodnote mince 0,01 € po prepočte k dispozícii 200 000 mincí. 1 minca bude takto jednou 
stotinou 1 kreditu. Akonáhle dôjde k zmene hodnoty mince, mení sa automaticky celkový počet 
mincí: po zmene hodnoty mince napr. na 0,10 €, bude mať hráč k dispozícii 20 000 mincí (1 minca 
bude mať hodnotu jednej desatiny 1 kreditu), po zmene hodnoty mince na 0,50 € zase analogicky 4 
000 mincí (jedna minca bude mať hodnotu polovice jedného kreditu), atď. 

Hodnota celkovej stávky hráča „BET“ na jedno roztočenie valcami sa odvíja od počtu vsadených mincí 
(COINS) na stávku, od hodnoty jednej mince v € a navyše je znásobená násobiteľom x30. 

Výhra vzniká vtedy, ak je po zastavení valcov možné zostaviť výhernú kombináciu, pri súčasnom 
dodržaní nižšie uvedených pravidiel: 

a. prvý symbol výhernej kombinácie začína vždy na 1. valci, tvoria ju totožné symboly a 
výherná kombinácia nesmie byť na niektorom valci prerušená iným symbolom 
(výnimku tvorí náhrada v podobe divokého symbolu, ktorý plní funkciu žolíka); 

b. kombinácia symbolov začínajúca na 2., 3., 4. valci nie je výherná; 

c. výherná kombinácia začína symbolom na prvom valci, pokračuje totožným symbolom 
na druhom valci (a analogicky môže ďalej pokračovať totožnými symbolmi alebo 
žolíkmi na treťom, štvrtom a piatom valci), pričom pozícia totožného výherného 
symbolu na valci nie je dôležitá; 

d. vypláca sa vždy najvyššia výhra kombinácie, prípadné ďalšie výherné kombinácie v tej 
istej kombinácii výherných symbolov, avšak s nižšou výhrou, sa nevyplácajú. 

Každý symbol výhernej kombinácie musí byť umiestnený na inom valci, v neprerušovanom slede. 



 

 

Všetky dostupné herné kombinácie sú pred každým roztočením valcov odomknuté a nie je možné ich 
počet znižovať či zvyšovať, či ľubovoľne vypínať alebo zapínať. Preto je vždy počet vsadených mincí 
násobený počtom potenciálne výherných kombinácií. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry, ktoré vznikli výhernými kombináciami rôznych symbolov 
sčítavajú. 

 

  



 

 

Burlesque Queen 

 je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 21 herných líniách. Hra je prístupná aj 

prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 

Vklad na jednu hru je 0,21 – 21,00 €.  

Maximálna možná výhra je 15 834,00 €. 

  
Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek):  0,2227 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9638 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava, kombinácia výherných symbolov 
musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu 
v bonusovom móde). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii.  

   

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

 

 



 

 

 

 

 

                   Grafické zobrazenie výherných línií: 

 
                    Finančné prostriedky pre hru (Credit) sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky. 
 
 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 
 

. 

  

 

  



 

 

Claws vs Paws 

 je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 20-ich herných líniách. Hra je prístupná 

aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 

 Vklad na jednu hru je 0,20 – 10,00 €.  

Maximálna možná výhra je 17 820,00 €. 

 
Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek):  0,3140 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9685 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava, kombinácia výherných symbolov 
musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu 
v bonusovom móde). Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii.  

   

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

  
           Finančné prostriedky pre hru (Credit) sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky.  

 
Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 
 

. 

  

  



 

 

Crystal Land, 
 

je nelíniový výherný video prístroj, s hracím poľom zloženým zo 7x7 blokov, fungujúcim na princípe padajúcich 
symbolov do herného poľa. Cieľom hry je získať výhernú kombináciu zloženú z 5 a viac zhodných symbolov, 
ktoré sa nachádzajú vedľa seba, a to buď horizontálne alebo vertikálne. 

Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou 
verziou hry. 

Vklad na jednu hru je:  0,20 – 3,00 €.  

Maximálna výhra 15 000,00 €. 
 

Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9520 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hracom poli vyskytne 5 zhodných výherných symbolov, zároveň však musia byť 

výherné symboly umiestnené vedľa seba na susediacich hracích poliach, a to horizontálne alebo vertikálne.  

  Grafické zobrazenie výherných kombinácií: 

  

 
 

Finančné prostriedky pre hru sú zobrazené pod hracím poľom, v spodnej časti, v strede. (Credit).  

Viacnásobné výherné kombinácie symbolu, ktoré nie sú vedľa seba, sa vyplácajú osobitne.  

Časť hracieho poľa je blokovaná . Výherná kombinácia môže byť vytvorená iba v neblokovanej časti herného 
poľa.  

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry z viacerých výherných kombinácií sčítavajú. 



 

 

Sevens & Fruits 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 5-ich herných líniách. Hra je prístupná aj 

prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 

 

Vklad na jednu hru je 0,10 – 10,00 €.  

Maximálna možná výhra je 10 100,00 €. 

 
Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek):  0,1484 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9631 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava, kombinácia výherných symbolov 
musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade Scatter symbolu). 
Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii.  

   

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 

 
 

Finančné prostriedky pre hru (Credit) sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky.  

 
 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 

  



 

 

SpellCraft 

je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 27-mich herných líniách. Je možné ju 

hrať v dvoch herných režimoch. Počas hlavnej hry s piatimi valcami a počas režimu “Ghost Reel” so 

šiestimi valcami. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú 

totožné s klasickou verziou hry. 

Vklad na jednu hru je 0,27 – 27,00 €.  

Maximálna možná výhra je 11 124,00 €. 
 

Pravdepodobnosť výhry (akejkoľvek):  0,2213 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9640 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava, kombinácia výherných symbolov 
musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu 
v bonusovom móde). V prípade Ghost Reel režimu voľných spinov môže výherná kombinácia začínať aj od 
2.valca zľava. Vypláca sa iba prípadná najvyššia výhra na línii.  

Popis výherných línií počas základnej hry:    

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 



 

 

Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava 

Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava 

Línia26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

Línia27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava 

 

Popis výherných línií počas “Ghost Reel”:    

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v strednej 

línii 6.valca zľava 

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v hornej línii 6.valca 

zľava  

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v spodnej 

línii 6.valca zľava  

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v hornej línii 

6.valca zľava 

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol  v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 



 

 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v spodnej línii 6.valca 

zľava 

Línia6 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol  v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v strednej línii 6.valca 

zľava 

Línia7 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol  v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v strednej 

línii 6.valca zľava 

Línia8 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v spodnej línii 

6.valca zľava 

Línia9 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol v 

strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v hornej línii 6.valca 

zľava 

Línia10 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v strednej 

línii 6.valca zľava 

Línia11 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v strednej 

línii 6.valca zľava 

Línia12 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v hornej línii 6.valca 

zľava  

Línia13 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v spodnej línii 

6.valca zľava 

Línia14 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v hornej línii 6.valca 

zľava 

Línia15 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol  v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 



 

 

symbol v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v spodnej 

línii 6.valca zľava 

Línia16 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol  v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v strednej línii 

6.valca zľava 

Línia17 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol  v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v strednej 

línii 6.valca zľava 

Línia18 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v hornej línii 

6.valca zľava 

Línia19 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol  v strednej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v strednej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v spodnej 

línii 6.valca zľava 

Línia20 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol  v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v hornej línii 

6.valca zľava 

Línia21 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol  v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v spodnej línii 6.valca 

zľava 

Línia22 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol  v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v hornej línii 6.valca 

zľava 

Línia23 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol  v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v spodnej 

línii 6.valca zľava 

Línia24 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol  v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v hornej línii 

6.valca zľava 

Línia25 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol  v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý 



 

 

symbol v strednej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v spodnej 

línii 6.valca zľava 

Línia26 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava + štvrtý symbol 

v spodnej línii 4.valca zľava + piaty symbol v hornej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v strednej línii 

6.valca zľava 

Línia27 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol  v spodnej línii 3.valca zľava + štvrtý 

symbol v hornej línii 4.valca zľava + piaty symbol v spodnej línii 5.valca zľava + šiesty symbol v strednej 

línii 6.valca zľava 

 

          Grafické zobrazenie výherných línií: 

 
          Finančné prostriedky pre hru (Credit) sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky.  

 

Na jednej línii je výherná iba kombinácia symbolov s najvyššou výhrou, prípadné ďalšie kombinácie symbolov s 
nižšími výhrami sa nepovažujú za výherné a do výhry na jednej línii sa nezarátavajú. 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 

 
 

. 

  



 

 

Thunder Reels 
je 3-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno na 5tich herných líniách. Hra je prístupná aj 
prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. Mobilná 
verzia zobrazuje výhernú tabuľku ako násobky stávky na líniu. 

Vklad na jednu hru je 0,25 – 75,00 €.  

Maximálna možná výhra je 11 250,00€. 
 

 
Výplata výhier (priemerná návratnosť vkladov): 0,9613 
 

Výhra vzniká vtedy, keď sa na hernej línii vyskytnú výherné symboly v počte určenom podľa výhernej tabuľky, 
zároveň však musia byť výherné symboly umiestnené v smere zľava doprava, kombinácia výherných symbolov 
musí začínať od 1. valca a nesmie byť  prerušovaná iným symbolom .  

   

Línia1 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v strednej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v strednej línii 3.valca zľava  

Línia2 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v hornej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava  

Línia3 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol  v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v spodnej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava  

Línia4 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v hornej línii 1.valca zľava 

+ druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v spodnej línii 3.valca zľava  

Línia5 je herná úroveň s možnosťou výhry, tvorená v tomto poradí: prvý symbol v spodnej línii 1.valca 

zľava + druhý symbol  v strednej línii 2.valca zľava + tretí symbol v hornej línii 3.valca zľava  

 

Grafické zobrazenie výherných línií: 

 
 

 

Finančné prostriedky pre hru (Credit) sú zobrazené v ľavom dolnom rohu obrazovky.  

 

Pri výpočte celkovej výhry sa výhry na viacerých líniách sčítavajú. 
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