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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 
 
Systém videohry MAGIC LOTTO obsahuje nasledovné hry: 
 
1. Always Hot 
2. Lucky Lady´s Charm 
3. Ultra Hot 
4. Sizzling Hot 
5. Dolpin´s Pearl 
6. Chip Runner 
7. The Money Game 
8. King of Cards 
9. Aztec Treasure 
10. Crown & Jewels 
11. Columbus 
12. Three Little Pigs 
13. Anastasia 
14. Secret of Egypt 
15. Book of Ra 
16. Lord of The Ocean 
17. Faust 
18. Emerald Magic 
19. Agent 00X 
20. Fruits on Fire 
21. Wild Safari 
22. Magic Kindom 
23. Supra Hot 
24. Dragon´s Land 
25. Power Stars 
26. Xtra Hot 
27. Buffalo Thunder 
28. Fruit Blast 
29. Mega Joker 
30. Magic Joker 
 
 
Prevádzkovateľ je oprávnený jednotlivé schválené hazardné hry v systéme aktivovať alebo deaktivovať 
bez zmeny herného plánu. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO ALWAYS HOT – HERNÝ PLÁN 1/1 
 
  Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry ALWAYS HOT. Na 
hlavnej obrazovke sa objaví hracie pole s tromi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti spodnej 
obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú dotykové 
políčka VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán s výhrami platnými 
pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky tlačidlá na tlačidlovom 
pulte s výnimkou tlačidiel DRŽAŤ/UVOĽNIŤ. 
 
   MAGIC LOTTO ALWAYS HOT je trojvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri zhodné symboly 
v piatich výherných líniách ( tri vodorovné a dve diagonálne) na trojvalci elektronicky zobrazenom na príslušnom 
hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka, ktorá prepája symboly viditeľné na všetkých troch 
elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke je pritom vždy iba jeden 
symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom). 
Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce 
otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené 
valce jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia 
hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) 
pripísaná na displej VÝHRA. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená krátkou správou v dolnej časti 
obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení 
jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. 
 
    Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 
3 krát  „čerešňa“  na jednej výhernej línii  40:1 
3 krát  „citrón“  na jednej výhernej línii  40:1 
3 krát  „pomaranč“      na jednej výhernej línii  40:1 
3 krát  „slivka“  na jednej výhernej línii  40:1 
3 krát  „hrozno“  na jednej výhernej línii  80:1 
3 krát  „zvonček“         na jednej výhernej línii  80:1 
3 krát  „melón“            na jednej výhernej línii            100:1 
3 krát  „**“   na jednej výhernej línii            200:1 
3 krát  „77“   na jednej výhernej línii            300:1 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,10 € na jednu hazardnú hru, pričom sa naraz hrá vždy na všetkých 5-tich líniách. 
Maximálna stávka je 10 € na jednu hazardnú hru. 
Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 
 
Najvyššia možná výhra z hazardnej hry je 600 €. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO LUCKY LADY´S CHARM – HERNÝ PLÁN 1/2 
 
   Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry LUCKY LADY´S 
CHARM. Na hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti 
spodnej obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú 
dotykové políčka POČET LÍNII, VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický 
herný plán s výhrami platnými pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité 
všetky tlačidlá na tlačidlovom pulte. 
 
   MAGIC LOTTO LUCKY LADY´S CHARM je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť 
zhodných symbolov až v deviatich výherných líniách (tri vodorovné a šesť lomených) na päťvalci elektronicky 
zobrazenom na hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka (či lomená čiara), ktorá prepája symboly 
viditeľné na všetkých piatich elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej 
priamke (či lomenej čiare) je pritom vždy iba jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom). Po 
ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli svoje 
stávky a videosimuláciu bežiacej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko 
ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. 
Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne 
na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď Výherné možnosti) 
a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA 
môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. dotykom obrazovky na 
políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku 
ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra 
v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená krátkou správou 
v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak neukazujú valce 
po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená.  
 
    Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa s výnimkou symbolu Scatter vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 
počet 
symbolov na 
výhernú líniu: 

9 10, J, Q K, A minca, 
štvorlístok

podkova lienka, 
zajačia 
   nôžka

lucky lady 
(šťastná dáma) 

ruky 
(scatter)

2 2:1     2:1 10:1 2:1 
3 5:1 5:1 10:1 15:1 20:1 25:1 250:1 5:1 
4 25:1 25:1 50:1 75:1 100:1 125:1 2500:1 20:1 
5 100:1 100:1 125:1 250:1 400:1 750:1 9000:1 500:1 

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „ruky“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale 
môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „lucky lady“ nahradí akýkoľvek symbol 
potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „ruky“. Ak je výhra dosiahnutá za pomoci symbolu „lucky 
lady“, je výhra uvedená v tabuľke Výherné možnosti zdvojnásobená (neplatí pre samotný symbol „lucky lady“). 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO LUCKY LADY´S CHARM – HERNÝ PLÁN 2/2  
 
Hazardná hra FEATURE GAME 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle 
na hernom vklade a na počte vsadených línii) 3 a viac symbolov „ruky“ kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto 
získa 15 hazardných hier FEATURE GAME, v ktorých sa výhry príslušné jednotlivým výherným kombináciám 
symbolov uvedených v tabuľke Výherné možnosti strojnásobujú. Stávka na túto hazardnú hru je vždy 0,10 €. 
Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne postupne objavovať všetkých 
15 symbolov na hernom poli, pričom čiastka 0,10 € bude odpočítaná z dipleja KREDIT. Ak ukazuje herné pole 
po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácii uvedených vo výhernom pláne (viď. Výherné možnosti), 
bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov 
jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou 
hazardnou hrou FEATURE GAME dovtedy, kým nie je počet hazardných hier FEATURE GAME vyčerpaný. 
Ak sa objaví po zobrazení všetkých symbolov kdekoľvek vo výhernom poli 3 a viac symbolov „ruky“, získava 
hráč ďalších 15 hazardných hier FEATURE GAME. O čiastku získanú v hazardnej hre FEATURE GAME 
a uvedenú po ukončení hazardnej hry FEATURE GAME na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre 
s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju 
stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej 
KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ 
ŠTART.  
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,10 €   na jednu líniu. 
Maximálna stávka je 1 €  na jednu líniu. 
Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 línii. 
 
Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 9.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO ULTRA HOT-HERNÝ PLÁN 1/1 
 
Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry ULTRA HOT. Na 
hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s tromi elektronicky zobrazenými valcami . V dolnej časti spodnej 
obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú dotykové 
políčka VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán s výhrami platnými 
pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky tlačidlá na tlačidlovom 
pulte s výnimkou tlačidiel DRŽAŤ/UVOĽNIŤ. 
 
   MAGIC LOTTO ULTRA HOT je trojvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri zhodné symboly 
v piatich výherných líniách (tri vodorovné a dve diagonálne) na trojvalci elektronicky zobrazenom na príslušnom 
hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka, ktorá prepája symboly viditeľné na všetkých troch 
elektronicky  zobrazených valcoch  v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke je pritom vždy iba jeden 
symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru ( v súlade s výherným plánom). 
Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce 
otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené 
valce jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia 
hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená ( viď Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) 
pripísaná na displej VÝHRA. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená krátkou správou v dolnej časti 
obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení 
jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. 
 
  Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 
3 krát  „X“   na jednej výhernej línii    5:1 
3 krát  „čerešňa“  na jednej výhernej línii          40:1 
3 krát  „citrón“  na jednej výhernej línii  40:1 
3 krát  „pomaranč“      na jednej výhernej línii      40:1 
3 krát  „slivka“            na jednej výhernej línii  40:1 
3 krát  „BAR“   na jednej výhernej línii  60:1 
3 krát  „**“             na jednej výhernej línii             200:1 
3 krát  „77“              na jednej výhernej línii            800:1 
 
Ak sa objavia zhodné symboly ovocia (t.j. „čerešňa“, „citrón“, „pomaranč“, alebo „slivka“) na všetkých 5 líniách 
jedného elektronicky zobrazeného trojvalca, výhra sa zdvojnásobí. 
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru, pričom sa naraz hrá na všetkých 5-tich líniách. 
Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 
Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 
 
Najvyššia možná výhra je 1.600 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO SIZZLING HOT-HERNÝ PLÁN 1/1 
 

 
   Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry SIZZLING HOT. 
Na hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami . V dolnej časti spodnej 
obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú dotykové 
políčka VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán s výhrami platnými 
pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky tlačidlá na tlačidlovom  
pulte s výnimkou tlačidiel DRŽAŤ/UVOĽNIŤ. 
 
   MAGIC LOTTO SIZZLING HOT je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dve až päť zhodných 
symbolov v piatich výherných líniách (tri vodorovné a dve lomené) na päťvalci elektronicky zobrazenom na 
príslušnom hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka (či lomená čiara), ktorá prepája symboly 
viditeľné na všetkých piatich elektronicky  zobrazených valcoch  v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej 
priamke (či lomenej čiare) je pritom vždy iba jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru ( v súlade s výherným plánom). 
Po ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli 
svoje stávky a videosimuláciu prebiehajúcej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky 
na políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja 
KREDIT. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácií symbolov uvedených vo 
výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená ( viď 
Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená 
krátkou správou v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak 
neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená. 
 
  Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke:  
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa s výnimkou symbolu Scatter vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
počet symbolov na 
výhernú líniu 

čerešne citrón, slivka, 
pomaranč 

melón, hrozno hviezda       
(scatter) 

7 

2 5:1     
3 20:1 20:1 50:1 2:1 100:1 
4 50:1 50:1 200:1 10:1 1000:1 
5 200:1 200:1 500:1 50:1 5000:1 

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „*“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu 
byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch.  
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,1 €  na jednu hazardnú hru, pričom sa naraz hrá na všetkých 5-tich líniách. 
Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 
Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 
 
Najvyššia možná výhra je 10.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO DOLPHIN´S PEARL-HERNÝ PLÁN 1/2 
 

 
 Hazardná  hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry DOLPHIN´S 
PEARL. Na hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami . V dolnej časti 
spodnej obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú 
dotykové políčka POČET LÍNII, VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický 
herný plán s výhrami platnými pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité 
všetky tlačidlá na tlačidlovom pulte. 
 
   MAGIC LOTTO DOLPHIN´S PEARL je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť 
zhodných symbolov až v deviatich výherných líniách (tri vodorovné a šesť lomených) na päťvalci elektronicky 
zobrazenom na hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka (či lomená čiara), ktorá prepája symboly 
viditeľné na všetkých piatich elektronicky  zobrazených valcoch  v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej 
priamke (či lomenej čiare) je pritom vždy iba jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru ( v súlade s výherným plánom). 
Po ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli 
svoje stávky a videosimuláciu prebiehajúcej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky 
na políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja 
KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov  uvedených vo 
výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď 
Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Zodpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená 
krátkou správou v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak 
neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená. 
   
  Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa s výnimkou symbolu Scatter vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 
počet symbolov 
na výhernú 
líniu 

9 10, J, 
Q 

K, A rybia rodina, 
ryba 

morský 
koník  

krab, 
raja 

delfín perla 
(scatter

) 
2 2:1     2:1 10:1 2:1 
3 5:1 5:1 10:1 15:1 20:1 25:1 250:1 5:1 
4 25:1 25:1 50:1 75:1 100:1 125:1 2500:1 20:1 
5 100:1 100:1 125:1 250:1 400:1 750:1 9000:1 500:1 

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „perla“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale 
môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „delfín“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný 
k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „perla“. Ak je výhra dosiahnutá za pomoci symbolu „delfín“, je výhra 
uvedená v tabuľke Výherné možnosti zdvojnásobená ( neplatí pre samotný symbol „delfín“). 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO DOLPHIN´S PEARL-HERNÝ PLÁN 2/2 
 

 
Hazardná hra FEATURE GAME 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle 
na hernom vklade a na počte vsadených línii) 3 a viac symbolov „perla“ kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto 
získa 15 hazardných hier FEATURE GAME, v ktorých sa výhry príslušné jednotlivým výherným kombináciám 
symbolov uvedených v tabuľke Výherné možnosti strojnásobujú. Stávka na túto hazardnú hru je vždy 0,10 €. 
Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne 5 opticky znázornených 
valcov otáčať, pričom čiastka 0,10 € bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú po zastavení opticky 
znázornené valce jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne (viď. Výherné možnosti), bude 
príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov 
uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou FEATURE GAME 
dovtedy, kým nie je počet hazardných hier FEATURE GAME vyčerpaný. Ak sa objaví po zastavení valcov 
kdekoľvek vo výhernom poli 3 a viac symbolov „perla“, získava hráč ďalších 15 hazardných hier FEATURE 
GAME. O čiastku získanú v hazardnej hre FEATURE GAME a uvedenú po ukončení hazardnej hry FEATURE 
GAME na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO 
alebo dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  
 
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu líniu. 
Maximálna stávka je 1 €  na jednu líniu. 
Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 línii. 
 
Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 9.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO CHIP RUNNER – HERNÝ PLÁN 1/1 
 
    Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry CHIP RUNNER. 
Na hlavnej obrazovke sa objaví hracie pole s tromi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti spodnej 
obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú dotykové 
políčka VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán s výhrami platnými 
pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku a koleso pre hazardnú hru „Chip Chance“. Pre túto hazardnú 
hru sú využité všetky tlačidlá na tlačidlovom pulte s výnimkou tlačidiel DRŽAŤ/UVOĽNIŤ. 
    MAGIC LOTTO CHIP RUNNER je trojvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri zhodné symboly 
v piatich výherných líniách ( tri vodorovné a dve diagonálne) na trojvalci elektronicky zobrazenom na príslušnom 
hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka, ktorá prepája symboly viditeľné na všetkých troch 
elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke je pritom vždy iba jeden 
symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
    Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky 
alebo pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným 
plánom). Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené 
valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú po zastavení opticky 
znázornené valce jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto 
kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade 
s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená krátkou 
správou v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak 
neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená. 
 
 Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 
3 krát  „červené žetóny“   na jednej výhernej línii  10:1 
3 krát  „žlté žetóny“   na jednej výhernej línii  10:1 
3 krát  „čerešňa“     na jednej výhernej línii  40:1 
3 krát  „slivka“    na jednej výhernej línii  40:1 
3 krát  „hruška“   na jednej výhernej línii  60:1 
3 krát  „zvonček“    na jednej výhernej línii  80:1 
3 krát  „melón“   na jednej výhernej línii            100:1 
3 krát  „bar“    na jednej výhernej línii            200:1 
3 krát  „77“     na jednej výhernej línii            300:1 
 
Hazardná hra CHIP CHANCE 
Tri žlté žetóny alebo tri červené žetóny na strednú líniu štartujú automaticky hazardnú hru CHIP CHANCE. 
Koleso na hornej obrazovke sa začne otáčať, zastaví sa na niektorej z čiastok uvedených na jeho obvode. Táto 
čiastka predstavuje doplnkovú výhru a je ako taká pripísaná na displej VÝHRA. Odpovedajúca výhra je hráčovi 
zároveň oznámená krátkou správou v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeju VÝHRA na 
displej KREDIT. 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru, pričom sa naraz hrá vždy na všetkých 5-tich líniách. 
Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 
Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 
 
Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 600 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO THE MONEY GAME  – HERNÝ PLÁN 1/2 
 
   Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry THE MONEY 
GAME. Na hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti 
spodnej obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú 
dotykové políčka POČET LIŃII, VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický 
herný plán s výhrami platnými pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité 
všetky tlačidlá na tlačidlovom pulte. 

 
   MAGIC LOTTO THE MONEY GAME je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť 
zhodných symbolov v deviatich výherných líniách (tri vodorovné a šesť lomených) na päťvalci elektronicky 
zobrazenom na hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka (či lomená čiara), ktorá prepája symboly 
viditeľné na všetkých piatich elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej 
priamke (či lomenej čiare) je pritom vždy iba jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 

 
  Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom) . 
Po ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli 
svoje stávky a videosimuláciu bežiacej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na 
políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja 
KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 
výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď 
Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Zodpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená 
krátkou správou v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak 
neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená.  
 
   Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti  
Výhra je vyplatená v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa s výnimkou symbolu Scatter vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 

počet symbolov 
na výhernú líniu: 

9 10, J, Q K, A  mince, 
peňaženka

balíček 
bankoviek

vrece peňazí, 
kufor peňazí 

gentleman dolár 
(scatter) 

2 2:1     2:1 10:1 2:1 
3 5:1 5:1 10:1 15:1 20:1 25:1 250:1 5:1 
4 25:1 25:1 50:1 75:1 100:1 125:1 2500:1 20:1 
5 100:1 100:1 125:1 250:1 400:1 750:1 9000:1 500:1 

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „dolár“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale 
môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „gentleman“ nahradí akýkoľvek symbol 
potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „dolár“. Ak je výhra dosiahnutá za pomoci symbolu 
„gentleman“, je výhra uvedená v tabuľke Výherné možnosti zdvojnásobená (neplatí pre samotný symbol 
„gentleman“). 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO THE MONEY GAME  – HERNÝ PLÁN 2/2 
 
Hazardná hra FEATURE GAME 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle 
na hernom vklade a na počte vsadených línii) 3 a viac symbolov „dolár“ kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto 
získa 15 hazardných hier FEATURE GAME, v ktorých sa výhry príslušné jednotlivým výherným kombináciám 
symbolov uvedených v tabuľke Výherné možnosti strojnásobujú. Stávka na túto hazardnú hru je vždy 0,1 €. 
Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne 5 opticky znázornených 
valcov otáčať, pričom čiastka 0,1 € bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú po zastavení opticky 
znázornené valce jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne (viď. Výherné možnosti), bude 
príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov 
uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou FEATURE GAME 
dovtedy, kým nie je počet hazardných hier FEATURE GAME vyčerpaný. Ak sa objaví po zastavení valcov 
kdekoľvek v hernom poli 3 a viac symbolov „dolár“, získava hráč ďalších 15 hazardných hier FEATURE 
GAME. O čiastku získanú v hazardnej hre FEATURE GAME a uvedenú po ukončení hazardnej hry FEATURE 
GAME na displej VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO 
popr. dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,1 €  na jednu líniu. 
Maximálna stávka je 1 € na jednu líniu. 
Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 línii. 
 
Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 9.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO KING OF CARDS – HERNÝ PLÁN 1/2 
 
   Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry KING OF CARDS. 
Na hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti spodnej 
obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú dotykové 
políčka POČET LÍNII, VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán 
s výhrami platnými pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky 
tlačidlá na tlačidlovom pulte. 

 
   MAGIC LOTTO KING OF CARDS je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných 
symbolov v deviatich výherných líniách (tri vodorovné a šesť lomených) na päťvalci elektronicky zobrazenom na 
hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka (či lomená čiara), ktorá prepája symboly viditeľné na 
všetkých piatich elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke (či 
lomenej čiare) je pritom vždy iba jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 

 
  Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom) . 
Po ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli 
svoje stávky a videosimuláciu bežiacej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na 
políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja 
KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 
výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď 
Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená 
krátkou správou v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak 
neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená.  
 
  
 Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti  
Výhra je vyplatená v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa s výnimkou symbolu Scatter vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 
Počet symbolov 
na výhernú líniu 

9 10, J, Q K, A kríže, 
piky 

list poker, 
srdce 

joker Mince 
(scatter) 

2 2:1     2:1 10:1 2:1 
3 5:1 5:1 10:1 15:1 20:1 25:1 250:1 5:1 
4 25:1 25:1 50:1 75:1 100:1 125:1 2500:1 20:1 
5 100:1 100:1 125:1 250:1 400:1 750:1 9000:1 500:1 

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „mince“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale 
môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „joker“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný 
k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „Mince“. Ak je výhra dosiahnutá za pomoci symbolu „joker“, je výhra 
uvedená v tabuľke Výherné možnosti zdvojnásobená (neplatí pre samotný symbol „joker“). 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 

 
MAGIC LOTTO KING OF CARDS  – HERNÝ PLÁN 2/2 

 
Hazardná hra FEATURE GAME 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle 
na hernom vklade a na počte vsadených línii) 3 a viac symbolov „mince“ kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto 
získa 15 hazardných hier FEATURE GAME, v ktorých sa výhry príslušné jednotlivým výherným kombináciám 
symbolov uvedených v tabuľke Výherné možnosti strojnásobujú. Stávka na túto hazardnú hru je vždy 0,10 €. 
Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne postupne objavovať všetkých 
15 symbolov na hernom poli, pričom čiastka 0,10 € bude odpočítaná z dipleja KREDIT. Ak ukazuje herné pole 
po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácii uvedených vo výhernom pláne (viď výherné možnosti), bude 
príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu 
z kombinácii uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a a pokračuje ďalšou hazardnou hrou 
FEATURE GAME dovtedy, kým nie je počet hazardných hier FEATURE GAME vyčerpaný. Ak sa objaví po 
zobrazení všetkých symbolov kdekoľvek vo výhernom poli 3 a viac symbolov „mince“, získava hráč ďalších 15 
hazardných hier FEATRUE GAME . O čiastku získanú v hazardnej hre FEATURE GAME  a uvedenú po 
ukončení hazardnej hry FEATURE GAME na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom 
(stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením 
tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. 
Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  
 
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,10 € na jednu líniu. 
Maximálna stávka je 1 €  na jednu líniu. 
Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 línii. 
 
Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 9.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 

 
MAGIC LOTTO AZTEC TREASURE - HERNÝ PLÁN 1/2 

 
   Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry AZTEC 
TREASURE. Na hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami . V dolnej 
časti spodnej obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej 
nachádzajú dotykové políčka POČET LÍNII, VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený 
dynamický herný plán s výhrami platnými pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru 
sú využité všetky tlačidlá na tlačidlovom pulte. 
 
    MAGIC LOTTO AZTEC TREASURE je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť 
zhodných symbolov v deviatich výherných líniách (tri vodorovné a šesť lomených) na päťvalci elektronicky 
zobrazenom na hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka (či lomená čiara), ktorá prepája symboly 
viditeľné na všetkých piatich elektronicky  zobrazených valcoch  v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej 
priamke (či lomenej čiare) je pritom vždy iba jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru ( v súlade s výherným plánom). 
Po ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli 
svoje stávky a videosimuláciu prebiehajúcej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky 
na políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja 
KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácií symbolov  uvedených vo 
výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď 
Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená 
krátkou správou v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak 
neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená. 
 
   
  Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa s výnimkou symbolu Scatter vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
počet symbolov 
na výhernú 
líniu 

žaba dyňa, 
kukurica, 
paradajka 

orol, 
jaguár 

kráľovná, 
kráľ 

čarodejník boh dažďa, 
operený 

had 

pyramída moriak 
(scatter) 

2 2:1     2:1 10:1 2:1 
3 5:1 5:1 10:1 15:1 20:1 25:1 250:1 5:1 
4 25:1 25:1 50:1 75:1 100:1 125:1 2500:1 20:1 
5 100:1 100:1 125:1 250:1 400:1 750:1 9000:1 500:1 

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „moriak“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale 
môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „pyramída“ nahradí akýkoľvek symbol 
potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „moriak“. Ak je výhra dosiahnutá za pomoci symbolu 
„pyramída“, je výhra uvedená v tabuľke Výherné možnosti zdvojnásobená (neplatí pre samotný symbol 
„pyramída“). 
 
 
 
 
 



 16

 
 
 

HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO AZTEC TREASURE - HERNÝ PLÁN 2/2 
 
 
Hazardná hra FEATURE GAME 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle 
na hernom vklade a na počte vsadených línii) 3 a viac symbolov „moriaka“ kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto 
získa 15 hazardných hier FEATURE GAME, v ktorých sa výhry príslušné jednotlivým výherným kombináciám 
symbolov uvedených v tabuľke Výherné možnosti strojnásobujú. Stávka na túto hazardnú hru je vždy 0,10 €. 
Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne postupne objavovať všetkých 
15 symbolov na hernom poli, pričom čiastka 0,10 € bude odpočítaná z dipleja KREDIT. Ak ukazuje herné pole 
po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácii uvedených vo výhernom pláne (viď výherné možnosti), bude 
príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu 
z kombinácii uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a a pokračuje ďalšou hazardnou hrou 
FEATURE GAME dovtedy, kým nie je počet hazardných hier FEATURE GAME vyčerpaný. Ak sa objaví po 
zobrazení všetkých symbolov kdekoľvek vo výhernom poli 3 a viac symbolov „moriak“, získava hráč ďalších 15 
hazardných hier FEATRUE GAME. O čiastku získanú v hazardnej hre FEATURE GAME a uvedenú po 
ukončení hazardnej hry FEATURE GAME na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom 
(stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením 
tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. 
Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka 0,10 € na jednu líniu. 
Maximálna stávka je 1 € na jednu líniu. 
Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 línii. 
 
Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 9.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO CROWN & JEWELS - HERNÝ PLÁN 1/1 
 
   Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry CROWN & 
JEWELS . Na hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami . V dolnej 
časti spodnej obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej 
nachádzajú dotykové políčka POČET LÍNII, VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený 
dynamický herný plán s výhrami platnými pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru 
sú využité všetky tlačidlá na tlačidlovom pulte. 
 
   MAGIC LOTTO CROW & JEWELS je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri až päť zhodných 
symbolov v deviatich výherných líniách (tri vodorovné a šesť lomených) na päťvalci elektronicky zobrazenom na 
hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka (či lomená čiara), ktorá prepája symboly viditeľné na 
všetkých piatich elektronicky  zobrazených valcoch  v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke (či 
lomenej čiare) je pritom vždy iba jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru ( v súlade s výherným plánom). 
Po ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli 
svoje stávky a videosimuláciu prebiehajúcej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky 
na políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja 
KREDIT. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácií symbolov  uvedených vo 
výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď 
Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená 
krátkou správou v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak 
neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená. 
 
Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplatená v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa s výnimkou symbolu „dolár“ scatter vzťahujú vždy iba na jednu 
výhernú líniu) 

 
 
 
 
 
 
 

Všetky výhry platia pre susedné symboly na všetkých líniách s výnimkou symbolu „dolár“. Symboly „dolár“ 
(scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch.  
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu líniu. 
Maximálna stávka je 1 €  na jednu líniu. 
Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 línii. 
 
Najvyššia možná výhra je 45.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 

počet 
symbolov na 
výhernú líniu 

diamant, 
smaragd 

prsteň, 
žezlo 

kazeta poklad koruna dolár 
 (scatter) 

3 10:1 15:1 30:1 30:1 50:1 2:1 
4 25:1 50:1 150:1 150:1 500:1 10:1 
5 150:1 200:1 500:1 500:1 5000:1 50:1 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO COLUMBUS – HERNÝ PLÁN 1/2 
 
 
   Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry COLUMBUS. Na 
hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti spodnej 
obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú dotykové 
políčka POČET LÍNII, VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán 
s výhrami platnými pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky 
tlačidlá na tlačidlovom pulte. 
 
   MAGIC LOTTO COLUMBUS je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných 
symbolov až v deviatich výherných líniách (tri vodorovné a šesť lomených) na päťvalci elektronicky zobrazenom 
na hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka (či lomená čiara), ktorá prepája symboly viditeľné na 
všetkých piatich elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke (či 
lomenej čiare) je pritom vždy iba jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom). Po 
ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli svoje 
stávky a videosimuláciu bežiacej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko 
ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. 
Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne 
na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď Výherné možnosti) 
a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA 
môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. dotykom obrazovky na 
políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku 
ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra 
v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená krátkou správou 
v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak neukazujú valce 
po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená.  
 
    Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 
počet 
symbolov na 
výhernú líniu: 

10, J Q, K, A Sextant Náhrdelník Španielsk
a  

kráľovná 

Columbus 

2   5:1 5:1 5:1 10:1 
3 5:1 10:1 15:1 25:1 50:1 100:1 
4 20:1 40:1 75:1 100:1 200:1 1000:1 
5 100:1 150:1 250:1 500:1 1000:1 5000:1 

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „Columbus“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu 
výhry s výnimkou symbolu „ Loď“ (scatter). 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 

 
MAGIC LOTTO COLUMBUS – HERNÝ PLÁN 2/2  

 
Hazardná hra FEATURE GAME 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádza po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na 
hernom vklade a na počte vsadených línii) symbol „Loď„ (scatter) kdekoľvek na prvom, treťom a piatom valci. 
Hráč takto získa 10 hazardných hier FEATURE GAME, v ktorých okrem symbolu „Columbus“ rovnako symbol 
„Loď„ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry, a však naďalej symbol „ Columbus“ 
nenahradzuje symbol „Loď“. Stávka na túto hazardnú hru je vždy 0,10 €. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. 
dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne 5 opticky znázornených valcov otáčať, pričom čiastka 0,10 € 
bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácii 
symbolov uvedených vo výhernom pláne (viď. Výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej 
VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je 
hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou FEATURE GAME dovtedy, kým nie je počet 
hazardných hier FEATURE GAME vyčerpaný. Ak sa objaví po zastavení valcov symbol „Loď“ kdekoľvek na 
prvom, treťom a piatom valci, získava hráč ďalších 10 hazardných hier FEATURE GAME. O čiastku získanú 
v hazardnej hre FEATURE GAME  uvedenú po ukončení hazardnej hry FEATURE GAME na displeji 
VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO alebo dotykom 
obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na 
políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná 
hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu líniu. 
Maximálna stávka je 1 € na jednu líniu. 
Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 línii. 
 
Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 5.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO THREE LITTLE PIGS – HERNÝ PLÁN 1/2  
 

 
  Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry THREE LITTLE 
PIGS. Na hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti 
spodnej obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú 
dotykové políčka POČET LÍNII, VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický 
herný plán s výhrami platnými pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité 
všetky tlačidlá na tlač pulte s výnimkou tlačidiel DRŽAŤ/UVOĽNIŤ. 
 
   MAGIC LOTTO THREE LITTLE PIGS je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť 
zhodných symbolov až v deviatich výherných líniách (tri vodorovné a šesť lomených)  na päťvalci elektronicky 
zobrazenom na hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka, ktorá prepája symboly viditeľné na 
všetkých piatich elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke je 
pritom vždy iba jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom) . 
Po ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli 
svoje stávky a videosimuláciu bežiacej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na 
políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja 
KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 
výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď 
Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená 
krátkou správou v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak 
neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená. 
  
    Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 
počet 
symbolov na 
výhernú líniu: 

10, J Q, K, A Stoh 
slamy 

Hromada  
dreva 

Kopa  
tehál 

Vlk 

2   5:1 5:1 5:1 10:1 
3 5:1 10:1 15:1 25:1 50:1 100:1 
4 20:1 40:1 75:1 100:1 200:1 1000:1 
5 100:1 150:1 250:1 500:1 1000:1 5000:1 

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „Vlk“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry 
s výnimkou symbolu „ Prasiatko“ (scatter). 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO THREE LITTLE PIGS – HERNÝ PLÁN 2/2  
 
Hazardná hra FEATURE GAME 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádza po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na 
hernom vklade a na počte vsadených línii) symbol „Prasiatko“(scatter) kdekoľvek na prvom, treťom a piatom 
valci. Hráč takto získa 10 hazardných hier FEATURE GAME, v ktorých okrem symbolu „Vlk“ rovnako symbol 
„Prasiatko„ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry, a však naďalej symbol „Vlk“ nenahradzuje 
symbol „Prasiatko“. Stávka na túto hazardnú hru je vždy 0,10 €. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom 
obrazovky na políčko ŠTART) sa začne 5 opticky znázornených valcov otáčať, pričom čiastka 0,10 € bude 
odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácii symbolov 
uvedených vo výhernom pláne (viď. Výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak 
neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou FEATURE GAME dovtedy, kým nie je počet hazardných hier 
FEATURE GAME vyčerpaný. Ak sa objaví po zastavení valcov symbol „Prasiatko“ kdekoľvek na prvom, 
treťom a piatom valci, získava hráč ďalších 10 hazardných hier FEATURE GAME. O čiastku získanú 
v hazardnej hre FEATURE GAME uvedenú po ukončení hazardnej hry FEATURE GAME na displeji VÝHRA 
môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. dotykom obrazovky na 
políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku 
ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra 
v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,1 €  na jednu líniu. 
Maximálna stávka je 1 €  na jednu líniu. 
Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 línii. 
 
Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 5.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO ANASTASIA – HERNÝ PLÁN 1/2  
 

 
  Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry ANASTASIA. Na 
hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti spodnej 
obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú dotykové 
políčka VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán s výhrami platnými 
pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky tlačidlá na tlačidlovom 
pulte s výnimkou tlačidiel DRŽAŤ/UVOĽNIŤ. 
 
   MAGIC LOTTO ANASTASIA je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných 
symbolov až v deviatich výherných líniách (tri vodorovné a šesť lomených)  na päťvalci elektronicky zobrazenom 
na hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka, ktorá prepája symboly viditeľné na všetkých piatich 
elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke je pritom vždy iba jeden 
symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom) . 
Po ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli 
svoje stávky a videosimuláciu bežiacej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na 
políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja 
KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 
výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď 
Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená 
krátkou správou v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak 
neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená.  
 
     
    Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 
počet symbolov 
na výhernú líniu: 

10, J Q, K, A Palác Katedrála Cár Anastasia 

2   5:1 5:1 5:1 10:1 
3 5:1 10:1 15:1 25:1 50:1 100:1 
4 20:1 40:1 75:1 100:1 200:1 1000:1 
5 100:1 150:1 250:1 500:1 1000:1 5000:1 

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „Anastasia“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu 
výhry s výnimkou symbolu „Vajce“ (scatter). 
 
 
 
 
 

 
 
 



 23

HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO ANASTASIA – HERNÝ PLÁN 2/2  
 
Hazardná hra FEATURE GAME 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornené valce (nezávisle na 
hernom vklade a na počte vsadených línii) symbol „Vajce“(scatter) kdekoľvek na prvom, treťom a piatom valci. 
Hráč takto získa 10 hazardných hier FEATURE GAME, v ktorých okrem symbolu „Anastasia“ rovnako symbol 
„Vajce“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry, a však naďalej symbol „Anastasia“ 
nenahradzuje symbol „Vajce“. Stávka na túto hazardnú hru je vždy 0,10 €  . Stlačením tlačidla ŠTART (popr. 
dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne 5 opticky znázornených valcov otáčať, pričom čiastka 0,10 € 
bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené valce jednu z kombinácii 
symbolov uvedených vo výhernom pláne (viď. Výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej 
VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je 
hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou FEATURE GAME dovtedy,  kým nie je počet 
hazardných hier FEATURE GAME vyčerpaný. Ak sa objaví po zastavení valcov symbol „Vajce“ kdekoľvek na 
prvom, treťom a piatom valci, získava hráč ďalších 10 hazardných hier FEATURE GAME. O čiastku získanú 
v hazardnej hre FEATURE GAME  uvedenú po ukončení hazardnej hry FEATURE GAME na displeji 
VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. dotykom 
obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na 
políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná 
hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,1 €  na jednu líniu. 
Maximálna stávka je 1 €  na jednu líniu. 
Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 línii. 
 
Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 5.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO SECRET OF EGYPT – HERNÝ PLÁN 1/2  
 

 
  Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry SECRET OF 
EGYPT. Na hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti 
spodnej obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú 
dotykové políčka VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán 
s výhrami platnými pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky 
tlačidlá na tlačidlovom pulte s výnimkou tlačidiel DRŽAŤ/UVOĽNIŤ. 
 
   MAGIC LOTTO SECRET OF EGYPT je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť 
zhodných symbolov až v deviatich výherných líniách (tri vodorovné a šesť lomených)  na päťvalci elektronicky 
zobrazenom na hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka, ktorá prepája symboly viditeľné na 
všetkých piatich elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke je 
pritom vždy iba jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom) . 
Po ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli 
svoje stávky a videosimuláciu bežiacej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na 
políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja 
KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 
výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď 
Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená 
krátkou správou v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak 
neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená.  
 
    Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 
počet symbolov 
na výhernú líniu: 

10, J Q, K, A skarabeus trón žezlo Kráľovná 
Nefertiti 

2   5:1 5:1 5:1 10:1 
3 5:1 10:1 15:1 25:1 50:1 100:1 
4 20:1 40:1 75:1 100:1 200:1 1000:1 
5 100:1 150:1 250:1 500:1 1000:1 5000:1 

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „Kráľovná Nefertiti“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný 
k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „Egyptský Boh“ (scatter). 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO SECRET OF EGYPT– HERNÝ PLÁN 2/2  
 
Hazardná hra FEATURE GAME 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádza po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na 
hernom vklade a na počte vsadených línii) symbol „Egyptský Boh“(scatter) kdekoľvek na prvom, treťom 
a piatom valci. Hráč takto získa 10 hazardných hier FEATURE GAME, v ktorých okrem symbolu „Kráľovná 
Nefertiti“ rovnako symbol „Egyptský Boh“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry, a však 
naďalej symbol „Kráľovná Nefertiti“ nenahradzuje symbol „Egyptský Boh“. Stávka na túto hazardnú hru je vždy 
0,10 €. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne postupne objavovať 
všetkých 15 symbolov na hernom poli, pričom čiastka 0,10 € bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak sa objaví 
vo výhernom poli po zobrazení všetkých 15 symbolov jedna z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom 
pláne (viď. Výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak sa neobjaví po zobrazení 
všetkých 15-tich symbolov jedna z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou FEATURE GAME dovtedy, kým nie je počet hazardných hier 
FEATURE GAME vyčerpaný. Ak sa objaví po zobrazení všetkých 15-tich symbolov symbol „Egyptský Boh“ 
kdekoľvek na prvom, treťom a piatom valci, získava hráč ďalších 10 hazardných hier FEATURE GAME. 
O čiastku získanú v hazardnej hre FEATURE GAME a uvedenú po ukončení hazardnej hry FEATURE GAME 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,1 €  na jednu líniu. 
Maximálna stávka je 1 €  na jednu líniu. 
Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 línii. 
 
Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 5.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 

 
MAGIC LOTTO BOOK OF RA – HERNÝ PLÁN 1/2  

 
 
  Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry BOOK OF RA. Na 
hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti spodnej 
obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú dotykové 
políčka POČET LÍNII, VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán 
s výhrami platnými pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky 
tlačidlá na tlačidlovom pulte. 
 
   MAGIC LOTTO BOOK OF RA je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných 
symbolov až v deviatich výherných líniách (tri vodorovné a šesť lomených) na päťvalci elektronicky zobrazenom 
na hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka (či lomená čiara), ktorá prepája symboly viditeľné na 
všetkých piatich elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke (či 
lomenej čiare) je pritom vždy iba jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom) . 
Po ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli 
svoje stávky a videosimuláciu bežiacej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na 
políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja 
KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 
výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď 
Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená 
krátkou správou v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak 
neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená.  
 
    Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa s výnimkou symbolu Scatter vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 
počet 
symbolov na 
výhernú líniu: 

10, J, Q K, A skarabeus socha múmia dobrodruh Kniha 
(scatter) 

2   5:1 5:1 5:1 10:1  
3 5:1 5:1 30:1 30:1 40:1 100:1 2:1 
4 25:1 40:1 100:1 100:1 400:1 1000:1 20:1 
5 100:1 150:1 750:1 750:1 2000:1 5000:1 200:1 

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „Kniha“ (scatter) nahradí akýkoľvek symbol potrebný 
k dosiahnutiu výhry.  
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO BOOK OF RA– HERNÝ PLÁN 2/2  
 
Hazardná hra FEATURE GAME 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle 
na hernom vklade a na počte vsadených línii) 3 symboly „Kniha“(scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto 
získa 10 hazardných hier FEATURE GAME. Stávka na túto hazardnú hru je vždy 0,10 €. Na začiatku hazardnej 
hry systém náhodne vyberie „Feature“ symbol. Symbol „Kniha“ nahradzuje v hazardnej hre FEATURE GAME 
akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry okrem „Feature“ symbolu. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. 
dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne 5 opticky znázornených valcov otáčať, pričom čiastka 0,10 € 
bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii 
symbolov uvedených vo výhernom pláne (viď. Výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej 
VÝHRA. Ak sa objaví kdekoľvek v hernom poli dostatočný počet „Feature“ symbolov (viď. Výherné možnosti), 
skopíruje sa tento symbol na všetky pozície na príslušnom valci a hráč získa rovnakú výhru akoby valce s 
„Feature“ symbolmi boli zoradené zľava doprava. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov 
uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou FEATURE GAME 
dovtedy, kým nie je počet hazardných hier FEATURE GAME vyčerpaný. Ak sa objavia po zastavení valcov 
kdekoľvek vo výhernom poli tri symboly „Kniha“, získava hráč ďalších 10 hazardných hier FEATURE GAME. 
O čiastku získanú v hazardnej hre FEATURE GAME  uvedenú po ukončení hazardnej hry FEATURE GAME 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,10 € na jednu líniu. 
Maximálna stávka je 1 €  na jednu líniu. 
Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 línii. 
 
Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 5.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO LORD OF THE OCEAN – HERNÝ PLÁN 1/2  
 

 
  Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry LORD OF THE 
OCEAN. Na hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti 
spodnej obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú 
dotykové políčka VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán 
s výhrami platnými pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky 
tlačidlá na tlačidlovom pulte s výnimkou tlačidiel DRŽAŤ/UVOĽNIŤ. 
 
   MAGIC LOTTO LORD OF THE OCEAN je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť 
zhodných symbolov až v deviatich výherných líniách (tri vodorovné a šesť lomených)  na päťvalci elektronicky 
zobrazenom na hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka, ktorá prepája symboly viditeľné na 
všetkých piatich elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke je 
pritom vždy iba jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom) . 
Po ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli 
svoje stávky a videosimuláciu bežiacej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na 
políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja 
KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 
výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď 
Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená 
krátkou správou v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak 
neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená.  
  
    Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa s výnimkou symbolu Scatter vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 
počet 
symbolov na 
výhernú líniu: 

10, J, Q K, A socha truhlica morská 
panna 

Lord of the  
Ocean 

Brána 
(scatter) 

2   5:1 5:1 5:1 10:1  
3 5:1 5:1 30:1 30:1 40:1 100:1 2:1 
4 25:1 40:1 100:1 100:1 400:1 1000:1 20:1 
5 100:1 150:1 750:1 750:1 2000:1 5000:1 200:1 

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „Brána“ (scatter) nahradí akýkoľvek symbol potrebný 
k dosiahnutiu výhry. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO LORD OF THE OCEAN – HERNÝ PLÁN 2/2  
 
Hazardná hra FEATURE GAME 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle 
na hernom vklade a na počte vsadených línii) 3 symboly „Brána“(scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto 
získa 10 hazardných hier FEATURE GAME. Stávka na túto hazardnú hru je vždy 0,10 €. Na začiatku hazardnej 
hry systém náhodne vyberie „Feature“ symbol. Symbol „Brána“ nahradzuje v hazardnej hre FEATURE GAME 
akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry okrem „Feature“ symbolu. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. 
dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne postupne objavovať všetkých 15 symbolov na hernom poli, 
pričom čiastka 0,10 € bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak sa objaví vo výhernom poli po zobrazení všetkých 
15 symbolov jedna z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne (viď. Výherné možnosti), bude 
príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak sa objaví kdekoľvek v hernom poli dostatočný počet „Feature“ 
symbolov (viď. Výherné možnosti), skopíruje sa tento symbol na všetky pozície na príslušnom valci a hráč získa 
rovnakú výhru, akoby valce s „Feature“ symbolmi boli zoradené zľava doprava. Ak sa neobjaví po zobrazení 
všetkých 15-tich symbolov jedna z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou FEATURE GAME dovtedy, kým nie je počet hazardných hier 
FEATURE vyčerpaný. Ak sa objaví po zobrazení všetkých 15-tich symbolov kdekoľvek v hernom poli tri 
symboly „Brána“, získava hráč ďalších 10 hazardných hier FEATURE GAME. 
O čiastku získanú v hazardnej hre FEATURE GAME  uvedenú po ukončení hazardnej hry FEATURE GAME 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,1 €  na jednu líniu. 
Maximálna stávka je 1 €  na jednu líniu. 
Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 línii. 
 
Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 5.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO FAUST– HERNÝ PLÁN 1/2  
 

 
  Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry FAUST. Na hlavnej 
obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti spodnej obrazovky sa 
nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú dotykové políčka 
VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán s výhrami platnými pre 
každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky tlačidlá na tlačidlovom 
pulte s výnimkou tlačidiel DRŽAŤ/UVOĽNIŤ. 
 
   MAGIC LOTTO FAUST je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných symbolov až 
v deviatich výherných líniách (tri vodorovné a šesť lomených)  na päťvalci elektronicky zobrazenom na hráčskom 
termináli. Výherná línia je myslená priamka ktorá prepája symboly viditeľné na všetkých piatich elektronicky 
zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke je pritom vždy iba jeden symbol 
z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom) . 
Po ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli 
svoje stávky a videosimuláciu bežiacej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na 
políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja 
KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 
výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď 
Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená 
krátkou správou v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak 
neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená.  
 
    Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa s výnimkou symbolu Scatter vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 
počet symbolov 
na výhernú líniu: 

10, J, Q K, A váha  
emócii 

váha  
vedy 

Markétka Faust Mefisto 
(scatter) 

2   5:1 5:1 5:1 10:1  
3 5:1 5:1 30:1 30:1 40:1 100:1 2:1 
4 25:1 40:1 100:1 100:1 400:1 1000:1 20:1 
5 100:1 150:1 750:1 750:1 2000:1 5000:1 200:1 

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „Mefisto“ (scatter) nahradí akýkoľvek symbol potrebný 
k dosiahnutiu výhry.  
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO FAUST – HERNÝ PLÁN 2/2  
 
Hazardná hra FEATURE GAME 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle 
na hernom vklade a na počte vsadených línii) 3 symboly „Mefisto“ (scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto 
získa 10 hazardných hier FEATURE GAME. Stávka na túto hazardnú hru je vždy 0,10 €. Na začiatku hazardnej 
hry systém náhodne vyberie „Feature“ symbol. Symbol „Mefisto“ nahradzuje v hazardnej hre FEATURE 
GAME akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry okrem „Feature“ symbolu. Stlačením tlačidla ŠTART 
(popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne postupne objavovať všetkých 15 symbolov na hernom 
poli, pričom čiastka 0,10 € bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak sa objaví vo výhernom poli po zobrazení 
všetkých 15-tich symbolov jedna z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne (viď. Výherné 
možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak sa objaví kdekoľvek v hernom poli dostatočný 
počet „Feature“ symbolov (viď. Výherné možnosti), skopíruje sa tento symbol na všetky pozície na príslušnom 
valci a hráč získa rovnakú výhru, akoby valce s „Feature“ symbolmi boli zoradené zľava doprava. Ak sa neobjaví 
po zobrazení všetkých 15-tich symbolov jedna z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je 
hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou FEATURE GAME dovtedy, kým nie je počet 
hazardných hier FEATURE vyčerpaný. Ak sa objaví po zobrazení všetkých 15-tich symbolov kdekoľvek 
v hernom poli tri symboly „Mefisto“, získava hráč ďalších 10 hazardných hier FEATURE GAME. O čiastku 
získanú v hazardnej hre FEATURE GAME  uvedenú po ukončení hazardnej hry FEATURE GAME na displeji 
VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. dotykom 
obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na 
políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná 
hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,1 €  na jednu líniu. 
Maximálna stávka je 1 €  na jednu líniu. 
Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 línii. 
 
Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 5.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO EMERALD MAGIC – HERNÝ PLÁN 1/2  
 

 
  Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry EMERALD 
MAGIC. Na hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti 
spodnej obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú 
dotykové políčka VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán 
s výhrami platnými pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky 
tlačidlá na tlačidlovom pulte s výnimkou tlačidla DRŽAŤ/UVOĽNIŤ. 
 
   MAGIC LOTTO EMERALD MAGIC je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných 
symbolov až v deviatich výherných líniách (tri vodorovné a šesť lomených)  na päťvalci elektronicky zobrazenom 
na hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka, ktorá prepája symboly viditeľné na všetkých piatich 
elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke je pritom vždy iba jeden 
symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom) . 
Po ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli 
svoje stávky a videosimuláciu bežiacej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na 
políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja 
KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 
výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď 
Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená 
krátkou správou v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak 
neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená.  
 
    Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa s výnimkou symbolu Scatter vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 
počet 
symbolov na 
výhernú líniu: 

9 10, J, Q K, A rúž, 
zrkadielko 

náramok prsteň, 
náhrdelník 

dievča kaviareň 
(scatter) 

2 2:1     2:1 10:1 2:1 
3 5:1 5:1 10:1 15:1 20:1 25:1 250:1 5:1 
4 25:1 25:1 50:1 75:1 100:1 125:1 2500:1 20:1 
5 100:1 100:1 125:1 250:1 400:1 750:1 9000:1 500:1 

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „kaviareň“(scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale 
môžu byť rozmiestené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „dievča“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný 
k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu  „kaviareň“. Pokiaľ je výhra dosiahnutá za pomoci symbolu „dievča“, je 
výhra uvedená v tabuľke „Výherné možnosti“ zdvojnásobená (neplatí pre samotný symbol „dievča“).  
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 

 
MAGIC LOTTO EMERALD MAGIC – HERNÝ PLÁN 2/2  

 
Hazardná hra FEATURE GAME 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle 
na hernom vklade a na počte vsadených línii) 3 a viac symbolov „kaviareň“ (scatter) kdekoľvek v hernom poli. 
Hráč takto získa 15 hazardných hier FEATURE GAME, v ktorých sa výhry príslušné k jednotlivým výherným 
kombináciám symbolov uvedených v tabuľke Výherné možnosti strojnásobujú. Stávka na túto hazardnú hru je 
vždy 0,10 €. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne na spodnej 
obrazovke vo výhernom poli postupne objavovať 15 symbolov, pričom čiastka 0,10 € bude odpočítaná z dipleja 
KREDIT. Ak sa objaví vo výhernom poli po zobrazení všetkých 15-tich symbolov jedna z kombinácii symbolov 
uvedených vo výhernom pláne (viď. Výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA.  
Ak sa neobjaví po zobrazení všetkých 15-tich symbolov jedna z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom 
pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou FEATURE GAME, dovtedy kým nie je 
počet hazardných hier FEATURE vyčerpaný. Ak sa objavia po zobrazení všetkých 15-tich symbolov kdekoľvek 
v hernom poli 3 a viac symbolov „kaviareň“, získava hráč ďalších 15 hazardných hier FEATURE GAME. 
O čiastku získanú v hazardnej hre FEATURE GAME  a uvedenú po ukončení hazardnej hry FEATURE GAME 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,1 €  na jednu líniu. 
Maximálna stávka je 1 €  na jednu líniu. 
Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 línii. 
 
Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 9.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO AGENT 00X– HERNÝ PLÁN 1/2  
 

 
  Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry AGENT 00X. Na 
hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti spodnej 
obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú dotykové 
políčka VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán s výhrami platnými 
pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky tlačidlá na tlačidlovom 
pulte s výnimkou tlačidiel DRŽAŤ/UVOĽNIŤ. 
 
   MAGIC LOTTO AGENT 00X je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných 
symbolov až v deviatich výherných líniách (tri vodorovné a šesť lomených)  na päťvalci elektronicky zobrazenom 
na hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka ktorá prepája symboly viditeľné na všetkých piatich 
elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke je pritom vždy iba jeden 
symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom) . 
Po ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli 
svoje stávky a videosimuláciu bežiacej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na 
políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja 
KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 
výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď 
Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená 
krátkou správou v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak 
neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená.  
 
    Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa s výnimkou symbolu Scatter vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 
počet symbolov 
na výhernú líniu: 

9 10, J, Q K, A hodinky, 
náramok 

automobil  helikoptéra, 
loď 

agent žena 
(scatter)

2 2:1     2:1 10:1 2:1 
3 5:1 5:1 10:1 15:1 20:1 25:1 250:1 5:1 
4 25:1 25:1 50:1 75:1 100:1 125:1 2500:1 20:1 
5 100:1 100:1 125:1 250:1 400:1 750:1 9000:1 500:1 

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „žena“(scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale 
môžu byť rozmiestené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „agent“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný 
k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu  „žena“. Pokiaľ je výhra dosiahnutá za pomoci symbolu „agent“, je 
výhra uvedená v tabuľke Výherné možnosti zdvojnásobená (neplatí pre samotný symbol „agent“).  
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO AGENT 00X – HERNÝ PLÁN 2/2  
 
Hazardná hra FEATURE GAME 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle 
na hernom vklade a na počte vsadených línii) 3 a viac symbolov „žena“ (scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč 
takto získa 15 hazardných hier FEATURE GAME, v ktorých sa výhry príslušné k jednotlivým výherným 
kombináciám symbolov uvedených v tabuľke Výherné možnosti strojnásobujú. Stávka na túto hazardnú hru je 
vždy 0,1 €. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne postupne 
objavovať všetkých 15 symbolov  na hernom poli, pričom čiastka 0,1 € bude odpočítaná z dipleja KREDIT. Ak 
sa objaví vo výhernom poli po zobrazení všetkých 15-tich symbolov jedna z kombinácii symbolov uvedených vo 
výhernom pláne (viď. Výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak sa neobjaví po 
zastavení všetkých 15-tich symbolov jedna z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná 
hra ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou FEATURE GAME, dovtedy kým nie je počet hazardných hier 
FEATURE GAME vyčerpaný. Ak sa objaví po zobrazení všetkých 15-tich symbolov kdekoľvek vo výhernom 
poli 3 a viac symbolov „žena“ získava hráč ďalších 15 hazardných hier FEATURE GAME. O čiastku získanú 
v hazardnej hre FEATURE GAME a uvedenú po ukončení hazardnej hry FEATURE GAME na displeji 
VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. dotykom 
obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na 
políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná 
hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,1 €  na jednu líniu. 
Maximálna stávka je 1 €  na jednu líniu. 
Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 línii. 
 
Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 9.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 

 
MAGIC LOTTO FRUITS ON FIRE – HERNÝ PLÁN 1/2 

 
 

  Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry FRUITS ON FIRE. 
Na hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s deviatimi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti spodnej 
obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú dotykové 
políčka VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán s výhrami platnými 
pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky tlačidlá na tlačidlovom 
pulte s výnimkou tlačidiel DRŽAŤ/UVOĽNIŤ. 
 
   MAGIC LOTTO FRUITS ON FIRE je deväťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na štyri až deväť 
zhodných symbolov kdekoľvek na deviatich valcoch elektronicky zobrazených na príslušnom hráčskom termináli. 
 
  Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom). 
Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce 
otáčať , pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po 
zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených v hernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia 
hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď. Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) 
pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom 
(stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením 
tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. 
Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. 
Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená krátkou správou v dolnej časti obrazovky a automaticky 
prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii 
symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená.  
 
    Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
 
 
Počet 
symbolov: 

čerešňa pomaranč, 
citrón 

slivka, 
hrozno 

melón, 
BAR 

7 

4 2:1 2:1 3:1 5:1 10:1 
5 5:1 5:1 7:1 10:1 20:1 
6 10:1 10:1 15:1 25:1 50:1 
7 15:1 20:1 40:1 75:1 150:1 
8 25:1 50:1 75:1 150:1 300:1 
9 50:1 100:1 200:1 500:1 1000:1 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 

 
MAGIC LOTTO FRUITS OF FIRE – HERNÝ PLÁN 2/2 

 
Hazardná hra FEATURE GAME 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení valcov symbol „kuchár“ na prostrednom 
valci a aspoň tri zhodné výherné symboly na zostávajúcich valcoch. Symbol „kuchár“ a ostatné uvedené výherné 
symboly budú pozastavené, pričom ostatné symboly sa ešte maximálne 7–krát otočia (Respin). Ak sa objavia 
behom Respin na ktoromkoľvek valci ďalšie zhodné symboly, bude tento valec rovnako pozastavený. Hazardná 
hra FEATURE GAME je ukončená, ak sa nachádzajú všade okolo symbolu „kuchár“ rovnaké výherné symboly, 
alebo sa valce 7-krát  otočili. Ak sú na začiatku hazardnej hry FEATURE GAME v hernom poli okrem symbolu 
„kuchár“ dva druhy troch rovnakých symbolov, prebehne hazardná hra FEATURE GAME pre každý z týchto 
symbolov samostatne. V priebehu hazardnej hry FEATURE GAME nebude z displeja KREDIT odpočítaná 
žiadna stávka. O čiastku získanú v hazardnej hre FEAURE GAME a uvedenú po ukončení hazardnej hry 
FEATURE GAME na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel 
RIZIKO popr. dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. 
dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné 
aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru. 
Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 
Stávka sa vykonáva vždy na všetkých 9-tich valcoch naraz. 
 
Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 10.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 

 
MAGIC LOTTO WILD SAFARI – HERNÝ PLÁN 1/1 

 
   Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry WILD SAFARI. Na 
hlavnej obrazovke sa objaví hracie pole s tromi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti spodnej 
obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú dotykové 
políčka VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán s výhrami platnými 
pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky tlačidlá na tlačidlovom 
pulte s výnimkou tlačidiel DRŽAŤ/UVOĽNIŤ. 
 
   MAGIC LOTTO WILD SAFARI je trojvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri zhodné symboly 
v piatich výherných líniách (tri vodorovné a dve diagonálne) na trojvalci elektronicky zobrazenom na príslušnom 
hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka, ktorá prepája symboly viditeľné na všetkých troch 
elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke je pritom vždy iba jeden 
symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom). 
Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce 
otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po 
zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia 
hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) 
pripísaná na displej VÝHRA. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená krátkou správou v dolnej časti 
obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení 
jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. 
 
    Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 
3 krát  „X“       na jednej výhernej línii                  5:1 
3 krát  „J“   na jednej výhernej línii    40:1 
3 krát  „Q“    na jednej výhernej línii    40:1 
3 krát  „K“    na jednej výhernej línii    40:1 
3 krát  „A“    na jednej výhernej línii    40:1 
3 krát  „Zebra“   na jednej výhernej línii                60:1 
3 krát  „Puma“   na jednej výhernej línii                         200:1 
3 krát  „Lev“   na jednej výhernej línii              800:1 
 
Ak sa objavia zhodné symboly (t.j. „J“, „Q“, „K“ alebo „A“) na všetkých piatich líniách jedného elektronicky 
zobrazeného trojvalca, výhra sa zdvojnásobuje. 
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,1 € na jednu hazardnú hru, pričom sa naraz hrá vždy na všetkých 5-tich líniách. 
Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 
Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 
 
Najvyššia možná výhra je 1.600 € na jednu hazardnú hru. 

      
 

Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO MAGIC KINGDOM – HERNÝ PLÁN 1/2  
 
 
  Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry MAGIC 
KINGDOM. Na hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej 
časti spodnej obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej 
nachádzajú dotykové políčka POČET LÍNII, VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený 
dynamický herný plán s výhrami platnými pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru 
sú využité všetky tlačidlá na tlačidlovom pulte. 
 
   MAGIC LOTTO MAGIC KINGDOM je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri až päť zhodných 
symbolov až v deviatich výherných líniách (tri vodorovné a šesť lomených) na päťvalci elektronicky zobrazenom 
na hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka (či lomená čiara), ktorá prepája symboly viditeľné na 
všetkých piatich elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke (či 
lomenej čiare) je pritom vždy iba jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom) . 
Po ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli 
svoje stávky a videosimuláciu bežiacej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na 
políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja 
KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 
výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď 
Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená 
krátkou správou v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak 
neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená.  
 
    Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa s výnimkou symbolu Scatter vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 
počet 
symbolov na 
výhernú líniu: 

10, J, Q K, A pohár kočiar hrad kráľ Erb 
(scatter) 

3 5:1 10:1 25:1 50:1 75:1 200:1 5:1 
4 20:1 40:1 100:1 200:1 250:1 1000:1  
5 100:1 150:1 500:1 750:1 1000:1 5000:1  

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „Erb“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale 
môžu byť rozmiestené rôzne na prvom, treťom a piatich valci. Symbol „Kráľ“ nahradí akýkoľvek symbol 
potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „Erb“ (scatter). 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO MAGIC KINGDOM – HERNÝ PLÁN 2/2  
 
Hazardná hra FEATURE GAME 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle 
na hernom vklade a na počte vsadených línii) symbol  „Erb“ (scatter) kdekoľvek na prvom, treťom a piatom valci. 
Hráč takto získa 12 hazardných hier FEATURE GAME, v ktorých sa výhry príslušné k jednotlivým výherným 
kombináciám symbolov uvedených v tabuľke Výherné možnosti strojnásobujú. Stávka na túto hazardnú hru je 
vždy 0,10 €. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne 5 opticky 
znázornených valcov otáčať, pričom čiastka 0,10 € bude odpočítaná z dipleja KREDIT. Ak ukazujú po zastavení 
opticky znázornené valce jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne (viď. Výherné možnosti), 
bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii 
symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou 
FEATURE GAME dovtedy, kým nie je počet hazardných hier FEATURE GAME vyčerpaný. Ak sa objaví po 
zastavení valcov kdekoľvek na prvom, treťom a piatom valci symbol „Erb“, získava hráč ďalších 12 hazardných 
hier FEATURE GAME. O čiastku získanú v hazardnej hre FEATURE GAME  uvedenú po ukončení hazardnej 
hry FEATURE GAME na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného 
z tlačidiel RIZIKO popr. dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI 
VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO 
nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,10 € na jednu líniu. 
Maximálna stávka je 1 € na jednu líniu. 
Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 línii. 
 
Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 5.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO SUPRA HOT – HERNÝ PLÁN 1/1 
 
 
  Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry SUPRA HOT. Na 
hlavnej obrazovke sa objaví herné pole so štyrmi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti spodnej 
obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú dotykové 
políčka VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán s výhrami platnými 
pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky tlačidlá na tlačidlovom 
pulte s výnimkou tlačidiel DRŽAŤ/UVOĽNIŤ.  
   
 MAGIC LOTTO SUPRA HOT je štvorvalcová  hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri až štyri zhodné symboly 
v 25 výherných líniách na štvorvalci elektronicky zobrazenom na príslušnom hráčskom termináli. Výherná línia je 
myslená priamka (či lomená čiara), ktorá prepája symboly viditeľné na všetkých štyroch elektronicky 
zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke (či lomenej čiare) je pritom vždy iba 
jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
  Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom) . 
Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce 
otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po 
zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia 
hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) 
pripísaná na displej VÝHRA. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená krátkou správou v dolnej časti 
obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak neukazujú valce po zastavení 
jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená.  
 
    Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 
Počet symbolov na 
výhernú líniu: 

x čerešňa, pomaranč, 
citrón, slivka 

BAR * 7 

3 12,5:1 25:1 100:1 150:1 400:1 
4 50:1 100:1 1000:1 1500:1 4000:1 

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Ak sa objavia zhodné symboly ovocia (t.j. „čerešňa“, „citrón“,  
„pomaranč“ alebo „slivka“ ) na všetkých 25 líniách jedného elektronicky zobrazeného štvorvalca, výhra 
sa zdvojnásobí. 
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,10 € na jednu hazardnú hru, pričom sa naraz hrá vždy na všetkých 25-tich líniách . 
Maximálna stávka je 10 € na jednu hazardnú hru. 
Stávka sa vykonáva na všetkých 25-tich líniách naraz. 
 
Najvyššia možná výhra je 2.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre 
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.HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO DRAGON´S LAND – HERNÝ PLÁN 1/2 
 
   Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry DRAGON´S 
LAND. Na hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti 
spodnej obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú 
dotykové políčka VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán 
s výhrami platnými pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky 
tlačidlá na tlačidlovom pulte s výnimkou tlačidiel DRŽAŤ/UVOĽNIŤ. 

 
   MAGIC LOTTO DRAGON´S LAND je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných 
symbolov až v deviatich výherných líniách (tri vodorovné a šesť lomených)  na päťvalci elektronicky zobrazenom 
na hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka, ktorá prepája symboly viditeľné na všetkých piatich 
elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke je pritom vždy iba jeden 
symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 

 
  Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom). Po 
ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli svoje 
stávky a videosimuláciu bežiacej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko 
ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. 
Ak sa ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom 
pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď Výherné 
možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú na displeji 
VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. dotykom 
obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na 
políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná 
hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Zodpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená krátkou správou 
v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak neukazujú valce 
po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená.  
 
   Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti  
Výhra je vyplatená v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa s výnimkou symbolu Scatter vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
počet 
symbolov na 
výhernú líniu: 

9 10, J, Q K, A diadém, 
žezlo 

kúzelník rytier, 
princezná

drak poklad 
(scatter) 

2 2:1     2:1 10:1 2:1 
3 5:1 5:1 10:1 15:1 20:1 25:1 250:1 5:1 
4 25:1 25:1 50:1 75:1 100:1 125:1 2500:1 20:1 
5 100:1 100:1 125:1 250:1 400:1 750:1 9000:1 500:1 

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „poklad“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale 
môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „drak“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný 
k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „poklad“. Pokiaľ je výhra dosiahnutá za pomoci symbolu „drak“, je 
výhra uvedená v tabuľke „Výherné možnosti“ zdvojnásobená (neplatí pre samotný symbol „drak“). 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO DRAGON´S LAND – HERNÝ PLÁN 2/2 
 
Hazardná hra FEATURE GAME 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle 
na hernom vklade a na počte vsadených línii) 3 a viac symbolov „poklad“ (scatter) kdekoľvek v hernom poli. 
Hráč takto získa 15 hazardných hier FEATURE GAME, v ktorých sa výhry príslušné jednotlivým výherným 
kombináciám symbolov uvedených v tabuľke Výherné možnosti strojnásobujú. Stávka na túto hazardnú hru je 
vždy 0,10 €. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne postupne 
objavovať všetkých 15 symbolov na hernom poli, pričom čiastka 0,10 € bude odpočítaná z dispeja KREDIT. Ak 
ukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácii uvedených vo výhernom pláne (viď 
výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak neukazuje herné pole po zobrazení 
všetkých symbolov jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená 
a a pokračuje ďalšou hazardnou hrou FEATURE GAME dovtedy, kým nie je počet hazardných hier FEATURE 
GAME vyčerpaný. Ak sa objaví po zobrazení všetkých symbolov kdekoľvek vo výhernom poli 3 a viac 
symbolov „poklad“, získava hráč ďalších 15 hazardných hier FEATRUE GAME. O čiastku získanú v hazardnej 
hre FEATURE GAME a uvedenú po ukončení hazardnej hry FEATURE GAME na displeji VÝHRA môže 
hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO alebo dotykom obrazovky na políčku 
LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) 
previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime 
AUTOMATICKÝ ŠTART.  
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,1 €  na jednu líniu. 
Maximálna stávka je 1 €  na jednu líniu. 
Stávka sa vykonáva na 1, 3, 5, 7 alebo 9 línii. 
 
Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 9.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO POWER STARS – HERNÝ PLÁN 1/2  
 
   Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry POWER STARS. 
Na hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami . V dolnej časti spodnej 
obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický 
herný plán s výhrami platnými pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité 
všetky tlačidlá na tlačidlovom pulte s výnimkou tlačidiel DRŽAŤ/UVOĽNIŤ. 
 
   MAGIC LOTTO POWER STARS päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri až päť zhodných 
symbolov na desiatich výherných líniách (tri vodorovné a sedem lomených) na päťvalci elektronicky zobrazenom 
na hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka (či lomená čiara), ktorá prepája symboly viditeľné na 
všetkých piatich elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke (či 
lomenej čiare) je pritom vždy iba jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou tlačidla STÁVKA na 
svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom). Po ukončení vsádzania a ďalej 
potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli svoje stávky a videosimuláciu 
prebiehajúcej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom 
zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú po zastavení opticky znázornené valce jednu 
z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo 
oznámená a jasne označená (viď Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na 
displej VÝHRA. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením 
jedného z tlačidiel RIZIKO popr. dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla 
VEZMI VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná 
hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená krátkou správou 
v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak neukazujú valce 
po zastavení jednu z kombinácií symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená. 
 
  Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke:  
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 

počet symbolov na 
výhernú líniu 

Citrón 
Čerešňa 

Slivka 
Pomaranč 

Melón 
Hrozno 

Zvonček 7 

3 10:1 10:1 20:1 50:1 100:1 
4 20:1 30:1 50:1 200:1 500:1 
5 100:1 150:1 200:1 500:1 1000:1 

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava a sprava doľava. Symboly „HVIEZDA“ (scatter) nemusia byť zoradené 
na výhernej línii, ale môžu byť rozmiestnené rôzne na 2, 3 alebo 4 valci. Symbol „HVIEZDA“ sa rozširuje 
a zaberá všetky pozície na príslušnom valci, pričom nahradzuje všetky symboly. Platí iba najvyššia výhra na 
výherný smer. Výhry 5 rovnakých symbolov budú vyplatené iba raz.  
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 
 

MAGIC LOTTO POWER STARS – HERNÝ PLÁN 2/2  
 
 

Hazardná hra FEATURE GAME 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádza po zastavení opticky znázornených valcov (nezávisle na 
hernom vklade a na počte vsadených línii) 1 symbol „Hviezda“(scatter) kdekoľvek na 2, 3 alebo 4 valci. Symbol 
hviezdy sa rozširuje na všetky pozície tohto valca a podrží tento valec na jedno otočenie ostatných valcov, pričom 
hviezda nahradzuje všetky symboly. Ak sa po ukončení otáčania, pri podržaní valca so symbolmi hviezdy, objaví 
ďalší symbol hviezdy, budú obidva valce so symbolmi hviezdy podržané, kým ostatné valce sa budú otáčať. Ak 
sa po ukončení otáčania, pri dvoch podržaných valcoch objaví aj tretí symbol hviezdy, budú tieto tri valce so 
symbolmi hviezdy podržané, kým ostatné valce sa budú otáčať.  
Symbol „Hviezda“ nahradzuje v hazardnej hre FEATURE GAME akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu 
výhry. Stlačením tlačidla ŠTART sa začne 5 opticky znázornených valcov otáčať, pričom čiastka 0,10 € bude 
odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov 
uvedených vo výhernom pláne (viď. Výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak 
neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou FEATURE GAME v prípade ak sa objaví ďalší symbol hviezdy 
vedľa podržaného valca.  O čiastku získanú v hazardnej hre FEATURE GAME  uvedenú po ukončení hazardnej 
hry FEATURE GAME na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného 
z tlačidiel RIZIKO popr. dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI 
VÝHRU previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra 
v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  
  

 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru. 
Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 
Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 

 
Najvyššia možná výhra je 10.000 € na jednu hazardnú hru. 

 
 

Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO XTRA HOT-HERNÝ PLÁN 1/1 
 
  Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry XTRA HOT. Na 
hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti spodnej 
obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú dotykové 
políčka VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán s výhrami platnými 
pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky tlačidlá na tlačidlovom 
pulte s výnimkou tlačidiel DRŽAŤ/UVOĽNIŤ. 
 
   MAGIC LOTTO XTRA HOT je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných 
symbolov v piatich výherných líniách (tri vodorovné a dve diagonálne) na päťvalci elektronicky zobrazenom na 
príslušnom hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka, ktorá prepája symboly viditeľné na všetkých 
troch elektronicky  zobrazených valcoch  v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke je pritom vždy iba 
jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom). Po 
ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli svoje 
stávky a videosimuláciu bežiacej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko 
ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. 
Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne 
na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď Výherné možnosti) 
a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA 
môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. dotykom obrazovky na 
políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku 
ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra 
v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená krátkou správou 
v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak neukazujú valce 
po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená.  
Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
počet 
symbolov na 
výhernú líniu: 

Čerešňa X Slivka, 
Citrón, 

Pomaranč

Hviezda 
(Scatter) 

BAR 7 

2 5:1      
3 20:1 5:1 20:1 10:1 50:1 100:1 
4 50:1 20:1 50:1 50:1 400:1 1000:1
5 200:1 100:1 200:1 250:1 1000:1 5000:1

Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „Hviezda“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale 
môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Ak sa objaví 9 rovnakých symbolov na 1, 2 a 3 valci, 
bude celková výhra vynásobená x3. Ak sa objaví 12 rovnakých symbolov na 1, 2, 3 a 4 valci, bude celková výhra 
vynásobená x4. Ak sa objaví 15 rovnakých symbolov, bude celková výhra vynásobená x5.  
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru. 
Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 
Stávka sa vykonáva na všetkých 5-tich líniách naraz. 
Najvyššia možná výhra je 10.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO BUFFALO THUNDER – HERNÝ PLÁN 1/2 
 
   Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry BUFFALO 
THUNDER. Na hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej 
časti spodnej obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej 
nachádzajú dotykové políčka VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný 
plán s výhrami platnými pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky 
tlačidlá na tlačidlovom pulte s výnimkou tlačidiel DRŽAŤ/UVOĽNIŤ. 
 
   MAGIC LOTTO BUFFALO THUNDER je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri až päť 
zhodných symbolov na štyridsiatich výherných líniách (štyri vodorovné a tridsaťšesť lomených) na päťvalci 
elektronicky zobrazenom na hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka (či lomená čiara), ktorá 
prepája symboly viditeľné na všetkých piatich elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na 
tejto myslenej priamke (či lomenej čiare) je pritom vždy iba jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného 
valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom). Po 
ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli svoje 
stávky a videosimuláciu bežiacej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko 
ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. 
Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne 
na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď Výherné možnosti) 
a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA 
môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. dotykom obrazovky na 
políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku 
ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra 
v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená krátkou správou 
v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak neukazujú valce 
po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená.  
 
    Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa s výnimkou symbolu Scatter vzťahujú vždy na jednu výhernú líniu) 
 
počet 
symbolov na 
výhernú líniu: 

9, 10, J, Q A, K Orol, 
Jašterica

Hnedý Bizón,
Biely Bizón 

Buffalo 
Thunder

Totem 
(scatter) 

3 4:1 8:1 20:1 20:1 40:1 4:1 
4 20:1 40:1 60:1 80:1 200:1  
5 100:1 160:1 240:1 400:1 1000:1  

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „Totem“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale 
môžu byť rozmiestnené rôzne na 2, 3 a 4 valci. Symbol „Buffalo Thunder“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný 
k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „Totem“.  
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 

 
MAGIC LOTTO BUFFALO THUNDER – HERNÝ PLÁN 2/2  

 
Hazardná hra FEATURE GAME 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov na 2, 3 a 4 
valci (nezávisle na hernom vklade) 3 symboly „Totem“. Hráč takto získa 5 hazardných hier FEATURE GAME. 
Stávka na každú hazardnú hru je vždy 0,10 €. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko 
ŠTART) sa začne postupne objavovať všetkých 20 symbolov na hernom poli, pričom čiastka 0,10 € bude 
odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácii 
uvedených vo výhernom pláne (viď. Výherné možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak 
neukazuje herné pole po zobrazení všetkých symbolov jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom 
pláne, je hazardná hra ukončená a pokračuje ďalšou hazardnou hrou FEATURE GAME dovtedy, kým nie je 
počet hazardných hier FEATURE GAME vyčerpaný. Ak sa objavia po zobrazení všetkých symbolov kdekoľvek 
na 2, 3 a 4 valci znova 3 symboly „Totem“, získava hráč ďalších 5 hazardných hier FEATURE GAME. 
O čiastku získanú v hazardnej hre FEATURE GAME a uvedenú po ukončení hazardnej hry FEATURE GAME 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART.  
 
 
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru. 
Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 
Stávka sa vykonáva na všetkých 40-tich líniách naraz. 
 
Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 10.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 
 

MAGIC LOTTO FRUIT BLAST – HERNÝ PLÁN 1/2  
 

 
Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry FRUIT BLAST. Na 
hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti spodnej 
obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú dotykové 
políčka VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán s výhrami platnými 
pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky tlačidlá na tlačidlovom 
pulte s výnimkou tlačidiel DRŽAŤ/UVOĽNIŤ. 
 
   MAGIC LOTTO FRUIT BLAST je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných 
symbolov na desiatich výherných líniách (tri vodorovné a sedem lomených) na päť valci elektronicky zobrazenom 
na hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka (či lomená čiara), ktorá prepája symboly viditeľné na 
všetkých piatich elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke (či 
lomenej čiare) je pritom vždy iba jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom) . 
Po ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli 
svoje stávky a videosimuláciu bežiacej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na 
políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja 
KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 
výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď 
Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená 
krátkou správou v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak 
neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená.  
 
    Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa s výnimkou symbolu Scatter vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 
počet 
symbolov na 
výhernú líniu: 

Slivka, 
čerešňa, 

pomaranč 

Hrozno, 
melón 

Zelený 
Bar  

Modrý Bar Zvonček „7“ Joker 
(scatter) 

2   5:1 5:1 5:1 10:1  
3 5:1 5:1 30:1 30:1 40:1 100:1 2:1 
4 25:1 40:1 100:1 100:1 400:1 1000:1 20:1 
5 100:1 150:1 750:1 750:1 2000:1 5000:1 200:1 

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „Joker“ (scatter) nahradí akýkoľvek symbol potrebný 
k dosiahnutiu výhry.  
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HERNÝ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO 

 
MAGIC LOTTO FRUIT BLAST– HERNÝ PLÁN 2/2  

 
Hazardná hra FEATURE GAME 
K aktivácii tejto hazardnej hry dochádza, ak sa nachádzajú po zastavení opticky znázornených valcov 3 symboly 
„Joker“(scatter) kdekoľvek v hernom poli. Hráč takto získa 10 hazardných hier FEATURE GAME. Stávka na 
každú hazardnú hru je vždy 0,10 €. Na začiatku hazardnej hry systém náhodne vyberie „Feature“ symbol. Symbol 
„Joker“ nahradzuje v hazardnej hre FEATURE GAME akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu výhry okrem 
„Feature“ symbolu. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko ŠTART) sa začne 5 opticky 
znázornených valcov otáčať, pričom čiastka 0,10 € bude odpočítaná z displeja KREDIT. Ak ukazujú opticky 
znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne (viď. Výherné 
možnosti), bude príslušná výhra pripísaná na displej VÝHRA. Ak sa objaví kdekoľvek v hernom poli dostatočný 
počet „Feature“ symbolov (viď. Výherné možnosti), skopíruje sa tento symbol na všetky pozície na príslušnom 
valci a hráč získa rovnakú výhru akoby valce s „Feature“ symbolmi boli zoradené zľava doprava. Ak neukazujú 
valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená 
a pokračuje ďalšou hazardnou hrou FEATURE GAME dovtedy, kým nie je počet hazardných hier FEATURE 
GAME vyčerpaný. Ak sa objavia po zastavení valcov kdekoľvek vo výhernom poli tri symboly „Joker“, získava 
hráč ďalších 10 hazardných hier FEATURE GAME. O čiastku získanú v hazardnej hre FEATURE GAME  
uvedenú po ukončení hazardnej hry FEATURE GAME na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre 
s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju 
stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej 
KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ 
ŠTART.  
 
Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru. 
Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 
Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 
 
Najvyššia možná výhra v základnej hazardnej hre je 5.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry MEGA JOKER. Na 
hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti spodnej 
obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú dotykové 
políčka VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán s výhrami platnými 
pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky tlačidlá na tlačidlovom 
pulte s výnimkou tlačidiel DRŽAŤ/UVOĽNIŤ. 
 
   MAGIC LOTTO MEGA JOKER je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na tri až päť zhodných 
symbolov na štyridsiatich výherných líniách (štyri vodorovné a tridsaťšesť lomených) na päťvalci elektronicky 
zobrazenom na hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka (či lomená čiara), ktorá prepája symboly 
viditeľné na všetkých piatich elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej 
priamke (či lomenej čiare) je pritom vždy iba jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
   Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom). Po 
ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli svoje 
stávky a videosimuláciu bežiacej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na políčko 
ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja KREDIT. 
Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne 
na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď Výherné možnosti) 
a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú na displeji VÝHRA 
môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. dotykom obrazovky na 
políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom obrazovky na políčku 
ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, ak je hazardná hra 
v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená krátkou správou 
v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak neukazujú valce 
po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra ukončená.  
 
    Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry. 
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa s výnimkou symbolu Scatter vzťahujú vždy na jednu výhernú líniu) 
 
počet 
symbolov na 
výhernú líniu: 

Čerešňa, 
citrón, 
slivka, 

pomaranč 

Melón, 
hrozno 

Jahoda, 
hruška 

Červená „7“, 
žltá „7“ 

Mega 
Joker 

Hviezda 
(scatter) 

3 4:1 8:1 20:1 20:1 40:1 4:1 
4 20:1 40:1 60:1 80:1 200:1 20:1 
5 100:1 160:1 240:1 400:1 2000:1 400:1 

 
 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symboly „hviezdy“ (scatter) nemusia byť zoradené na výhernej línii, ale 
môžu byť rozmiestnené rôzne na všetkých piatich valcoch. Symbol „mega joker“ nahradí akýkoľvek symbol 
potrebný k dosiahnutiu výhry s výnimkou symbolu „hviezda“.  
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Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru. 
Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 
Stávka sa vykonáva na všetkých 40-tich líniách naraz. 
 
Najvyššia možná výhra je 20.000 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
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Hazardná hra je aktivovaná dotykom obrazovky v hlavnom menu na symbol hazardnej hry MAGIC JOKER. Na 
hlavnej obrazovke sa objaví herné pole s piatimi elektronicky zobrazenými valcami. V dolnej časti spodnej 
obrazovky sa nachádzajú displeje KREDIT, VÝHRA a STÁVKA. Na obrazovke sa ďalej nachádzajú dotykové 
políčka VSADIŤ, ŠTART a SPÄŤ. Na hornej obrazovke je zobrazený dynamický herný plán s výhrami platnými 
pre každú výhernú kombináciu a zvolenú stávku. Pre túto hazardnú hru sú využité všetky tlačidlá na tlačidlovom 
pulte s výnimkou tlačidiel DRŽAŤ/UVOĽNIŤ. 
 
MAGIC LOTTO MAGIC JOKER je päťvalcová hazardná hra, v ktorej sa vsádza na dva až päť zhodných 
symbolov na desiatich výherných líniách (tri vodorovné a sedem lomených) na päťvalci elektronicky zobrazenom 
na hráčskom termináli. Výherná línia je myslená priamka (či lomená čiara), ktorá prepája symboly viditeľné na 
všetkých piatich elektronicky zobrazených valcoch v momente ich zastavenia. Na tejto myslenej priamke (či 
lomenej čiare) je pritom vždy iba jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného valca. 
 
Ak neprebieha na príslušnom hráčskom termináli hazardná hra, môže hráč pomocou dotykovej obrazovky alebo 
pomocou tlačidla STÁVKA na svojom termináli zvoliť stávku na hazardnú hru (v súlade s výherným plánom) . 
Po ukončení vsádzania a ďalej potom v priebehu hazardnej hry vidí každý hráč na svojom hráčskom termináli 
svoje stávky a videosimuláciu bežiacej hazardnej hry. Stlačením tlačidla ŠTART (popr. dotykom obrazovky na 
políčko ŠTART) sa začnú opticky znázornené valce otáčať, pričom zvolená čiastka bude odpočítaná z displeja 
KREDIT. Ak ukazujú opticky znázornené valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo 
výhernom pláne na hornej obrazovke, je táto kombinácia hráčovi zvukovo oznámená a jasne označená (viď 
Výherné možnosti) a je hráčovi (v súlade s výherným plánom) pripísaná na displej VÝHRA. O čiastku uvedenú 
na displeji VÝHRA môže hráč hrať v hazardnej hre s rizikom (stlačením jedného z tlačidiel RIZIKO popr. 
dotykom obrazovky na políčku LOSOVAŤ) alebo ju stlačením tlačidla VEZMI VÝHRU (popr. dotykom 
obrazovky na políčku ZOBRAŤ) previesť na displej KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO nie je možné aktivovať, 
ak je hazardná hra v režime AUTOMATICKÝ ŠTART. Odpovedajúca výhra je hráčovi zároveň oznámená 
krátkou správou v dolnej časti obrazovky a automaticky prevedená z displeja VÝHRA na displej KREDIT. Ak 
neukazujú valce po zastavení jednu z kombinácii symbolov uvedených vo výhernom pláne, je hazardná hra 
ukončená.  
 
    Na žiadosť hráča je obsluha povinná informovať hráča o pravidlách hazardnej hry.  
 
Výherné možnosti 
Výhra je vyplácaná v nasledujúcich pomeroch vzhľadom k stávke: 
(nižšie uvedené kombinácie symbolov sa vzťahujú vždy iba na jednu výhernú líniu) 
 
počet 
symbolov na 
výhernú líniu: 

9, 10, J, Q A, K Šperk Kráľovná Kráľ  Joker 
 

2      10:1 
3 5:1 10:1 10:1 20:1 50:1 100:1 
4 20:1 50:1 100:1 150:1 250:1 500:1 
5 100:1 200:1 250:1 500:1 1000:1 2000:1 

 
Všetky výhry sa počítajú zľava doprava. Symbol „Joker“ nahradí akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu 
výhry. Ak sa na všetkých pozíciách tretieho valca nachádza symbol „Magic Joker“ (postava), rozhodí táto postava 
na ostatné valce 1 až 11 kariet so symbolom „Joker“, ktoré nahradia akýkoľvek symbol potrebný k dosiahnutiu 
výhry. 
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Výška stávky: 
Minimálna stávka je 0,10 €  na jednu hazardnú hru. 
Maximálna stávka je 10 €  na jednu hazardnú hru. 
Stávka sa vykonáva na všetkých 10-tich líniách naraz. 
 
Najvyššia možná výhra je 15.500 € na jednu hazardnú hru. 
 
 
Po ukončení hazardnej hry je terminál pripravený k novej hazardnej hre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    


