
GOOD GIRL, BAD GIRL 

 

Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj, s možnosťou hry na 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13 a 15 herných líniách. 

Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, stávky a 
výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 

 
 
Informácie o stave finančných prostriedkov, výhrach a hodnote celkovej stávky sa 
nachádzajú v spodnej časti prístroja. Ovládacie prvky pre spustenie či zastavenie hry 
a nastavenie výšky stávok sú umiestnené v spodnej a hornej časti hlavného okna. 
 

 
Mobilná verzia hry 



BALANCE / Zostatok v Eurách 
CREDITS / Zostatok v minciach predvolenej hodnoty 
 

Aktuálna výška zostatku hráča je zobrazovaná 
v ľavej dolnej časti obrazovky výherného prístroja, v poliach  " BALANCE / Zostatok 
v Eurách“ a „CREDITS / Zostatok - v minciach predvolenej hodnoty“.  
 

Zostatok v minciach sa mení podľa nastavenia veľkosti mince. Hodnotu je 
možné upravovať v poli „Choose Coin“, tlačítkami „+“ a „-“ . V ponuke sú 
mince v hodnotách 0,01 €, 0,02 €, 0,03 €, 0,04 €, 0,05 €, 0,10 €, 0,15 €, 

0,20 €, 0,25 €, 0,50 € a 1,00 €. 
 
 

 
SPIN / Toč 
 

Tlačidlo SPIN roztočí valce s nastavenou hodnotou stávky. 
 
 
 
Tlačidlo STOP urýchľuje zastavenie točenia valcov a zobrazí sa po 
stlačení tlačidla SPIN. Zobrazuje sa na rovnakej pozícii ako tlačidlo 
STOP. 
 

 
 

Nastavenie hodnoty stávky 

  
 
Celková hodnota stávky sa zobrazuje na spodnej lište, v poli „TOTAL BET“ a je 
zobrazená v minciach (hodnota mince je zobrazená v poli „choose coin“).  
 
Hodnota  celkovej stávky na jedno roztočenie valcov je súčinom počtu aktívnych 
herných línií (select lines) a vkladu na jednu líniu (bet per line), je zobrazená 
v minciach nastavenej hodnoty („choose coin“), pričom dôležitú úlohu hrá nastavenie 

herného režimu . V prípade zvolenia Duálneho herného režimu (nastavenie šípky 
v poli pre výber herného režimu na fialové stredové pole) je súčin počtu aktívnych 
herných línií a vkladu na jednu líniu vždy zdvojnásobený. 
 
Všetky vymenované parametre je možné nastaviť pomocou príslušných tlačidiel („-“ a 
„+“) a prepínačov. 
  



Aktuálne nastavená hodnota stávky je následne platná aj pre ďalšie otočenia, až do 
ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom. 
 

Tlačidlo BET MAX nastaví položkám počet aktívnych herných línií 
a vklad na jednu líniu maximálne hodnoty, pričom ponechá hodnotu 
veľkosti mince na nastavenej úrovni. Po nastavení hodnôt dôjde 
k automatickému roztočeniu valcov. 

 
 
WIN / Výhra 
 

Informácie o výške výhry v minciach sú zobrazované pod valcami, 
v stredovej časti, napravo od prepínača módu hry, v poli „TOTAL 
WIN“. V rovnakom paneli sú tiež zobrazované informácie aj o počte 

zostávajúcich automatických otočení, po spustení automatickej hry. 

Výherné kombinácie sú platné podľa výhernej tabuľky a vznikajú na aktívnych herných 
líniách: 
 
V režime Dobrého dievčaťa: v smere zľava doprava, pričom musia začínať na prvom 
valci zľava, v neprerušovanom slede smerom k piatemu valcu zľava, s výnimkou 
zobrazenia divokého symbolu. 
  
V režime Zlého dievčaťa: v smere sprava doľava, pričom musia začínať na 1. valci 
sprava, v neprerušovanom slede smerom k piatemu valcu sprava, s výnimkou 
zobrazenia divokého symbolu.  
 
V duálnom režime vznikajú výhry v oboch smeroch - na valcoch zľava doprava 
a sprava doľava, pričom musia začínať buď na prvom valci zľava v smere k piatemu 
valcu zľava alebo začínajú na prvom valci sprava, v smere k piatemu valcu sprava 
a musia byť v neprerušovanom slede, s výnimkou zobrazenia divokého symbolu.  
 
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 „View pays“, umiestneného v pravom 
hornom rohu hlavnej obrazovky.                                       

                                          
 
 
Divoké symboly 
 
Divoké symboly nahrádzajú všetky ostatné symboly, okrem symbolu Výherného kolesa.  
Symboly trojzubca a svätožiary sú špeciálnymi divokými symbolmi: akonáhle sa po 
skončení točenia valcov zjaví ktorýkoľvek z nich, zmenia sa na divoké. Okrem toho, 
každý divoký symbol má v sebe skrytý násobiteľ, ktorý sa odhalí po jeho zobrazení, po 



skončení točenia valcov. Každý násobiteľ v divokom symbole znásobuje výhry na 
herných líniách  
 

Symbol trojzubca sa vyskytuje na valcoch č. 3, 4 a 5 
a obsahuje násobiteľ v rozmedzí hodnôt 1x – 4x. 
                                              
 
 
 
  
Symbol svätožiary sa vyskytuje na valcoch č. 1, 2 a 3 
a obsahuje násobiteľ v hodnote buď 1x alebo 2x. 
 
 
 

 
Divoké symboly tvoria vlastnú výhernú kombináciu: 
 
Ak sa divoké symboly vyskytnú na aktívnych herných líniách na valcoch sprava doľava 
alebo zľava doprava (v závislosti od nastaveného herného režimu), v počtoch podľa 
výhernej tabuľky, hráč získava príslušnú výhru. Tabuľka nižšie zobrazuje  výherné 
kombinácie s príslušným počtom divokých symbolov, pri veľkosti mince 1,00 a stávke 
na líniu v hodnote 5 kreditov, pri 15tich aktívnych herných líniách. 
 
Modrý Wild tvorí výherné kombinácie iba na aktívnych herných líniách zľava doprava, 
v režimoch dobrého dievčaťa a duálnom režime a červený Wild vytvára výherné 
kombinácie iba na aktívnych herných líniách sprava doľava, v režimoch zlého dievčaťa  
a duálnom režime.  
 

 
 
 



 
 

Príklad výhry, ktorá vznikla na línii č.8 pomocou dvoch divokých 
symbolov: dva modré divoké symboly vytvárajú výhernú 
kombináciu so symbolom zlého dievčaťa (nahrádzajú 2 
symboly zlého dievčaťa). Podľa výhernej tabuľky 3x symbol 
zlého dievčaťa pri stávke 5 kreditov na líniu je rovný výhre 100 

kreditov. Zároveň je však na výhernej kombinácii prítomný násobiteľ 2x (na divokom 
symbole), ktorý znásobuje výhru na 2 x 100 = 200 kreditov. Celková výhra na hernej 
línii č.8 tak činí 200 kreditov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výber a nastavenie herného režimu 
 

 
 
V hre je možné nastaviť tri režimy: 
 
Režim dobrého dievčaťa, Režim zlého dievčaťa a Duálny režim. 
 
Každý z nich má vplyv na frekvenciu a výšku výhier a v prípade Duálneho režimu na 
výšku stávky. 
 
Režim dobrého dievčaťa 
 
Aktivácia režimu dobrého dievčaťa umožňuje zisk častejších, no nižších výhier. V tomto 
režime sú výhry platné zľava doprava a výhra vzniká vtedy, keď sa na aktívnej hernej 
línii vyskytnú výherné symboly, a tie musia byť umiestnené v smere zľava doprava a 
kombinácia výherných symbolov musí začínať od 1. valca zľava a nesmie byť 
prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). 
 
 
Režim zlého dievčaťa 
 
Aktivácia režimu zlého dievčaťa spôsobuje, že výhry sú menej časté, no majú potenciál 
byť vysoké. V tomto režime sú výhry platné sprava doľava a výhra vzniká vtedy, keď sa 
na aktívnej hernej línii vyskytnú výherné symboly, a tie musia byť umiestnené v smere 
sprava doľava a kombinácia výherných symbolov musí začínať od 5. valca zľava a 
nesmie byť prerušovaná iným symbolom (výnimka platí v prípade divokého symbolu). 
 
 
Duálny režim 
 
Zvolením duálneho režimu je súčasne aktivovaný režim Dobrého aj Zlého dievčaťa. 
V takomto prípade výhry vznikajú na aktívnych herných líniách ako zľava doprava, tak 
sprava doľava, vklady do hry sú však realizované za dvojnásobok prostriedkov za aktívnu 
hernú líniu.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Bonusový režim „CLICK ME“ 
 

Ak sa na valcoch kdekoľvek zobrazia vedľa seba symboly 
svätožiary a trojzubca, aktivuje sa sa špeciálny bonusový 
režim nazvaný „Click Me“. 
 

V závislosti od nastaveného režimu hry, bonusová hra sa v režime Dobrého dievčaťa 
zrealizuje v Dobrom variante, v nastavenom režime Zlého dievčaťa sa zase zrealizuje 
v Zlom variante. Ak je nastavený duálny režim, dostane hráč na výber Dobrý a Zlý 
variant. V bonusovej hre sú 4 kolá. Výber škatule s obsahom Collect (Pripíš) spôsobí 
ukončenie bonusovej hry.  
 
Dobrý variant 

Hráčovi sú zobrazené 4 biele darčekové škatule so zlatými 
stuhami. Vo vnútri sa ukrývajú prémie v podobe malej výhry 
(SMALL WIN), stredne veľkej výhry (MEDIUM WIN), veľkej 
výhry (BIG WIN) a neprémiová, riziková položka COLLECT 
(po výbere ktorej dôjde k návratu do štandardnej hry. 
Škatule, ktoré žiaria, obsahujú malú a stredne veľkú výhru, 

zatiaľčo nežiariace škatule obsahujú veľkú výhru a rizikovú položku COLLECT /  
PRIPÍŠ. Bonusová hra končí, ak sa hráčovi podarí otvoriť všetky štyri darčekové 
škatule alebo vtedy, ak si vytiahne škatuľu, ktorá obsahuje rizikovú položku COLLECT. 
 
 
 
 
Zlý variant 
 

Hráčovi sú zobrazené 4 čierne darčekové škatule 
s červenými stuhami. Vo vnútri sa ukrývajú prémie v podobe 
malej výhry (SMALL WIN), stredne veľkej výhry (MEDIUM 
WIN), veľkej výhry (BIG WIN) a neprémiová, riziková 
položka COLLECT (po výbere ktorej dôjde k návratu do 
štandardnej hry. 

Škatule, ktoré žiaria, obsahujú veľkú výhru a rizikovú položku 
COLLECT /  PRIPÍŠ, zatiaľčo nežiariace škatule obsahujú malú a stredne veľkú výhru. 
Bonusová hra končí, ak sa hráčovi podarí otvoriť všetky štyri darčekové škatule alebo 
vtedy, ak si vytiahne škatuľu, ktorá obsahuje rizikovú položku COLLECT. 
 
Maximálna výhra v tomto bonusovom režime je 42300 kreditov (pri zvolenej veľkosti 
mince) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MONEY WHEEL BONUS / Bonusová hra peňažné koleso šťastia 
 

Ak sa po ukončení točenia valcov č. 1, 3 a 5 na 
akýchkoľvek pozíciách zobrazia symboly bonusovej 
hry Money Wheel, spustí sa bonusová hra Money 
Wheel Bonus. V závislosti od aktuálne nastaveného 
režimu hry (režim Dobrého dievčaťa, režim Zlého 
dievčaťa, Duálny režim) dôjde k zobrazeniu buď hry 
o Jackpot dobrého dievčaťa alebo hry o jackpot 
zlého dievčaťa . Ak je nastavený duálny režim, hráč 
dostane na výber medzi hrou o dobrý alebo zlý 
jackpot. 
Počas trvania tejto bonusovej hry je hráčovi 
zobrazené bonusové koleso, ktoré je možné roztočiť 

a získať tak cenu. Hráč môže získať peňažné prostriedky alebo maximálne 18 voľných  
otočení alebo jeden z Progresívnych Jackpotov. Ten je možné získať iba ak bola 
bonusová hra dosiahnutá stávkou s najvyšším možným vkladom (v ktoromkoľvek 
režime hry – režim Dobrého dievčaťa, Zlého dievčaťa, Duálny režim).  
 
Počas trvania voľných otočení sú výhry prideľované v závislosti od aktuálne 
nastaveného režimu hry: Režim dobrého dievčaťa pripisuje výhry z výherných 
kombinácií, ktoré vznikajú na valcoch zľava doprava a režim zlého dievčaťa pripisuje 
výhry z výherných kombinácií, ktoré vznikajú na valcoch sprava doľava.  
 
Potenciálne najvyššou výhrou, ktorú je možné v bonusovej hre dosiahnuť, je 
JACKPOT. Druhou najvyššou výhrou v poradí, po JACKPOTe, je až do 6000 kreditov 
(pri zvolenej veľkosti mince). 
 
 
Jackpot 
 

 
 
 
Potenciálne najvyššia možná výhra v hre sa dá získať dosiahnutím kumulovaného 
Jackpotu. 
 
JACKPOT je možné získať iba v bonusovej hre Money Wheel. Tú je možné dosiahnuť 
po splnení špecifických podmienok (viď sekcia Money Wheel Bonus), iba pri pri 
otočeniach s plným počtom aktívnych herných línií (15) a maximálnou hodnotou 
vkladu na líniu (5), a to v ktoromkoľvek aktuálne nastavenom režime hry (Dobré 
dievča, Zlé dievča, Duálny režim). 
 
V bonusovej hre Money Wheel, po zatočení kolesom, následne môže dôjsť k zisku 
hlavnej ceny – progresívneho jackpotu. 
 



 
Aktuálne hodnoty jackpotov sa zobrazujú vo vrchnej časti hlavnej obrazovky, 
v modrom (červená šípka) a červenom poli (oranžová šípka), naľavo a napravo od 
titulky Good Girl – Bad Girl. 
 
V modrom poli je uvedená hodnota progresívneho jackpotu pri hre v režime dobrého 
dievčaťa. 
 
V červenom poli je uvedená hodnota progresívneho jackpotu pri hre v režime zlého 
dievčaťa. 
 
V prípade, že hráč hrá hru v duálnom režime, je mu po zisku bonusovej hry Money 
Wheel ponúknutá možnosť výberu režimu hry so šancou na zisk jackpotu dobrého 
alebo zlého dievčaťa. 
 
V prípade zisku Jackpotu hráč súčasne nevyhráva aj výhernú sumu podľa výhernej 
tabuľky. 
 
Hodnota Jackpotov sa zobrazuje v eurách. Výška potenciálne dosiahnuteľnej hodnoty 
Jackpotov sa zobrazuje v modrom a červenom poli na vrchu obrazovky, napravo 
a naľavo od titulku Good Girl – Bad Girl,  a závisí od aktuálneho nastavenia veľkosti 
mince: hodnoty Jackpotov majú inú úroveň pri nastavení mince veľkosti 0,01 a inú 
úroveň pri nastavení hodnoty mince 1,00: pre každú hodnotu mince sa tvorí 
samostatný Jackpot, a pre každú hodnotu mince je tvorený iba z kvalifikujúcich sa 
stávok (podľa nižšie uvedených kritérií), pre príslušnú hodnotu mince. 
 
 
JACKPOTy sa pre zvolenú hodnotu mince tvoria z každého točenia valcov, pri ktorom 
je počet aktívnych herných línií 15 a hodnota vkladu na líniu je nastavená na 5 (v 
režime hry dobrého alebo zlého dievčaťa musí byť celková hodnota v poli TOTAL BET 
75; v duálnom režime musí byť hodnota v poli TOTAL BET 150);  do jackpotu (dobrého 
alebo zlého dievčaťa) sa pre danú hodnotu mince z celkovej hodnoty stávky dostáva 
1% v Eurách. 
 
Príklad – zo stávky s 15 líniami a vkladom 5 kreditov na líniu (celkovo 75 kreditov) pri 
hodnote mince nastavenej  na 0,02 ide po otočení valcov do progresívne tvoriaceho 
sa Jackpotu 1% z celkovej hodnoty stávky, t.j. 0,015 €. 
 
Hodnoty Jackpotov boli pred zatočením 75,61 € / 150,77 € (Jackpot režimu Dobré 
dievča / Jackpot režimu Zlé dievča). 
Po zatočení valcov so stávkou v hodnote 150 kreditov (Duálny režim) pri veľkosti 
mince 0,02 je zo stávky odvedené  1%, ktoré má hodnotu 0,03 €. 
 
Po skončení točenia sa do Jackpotov pri hodnote mince 0,02 pridá 0,03 € - nové 
hodnoty jackpotov pri hodnote mince 0,02 sú 75,64 € a 150,80 €.  
 



 
Hodnoty Jackpotov pri nastavenej veľkosti mince 0,02 sú 75,61 € a 150,77 €; aktuálne prebieha točenie, po 
ktorom...  

 

 
 
... sú hodnoty Jackpotov navýšené o 0,03 € (75,64 € a 150,80 €) . Roztočenie valcov prebehlo s parametrami 15 
herných línií, 5 kreditov na líniu, a celkovou stávkou 150 kreditov pri veľkosti mince 0,02 , ktoré kvalifikujú danú 
stávku pre navýšenie JACKPOTov. 

 
 



 
Hodnota Jackpotu pri nastavení hodnoty mince 1,00 je iná než pri hodnote mince 0,02 – pre každú úroveň 
hodnoty mince je tvorený samostatný jackpot s inou hodnotou. 

 
Jackpoty pre každú hodnotu mince sú pre všetkých hráčov spoločné a tvoria sa 
kumulatívne všetkými hráčmi v herni – pri zvolenej veľkosti mince sa všetkým hráčom 
zobrazuje rovnaká hodnota JACKPOTu.  
 
Základná hodnota JACKPOTU je 25000 mincí pre každú úroveň mince (t.j. v prepočte 
500 € pre hodnotu mince 0,02 , 1200 € pre hodnotu mince 0,05 , 2500 pre hodnotu 
mince 0,10 , 6250 € pre hodnotu mince 0,25 , 12 500 € pre hodnotu mince 0,50 
a 25 000 € pre hodnotu mince 1,00 ). 
 
 
AUTOPLAY / Automatická hra 
 

Na hernom paneli sa vpravo 
dole nachádza tlačidlo 
Autoplay. Po jeho stlačení 

dôjde k zobrazeniu panelu s nastaveniami 
automatickej hry. 
 
V okne je možné nastaviť parametre, 
s akými sa automatická hra má spustiť: 
počet línií (# of Lines: 1-15),  
veľkosť mince (Choose Coin: 0,01 – 
1,00),  
stávka na líniu (Bet per Line: 1-5),  
režim hry (modré srdce - dobré dievča, 
fialový symbol diabla a srdca - duálny 
režim,  červený symbol s rohmi - zlé 
dievča),  



počet automatických otočení (Number Of Automatic spins: 5-100),   
zastavenie automatickej hry, v závislosti od nastavených podmienok (Max Loss 
in Cash – Zastavenie po vopred definovanej prehratej čiastke peňazí; Stop On Jackpot 
– zastavenie po zisku Jackpotu; Stop on Win in Cash - zastavenie po vopred 
definovanej výhernej čiastke). 
 
Po stlačení tlačítka OK dochádza k spusteniu automatickej hry s nastavenými 
parametrami. 
 
Na hernom paneli, nad panelmi TOTAL WIN a BET MAX je zobrazovaný ukazovateľ 
počtu zostávajúcich otočení v automatickej hre (XX / YY auto spins remaining; XX / 
YY zostávajúcich automatických otočení). Počas automatických otočení je možné 

zastavovať roztočenia valcov tlačidlom STOP . Ukončenie automatickej hry je 

možné zrealizovať stlačením tlačidla „stop auto“ . 
 

 
Aktívny režim automatickej hry, nastavený na 100 otočení – zostáva ešte 95 otočení, s možnosťou zastavenia 
automatického otáčania, pomocou tlačítka „stop auto“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nastavenia hry (Game settings) 
 

 
 
Po kliknutí na tlačidlo „options“, v ľavom hornom rohu, sa hráčovi zobrazí okno 
s nastaveniami. 

 
Background Music – umožnuje zapnúť / vypnúť hudbu na pozadí 
Sound Effects - umožnuje zapnúť / vypnúť zvukové efekty v hre 
Turbo Play - umožnuje zapnúť / vypnúť turbo režim. Jeho aktivácia spôsobí vypnutie 
mnohých sprievodných animácií, následkom čoho sa urýchli točenie valcov.  
Disable Expandicon - umožnuje zapnúť vypnúť animácie súvisiace so zobrazením 
výhry. Následkom vypnutia animácií dôjde k rýchlejšiemu točeniu valcov. 
Skip Tool Tip - umožnuje zapnutie / vypnutie úvodnej obrazovky s nápovedou  
Graphic Quality – umožňuje nastaviť kvalitu grafiky (vysoká / stredná / nízka) 
 



Herné limity: 
- Minimálna stávka na hru:                 0,01 € 
- Maximálna stávka na hru:            150,00 € 
- Maximálna možná výhra je:   JACKPOT  

 
 
 
 

Výherné tabuľky:  
 
Príklad výhernej tabuľky pri celkovom vklade na roztočenie v hodnote 75 mincí (15 aktívnych herných línií, vklad 5 

mincí na 1 líniu, hodnota mince = 1,00 ; nastavený režim dobrého dievčaťa), výhry v minciach 

 
 

 
 
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. 


