
 Eldorado 
 

Je 3-valcový výherný video prístroj s 5  fixnými hernými líniami. 

Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a 

výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 

 
 
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami 
samotnej hry. 
 
Kredit v EUR / Zostatok 

 
Aktuálna výška zostatku hráča je zobrazovaná v ľavej 
dolnej časti obrazovky výherného prístroja, v poli  "Kredit 
v EUR“. 

 
Štart/Toč 

Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky. 
 
 

 
STOP / Zastav 
 

Tlačidlom STOP je možné urýchliť zastavenie otáčania valcov. Po 
roztočení valcov tlačidlom Toč je až do zastavenia valcov 
k dispozícii tlačidlo STOP, ktoré urýchli vyhodnotenie aktuálneho 

otočenia. 
 



 Nastavenie hodnoty stávky 
 

Celková hodnota stávky sa zobrazuje na spodnej lište, v poli 
„Stávka“. Hodnotu celkovej stávky hráča na jedno roztočenie 
valcov je možné nastaviť v intervale od 0,20 € do 10,00 € , 

tlačidlami „+“ a „-“.  
Aktuálna hodnota stávky je následne platná aj pre ďalšie otočenia, až do ukončenia 
hry, prípadne úpravy hráčom. 
 
Výhry 

Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná na displeji, v 
poli "Výhra", pod valcami (v dolnej časti prístroja).  
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava, pričom musia 

začínať na prvom valci zľava, v neprerušovanom slede smerom k tretiemu valcu 
zľava. Výpočet výhry na hernej línii je súčin násobiteľa výhernej kombinácie na 
hernej línii podľa tabuľky a vkladu. Pri viacerých možnostiach výherných kombinácií 
na tej istej línii platí iba výhra z kombinácie prideľujúcej najvyššiu výhru. V prípade 
viacerých výherných kombinácií na rôznych výherných líniách sa hodnota výhier 
sčítava.  
 
Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla 

menu , umiestnenom v ľavom dolnom okraji hlavnej obrazovky, a následne do 

prehľadu s tabuľkami výhier tlačítkom .                                           
 
 
RISK / Režim znásobenia výhier 
 

Po každej výhre (okrem režimu voľných otočení)  je možné po 
stlačení tohto tlačidla vstúpiť do novej obrazovky, v ktorej je možné 
znásobenie výhry. V novej obrazovke sa hráč môže pokúsiť znásobiť 

aktuálnu výhru po stlačení tlačítka „GAMBLE“ / „RISKUJ“ .  
 
Ak je hráč  úspešný, dôjde k znásobeniu základnej výhry a posunu na rebríčku 
násobiteľov vkladov smerom k vyššiemu násobiteľovi. Po neúspešnom pokuse hráč 
klesá v rebríčku o pozíciu nižšie.  
 
Aktuálne dosiahnutý násobiteľ má nemennú béžovú farbu, nebliká; nad ním je 
násobiteľ, ktorý hráč môže riskovaním dosiahnuť – bliká. Pod aktuálne dosiahnutým 
násobiteľom je blikajúci násobiteľ, na ktorý hráč klesne v prípade neúspešnej voľby.  
 
Hráč môže pokračovať alebo si pripísať aktuálnu výhru z poľa „VÝHRA“ stlačením 

tlačidla .  
 
Násobiteľ v rebríčku sa vzťahuje vždy iba na výhernú čiastku získanú v štandardnej 
hre, nie na už znásobenú čiastku. 
 
Pri dosiahnutí násobiteľa 10x zostávajú hráčovi 3 možnosti: 
 



 1. Ukončí medzihru a prevedie si aktuálne dosiahnutú výhru pomocou tlačítka 

s logom mince a prasiatka. 

2a. Rozhodne sa riskovať použitím tlačidla „GAMBLE“ – ak je jeho pokus o 
znásobenie úspešný, dôjde k znásobeniu základnej výhry násobiteľom 20x 
 
2b. Ak jeho tip úspešný nie je, hráč sa prepadne na násobiteľ 5x, rovnakou 
hodnotou je znásobená jeho základná výhra a jeho hra v obrazovke RISK končí. 

  
 

 
Ak hráč nemá záujem vstupovať do herného režimu znásobovania 
výhier, po výhre môže stlačiť tlačidlo s logom mince a prasiatka, 
ktoré prevedie výhru do poľa s kreditmi.  

 
 

 
Režim znásobenia výhry; hráč dokázal 150,00 € výhru zo štandardnej hry zdeväťnásobiť na 1350,00 €. 
 
 
Automatická hra 

 
Na hernom paneli sa tiež nachádza tlačidlo, ktoré spúšťa 
automatickú hru. Po kliknutí na tlačidlo dôjde k okamžitému 
roztočeniu valcov v nastavenej hodnote stávky.  

 
Točenie valcov pokračuje až do manuálneho zastavenia hry hráčom, a to opätovným 

nakliknutím na aktívne tlačidlo automatickej hry  (po skončení aktuálneho 
točenia valcov). K predčasnému ukončeniu automatického otáčania valcov môže tiež 
dôjsť kvôli nedostatku prostriedkov na hráčskom konte. V prípade zisku výhry sa 
výhra po niekoľkých sekundách pripisuje automaticky a hra pokračuje. Počas trvania 



 automatickej hry je možné využívať tlačítko STOP , slúžiace na rýchlejšie 
zastavenie točenia valcov a urýchlenie vyhodnotenia. 
V móde automatickej hry je možné po zisku výhry vstúpiť do režimu znásobenia 
výhry, hráč však musí po zisku výhry čo najskôr nakliknúť na tlačidlo umožňujúce 

vstup do režimu zdvojnásobovania výhier .  
 
Po pridelení výhry dôjde k jej pripočítaniu do poľa kredit a valce sa opätovne 
roztočia. Po opustení režimu zdvojnásobovania sa hráč vracia do hlavnej obrazovky 
a automatická hra pokračuje.  
Pred začiatkom automatickej hry je možné nastavenie počtu automatických otočení. 
Pre zobrazenie voľby s nastaveniami je nutné podržať tlačítko spúšťajúce 
automatickú hru po dobu minimálne 2 sekundy. Po vyvolaní obrazovky 
s nastaveniami má hráč možnosť určiť počet automatických otočení. Najnižší možný 
počet je 10, ďalej 25, 50, 100 a nekonečno. Voľbu treba potvrdiť tlačidlom „Nastaviť“. 
Následne začne automatická hra. 
 

 
 
 
Bonusová hra MAX POWER 
  

Ak sa hráčovi zobrazia na hernej línii 3 symboly MAX POWER, 
získava bonusovú hru. V nej dochádza k žrebovaniu násobiteľa, 
ktorého hodnota znásobí stávku hráča (x2 – x50). Taktiež môže 
dôjsť k vyžrebovaniu JACKPOTU v prémiovej hre (Max Power 
Progressive) – v takomto prípade sa hráčovi pripíše hodnota 

BONUSu zobrazeného v paneli s rovnomenným označením v pravom hornom rohu 
obrazovky. 



 

 
Bonusová hra MAX POWER, na bočnom paneli vľavo začína žrebovanie. 
 

 
Hráčovi bol vyžrebovaný násobiteľ vkladu 20x; v bonusovej hre získava výhru 200,00 €. 

 
 
Prémiová hra s jackpotom Max Power Progressive 

Hra Eldorado je súčasťou centrálnej prémiovej hry Max Power Progressive s 

jackpotom, ktorú zdieľajú hry Black Magic a Criss Cross, čo znamená, že o prémiovú 

hru s jackpotom môže hrať každý hráč hrajúci ktorúkoľvek z týchto hier. 

 

a. kumulovaná hodnota jackpotu sa rovná 3 % z vkladu do uvedených hier 

(hlavný jackpot), 

 

b. kumulovaná hodnota rezervného jackpotu sa rovná 1 % z vkladu do 

uvedených hier (rezervný jackpot), 



 c. počiatočná hodnota môže byť v rozmedzí 0 € až do hodnoty rezervného 

jackpotu Max Power Progressive. Po vyplatení prémiovej hry sa hodnota z 

rezervného jackpotu Max Power Progressive presunie do hlavného 

jackpotu Max Power Progressive ako počiatočná hodnota prémiovej hry a 

zobrazí sa hráčovi v paneli „BONUS“. 

 

Aktuálna hodnota prémiovej hry sa zobrazuje hráčovi na obrazovke 

v paneli BONUS. Prémiová hra s jackpotom sa kumuluje podľa 

nastaveného percenta z vkladu do uvedených hazardných hier všetkých 

hráčov systému.  

 

Výhry v prémiovej hre s jackpotom Max Power Progressive a v bonusovej 

hre Max Power už nie je možné znásobiť. 
 
 
 
Bonusová hra Super Spins 

 
Ak sa hráčovi na hernej línii zobrazia 3 symboly JPM, spustí 
sa bonusové kolo s názvom Super Spins. V ňom získava 
náhodným výberom od 1 do 10 voľných otočení. Každé voľné 
otočenie mu môže priniesť výhru v podobe 50-násobku vkladu 
- stačí, aby sa počas voľných otočení, po skončení točenia 

valcov, kdekoľvek na valcoch, objavil symbol diamantu, ktorý automaticky garantuje 
znásobenie stávky. 
 

 
V bonusovej hre, pri jednom z voľných otočení došlo k natočeniu symbolu diamantu. Hráč tak získal 50x 
vkladu, 500,00 €. 

Herné limity: 
- Minimálna stávka na hru: 0,20 € 
- Maximálna stávka na hru: 10,00 € 



 - Maximálna možná výhra je: 10 000,00 €  
 
 
 
 
Výherné tabuľky: (násobok celkovej stávky) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hráč je z hry odpojený automaticky po 10 minútach nečinnosti. Prosím, uistite sa, že 
ste pozbierali všetky vaše výhry a ceny predtým, ako skončíte hru. Uložené výsledky 
a nepripísané výhry môžu byť v prípade plánovanej aktualizácie systému alebo 
údržby servera zrušené. V prípade poruchy zaniká nárok na výhry i hry. 


