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SKEN TECHNOLÓGIA
“GEOSCAN”



O NÁS

IHBS Projekt AG je držiteľom globálnej 
licencie pre pokročilú skenovaciu 
technológiu na detekciu akéhokoľvek typu 
prírodných zdrojov.

Zahrnuté sú nasledujúce prvky:

• Prírodné zdroje ako Voda, Ropa, Plyn

• Zlato, Striebro, Platina, Diamanty a iné drahé
kamene

• Historické nálezy a geochemické anomálie



GEOSCAN

Pokročilá Skenovacia Technológia 
na detekciu Ropy, Plynu a iných 
prírodných prvkov a ich prípravu 

na ťažbu



ÚVOD

• Technológia Remote Sensing (RTS) bola 
vyvinutá v Nemecku v roku ako revolučná 
nová technológia pre geofyzikálny výskum

• Geofyzikálna Spektrálna Analýza, je 
založená na špeciálnej, komplexnej
matematickej filtračnej technológii a 
analýze rezonančných frekvencií atómov/
molekúl, a ich pozdĺžnej interakcie so 
spektrom frekvencií prírodného slnečného 
svetla

• Táto technológia je obdobou MRI
technológie v medicíne (Magnetická 
Rezonančná Tomografia)

• Táto technológia nám umožňuje s 
presnosťou skúmať existenciu prírodných 
zdrojov, a merať hlbšie do povrchových 
vrstiev ako akýkoľvek iný známy proces -
až do 6km pod povrchom

• Výsledné dáta umožňujú geofyzikálnu 
analýzu prírodných zdrojov v zemi, vrátane
oleja, plynu, vody, slanej vody, ale taktiež
skenovanie dutých priestorov, dutín a 
tunelov, dokonca aj organických materiálov



KOMERČNÁ APLIKÁCIA

• GEOSCAN Technológia je komerčne aplikovaná od roku 2016, klientmi z Európy, Ázie a Afriky za
účelom detekcie a overenia rôznych druhov prírodných surovín.

• Medzi typické projekty patrí:
o Hľadanie vodných zdrojov na vybudovanie zavlažovacích systémov v poľnohospodárstve
o Overenie ropných a plynových území na stanovenie ideálnych vrtných miest
o Vyhľadávanie a identifikácia atraktívnych ťažobných zón
o Analýza podzemných štruktúr v archeologických náleziskách
o Realizačné štúdie veľkých infraštruktúrnych projektov

• Vďaka ne-intruzívnemu prístupu, aplikácia Technológie GEOSCAN šetrí klientom značnú časť výskumných a
vrtných zdrojov, skráti čas na určenie efektívnych a účinných vrtných miest na minimum a je environmentálne
šetrná



TYPICKÝ PROJEKT

• Klient špecifikuje územie, ktoré je potrebné oskenovať, na základe dát GPS a názvu cieľového materiálu/
štruktúry skenu (poznámka: cieľ musí byť špecifikovaný; sken nedokáže prebiehať na viacerých cieľových
látkach naraz).

• GEOSCAN vykoná hrubé skenovanie prvej úrovne a zašle skeny klientovi (v priebehu cca. 1-2 týždňov),
označujúce prítomnosť a približnú polohu cieľovej látky vo vyhľadávacom území.

• Klient zúži dokončené cieľové územie a ďalšie ciele hľadania.

• GEOSCAN vykoná podrobné skenovanie druhej úrovne a zašle skeny klientovi (v priebehu cca. 2-4
týždňov v závislosti od veľkosti a hľadacích parametrov), vrátane presnej polohy cieľovej látky, podzemnej
hĺbky a identifikácie ideálneho vrtného bodu(-ov).

• Následne, v prípade potreby, nasleduje podrobnejšie dolaďovanie vrtných lokácií spolu s klientom na
mieste.



CENA A ČAS

• Prvá Úroveň Skenu:

o Indikácia prítomnosti cieľových 
zdrojov

o Priebeh 1 – 2 týždne po podpise 
zmluvy a platby

o 30 000 EUR za kilometer 
štvorcový

o Vykonaný kompletne v 
skenovaciom laboratóriu v 
Nemecku

• Druhá Úroveň Skenu:

o Presná poloha a hĺbka cieľového 
zdroja 2 – 4

o 2 – 4 týždne po podpise zmluvy 
a platbe

o 100 000 EUR za kilometer 
štvorcový

o Interakcia a spresnenie s 
klientom

• Na mieste:

o Stanovenie ideálneho miesta 
vrtu

o Individuálna ponuka na 
základe umiestnenia a 
odhadovanej časovej 
náročnosti



GEOSCAN
PRÍKLAD: PRVÁ ÚROVEŇ SKENU - VODA

• Hľadanie podzemných vodných tokov

• Modré oblasti označujú prítomnosť vody a 
definujú sekcie pre ďalšie skeny druhej úrovne

Voda Ropa



• Hľadanie podzemných ložísk ropy a plynu – na 
pevnine aj mimo nej

• Čierne a zelené oblasti označujú prítomnosť 
ropy. Biele oblasti označujú prítomnosť plynu a 
definujú sekcie pre ďalšie skeny druhej úrovne

GEOSCAN

Ropa

Plyn

PRÍKLAD: PRVÁ ÚROVEŇ SKENU – ROPA/ PLYN



• Identifikácia ideálnych vrtných miest pre ropu a 
plyn

GEOSCAN
PRÍKLAD: DRUHÁ ÚROVEŇ SKENU

• Identifikácia ideálnych vrtných miest pre zlato, 
vodu a organické materiály

Vrtné miest pre ropu a plyn

Rezervy vody a zlata



• Identifikácia ideálnych vrtných miest pre vodu a 
identifikácia anomálií podzemného terénu

GEOSCAN

Tunely a anomálie

Vodné toky a navrhované vrtné miesta

PRÍKLAD: DRUHÁ ÚROVEŇ SKENU



Im Falle einer Unstimmigkeit zwischen der deutschen und englischen Fassung des 

Vertrages gilt im Zweifel immer die deutsche Fassung.

V prípade rozporu medzi Nemeckou a Anglickou verziou je Nemecká verzia vždy 

platná



“Podporujeme veľké projekty 
budúcnosti!”

Ďakujeme
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REFERENCIE

Prieskum Hornín

Nálezy zlata a diamantov

Výsledky prieskumu vody







Nálezy zlata a diamantov v Kamerune





Táto technológia doposiaľ 
detekovala a lokalizovala 
vodu v:

- Mongolsku
- Maroku
- Pakistane
- Grécku
- Rakúsku
- Nemecku
- Slovensku
- Poľsku



Technologické Metódy
Úspešný prieskum vody vykonaný 
technológiou GEOSCAN

- Miesto prieskumu: Bayankhongor, Mongolsko

Sladká voda v hĺbke 70 až 140 m 



Prvý vrt (snímok 1) Prvý vrt (snímok 2)

Prvý vrt (snímok 3)

Pôvodné meranie:
Vrt míňa vodný tok 
kvôli GPS posunu

Prvé meranie

Druhé meranie:
Indikácia posunu dráhy 
toku a zníženie 
povrchovej hladiny vody

Posunutá dráha toku

Prvé meranie

Druhé meranie

Kombinácia
(prvé meranie v 

zelenom)

Druhé meranie:
Indikácia posunu 
dráhy toku

Posunutá dráha toku

Prvé meranie

Druhé meranie

Lokácia vrtného bodu (X 3), nesúceho vodu.
Určené a detekované, taktiež s ohľadom na meniacu sa 
vodnú hladinu. (snímok 5)
Referenčné meranie indikované svetlejšou oblasťou



Úspešný zber vody 
v štáte
Bayankhongor, Mongolsko
Júl, 2016

Vŕtanie vrtu X 3



Skenovacie Metódy
Skoršie úspešné prieskumy vody 
vykonané spoločnosťou
GEOSCAN
- Miesto prieskumu: Sidi Ifni, Maroko

Miesto prieskumu s označenými lokáciami
Náš systém poskytol 5 lokácii na prieskum hodnôt technológie, 

ktoré boli porovnané s miestnou znalosťou o vodných ložiskách s 
výsledkami z testov

Skenovacie Metódy
Táto technológia preskúmala päť prieskumných miest pre Ernsta
Frosta, bývalého reprezentanta Nemeckej Vodnej Nadácie pre 

niektorých z jeho klientov v Sidi Ifni (Maroko) ako testovací projekt  

Výsledky prieskumov v Sidi Ifni
Výťah zo záverečnej 
správy z vodného 
projektu v Maroku:

Technológia 
GEOSCAN bola 
schopná určiť 
umiestnenie vody a 
schváliť napr.: 
existenciu starých 
studní.

Tieto výsledky boli overené Nemeckou Vodnou Nadáciou



GEOSCAN Systémové Metódy
Skoršie úspešné prieskumy vody,

- Miesto prieskumu
Islamakot, Pakistan

Skenovacie Metódy
Voda bola umiestnená v hĺbke 160 až 180 m, zatiaľ čo vrt zasiahol vodný žilu v 
170 m. Veľa firiem sa pokúšalo nájsť vodu, neznámym počtom vrtov v tejto 
púštnej oblasti, bez úspechu.  Nám sa podarilo trafiť vodu prvým vrtom.

Pracovali sme pre Medzinárodnú Nadáciu Houbara, Pakistan v dedine Kharo
Jani, 20 km severne od Islamkotu

Skenovacie Metódy
Voda bola umiestnená v hĺbke 160 až 180 m, zatiaľ čo vrt zasiahol vodný žilu v 170 m. 
Veľa firiem sa pokúšalo nájsť vodu, neznámym počtom vrtov v tejto púštnej oblasti, bez 
úspechu.  Nám sa podarilo trafiť vodu prvým vrtom.

Pracovali sme pre Medzinárodnú Nadáciu Houbara, Pakistan v dedine Kharo Jani, 20 
km severne od Islamkotu

Skenovacie Metódy
Skoršie úspešné
prieskumy vody

- Miesto prieskumu v Pakistane

Vykopávanie označeného miesta
pre vrt



Skenovacie Metódy

Skenovacie Metódy

Skenovacie Metódy

Skenovacie
Metódy

Skoršie 
úspešné 
prieskumy 
vody,

- Miesto 
prieskumu
Chrysoupoli, 
Grécko

Prvé vŕtanie na farme v hĺbke 16 – 20 m bolo okamžite úspešné. 
(Oblasť prieskumu, detail)

Prieskum uskutočnení pre Nicolausa Kaltsasa, miestneho farmára z 
Chrysopouli, oblasť Thrace, Grécko. 

Skorší úspešný 
prieskum vody
- Miesto prieskumu Grécko

Poľnohospodár Pán Nicolaus Kaltsas
nám zaslal fotografiu, na preukázanie 
jeho úspechu:
„Odviedli sme skvelú prácu. 
Umiestnenie studne a jej hĺbka boli 
presne spozorované. Úprimne som za 
toto veľmi vďačný a ďakujem celému 
týmu za ich prácu. Ušetrili mi veľa 
financií. Som veľmi ohromený vašimi 
schopnosťami, ktoré mi výborne 
poslúžili na zber vody v tomto 
konkrétnom mieste (vid. Obrázok). 
Projekt ma zachránil od veľa možných, 
finančne náročných pokusov o vrt, ktoré 
by inak nastaly



OSTATNÉ SÚČASTNÉ PROJEKTY A 
PARTNERI

• GREEN ENERGY SOLUTION

• SPORT ASSOCIATION

• DANUBE MONORAIL

• BIOMASS STOVES FOR HOUSEHOLD USE AND
CAMPING

• WASTE MANAGEMENT

• WIND POWER

• METALTEC

• CHINES-SLOVAK AGRICULTURE FARM

• PANDA PARADISE

• SLOVAK-CHINESE AIRWAYS



TECHNOLÓGIA SKENU



ZAVEDENIE POKROKU V DIAĽKOVO-
SENZOROVÝCH TECHNOLÓGIACH



Zatiaľ čo iné systémy, ako zemou prenikajúci radar,

poskytujú “náhľad” len do hĺbky pár metrov pod povrch,

my dokážeme odhaliť anomálie do hĺbky 6 km, s pomocou

použitia vlastných špeciálnych techník spracovania

TECHNOLÓGIA SKENU



Tento pokrok zahŕňa modelovanie svetla a jeho interakcií s hmotou,

na základe kompletnejšej implementácii Maxwellových rovníc,

spojených spolu s komplexným porozumením matematickej

podstaty konštanty “i” (imaginárne číslo reprezentujúce druhú

odmocninu -1). Vďaka týmto novým poznatkom je komplexnejšia

spektrálna analýza úplnejšia!

TECHNOLÓGIA SKENU



Maxwellove rovnice zahŕňajú prítomnosť pozdĺžnych vĺn. Tieto

pozdĺžne vlny boli doteraz všeobecne ignorované, pretože jeho

rovnice boli doteraz vo väčšine moderných analytických aplikáciách

zjednodušené na štyri rovnice. Využitím všetkých jeho rovníc,

otvárame možnosti taktiež aj analýze komplexných zložiek svetla.

TECHNOLÓGIA SKENU



Naše analytické výsledky vedú k riešeniam stojatích vĺn, ktoré

umožňujú konštrukciu celého svetelného spektra, zostaveného zo

skutočných aj zložitých komponentov.

TECHNOLÓGIA SKENU



Následne sú aplikované filtre, ktoré umožňujú detekciu a

identifikáciu látok podobným spôsobom ako pri použití

Fraunhoferovych absorpčných línií na identifikovanie látok v

atmosfére hviezd.

S úplnejším ocenením skutočných informácií obsiahnutých v

bežnom svetle dokážeme detekovať podpovrchové anomálie, ktoré

sa prejavujú ako druh interferencie v pozdĺžnych komponentoch.

TECHNOLÓGIA SKENU



Naše štvor a vyššie dimenzionálne spracovanie svetla umožňuje

podrobné mapovanie podpovrchových topografií, ako taktiež určovanie

ich materiálového zloženia do hĺbky 6 km. Dáta The Global Positioning

System (GPS) sa používajú k lokalizácii anomálií a ďalších významných

signálov.

TECHNOLÓGIA SKENU



• Vodu

• Ropu

• Plyn

• Uhlie

• Rudu

Kovy vrátane vzácnych kovov ako:

• Zlato, Striebro

Taktiež dokážeme určiť iné vzácne kovy ako:

• Platina, Paládium, Irídium, Ródium, Ruténium, Osmium, atď. akonáhle sú zavedené v našom systéme

• Tantal a Chróm

Prvky vzácnych zemín, a taktiež aj:

• Drahokamy ako Smaragdy a Diamanty

Okrem toho možno detekovať a zaznamenať veľa druhov anomálií. Tieto dáta sa v súčasnosti využívajú k

podpore projektov výstavby infraštruktúry a archeologickému výskumu.

Technológia doteraz určila a lokalizovala:

TECHNOLÓGIA SKENU



Naša proprietárna technológia je aplikovaná pomocou intenzívneho

výpočtu využívajúceho algoritmické techniky, špecializovaný

počítačový software a najnovší špičkový hardware na zpracovanie

vizuálnych dát.

Validácia našej použitej technológie tretími stranami sú uvedené nižšie

začínajúc zmluvou na detekciu vody v Maroku.

TECHNOLÓGIA SKENU



Nasledujúce obrázky ukazujú povrch zeme, licencované Google Earth

od držiteľov práv celosvetovo. Slúžia len na účel orientácie. Akákoľvek

ďalšia informačná hodnota nad obrázkami Google Earth je súčasťou

nášho priehľadného filmu, implementovaného ako vrstva, ktorá

predstavuje geofyzikálnu charakteristiku anomálií / štruktúr z pod

povrchu zeme.

TECHNOLÓGIA SKENU



TECHNOLÓGIA
HISTÓRIA A VÝVOJ



Technológia má výhradné právo na novú skenovaciu technológiu, ktorá je

schopná označiť (približné) umiestnenia podpovrchových anomálií, minerálov a

prírodných surovín.

Táto technológia bola vyvinutá v Nemecku. Okrem lokácie bežne vyskytujúcich

sa minerálov, je táto technológia taktiež schopná nájsť plyn, ropu, uhlie a vodu.

Táto technológia je jedna zo svetovo najrýchlejších indikátorov a zároveň najviac

nákladovo najefektívnejší systém detekcie prírodných zdrojov a minerálov

TECHNOLÓGIA SKENU



Konvenčný Prieskum:

BENEFITY

Technológia Sledovania:
• Veľa rokov prieskumu a nasadenie

geológov do miesta prieskumu

• Milióny USD vo vysoko rizikových 
investíciách sú premrhané pred 
dosiahnutím akéhokoľvek 
primeraného výsledku

• Účinnosť je priemerne 20% vo veľkej 
väčšine prípadov

• 7 – 30 dní vyhľadávania

• Doba odozvy a strategické rozhodnutia sú 
založené na informáciách z reálneho času

• Významné zníženie nákladov 
vyhľadávania / prieskumu

• Prieskum na mieste sa stáva nadbytočným 
vďaka našej technológii

• Bezkonkurenčná na trhu pre svoju 
efektívnosť: až 90%

• Neporovnateľný potenciál pre diaľkové 
snímanie v hĺbkovej spektrálnej analytike: 
až do 6 km



FÁZA 1

Naša analýza vyžaduje základné informácie of klienta. Klient vyplní “Formulár

žiadosti o skenovaní” vyžadujúci:

• Minerály / Prírodné zdroje, ktoré majú byť preskúmané

• Súradnice vrátane GPS dát oblasti, ktorá má byť preskúmaná

Klient následne obdrží odhad nákladov na analyzovanú oblasť.

Po prijatí súhlasu od klienta, sa vyžaduje záloha vo výške 50%.

POSTUP



FÁZA 2

Informácie prijaté od našich klientov sú následne spracované našou zámorskou

kanceláriou.

Následne vytvárame obraz, ukazujúcu naskenovanú oblasť farebne označenú podľa

súradníc poskytnutých klientom (viď ďalšia strana), aby sa vylúčila akákoľvek

nesprávna interpretácia.

POSTUP



FÁZA 2

Vzorový obrázok s klientovými 

súradnicami

Súradnice oblasti, ktorá má byť

naskenovaná a analyzovaná:

POSTUP



FÁZA 3 – Sken

Záverečnú správu poskytneme klientovi, so všetkými relevantnými informáciami v

priebehu 2 až 4 týždňov, po prijatí nesplateného zostatku. Táto správa obsahuje

detailné snímky pozícií a veľkostí jedného alebo viacerých depozitov v rámci

požiadaviek klienta.

Pre väčšie oblasti bude potrební dlhší čas.

POSTUP



FÁZA 3

Naša záverečná správa pozostáva z nasledujúcich:

• Podrobné snímky (Poloha rudy / telesá obsahujúce zdroje)

• GPS súradnice, slúžiace na orientáciu

• Približnú hĺbku depozitov (+/- 10-15%)

• Rady ako aplikovať dáta

POSTUP



FÁZA 3 – Základné Podmienky Zmluvy

• Skenovanie zahájime akonáhle GSS obdrží od klienta oficiálne číslo objednávky.

• Vyhradzujeme si právo na Intelektuálne Vlastníctvo, pokiaľ nebude obdržaná plná platba.

• Odškodnenie Klienta

• “Klient” nás plnom rozsahu odškodní za akúkoľvek zodpovednosť od tretích strán vyplývajúcich z

použitia skenovacích informácii “klientom”.

• Nezodpovedáme za zabezpečenie toho, že informácie, ktoré nám boli poskytnuté na účely skenovania,

sú v súlade a niesu v rozpore so žiadnymi zákonmi o ochrane údajov, minerálnymi a banskými

predpismi, obchodnými zvyklosťami a postupmi ani žiadnymi inými zákonmi. Nenesieme žiadnu

zodpovednosť za chyby alebo opomenutia v dôsledku nesprávnych alebo neúplných informácií, ktoré

sú poskytuté „klientom“.

• Poskytnuté skenovacie a analytické dáta nenahrádzajú ďalšie konvenčné systémy a / alebo metódy

geologickej praxe, a majú byť považované za informácie napomáhajúce geo-vedeckými firmami.

• Zaväzujeme sa, že poskytujeme túto službu s maximálnou zručnosťou a náležitou starostlivosťou.

POSTUP



Štandardné ložisko:

>20 m hĺbka

PRÍKLAD – VZOR SKENU

Aluviálne ložisko:



Poznámka: Všetky údaje sú fiktívne

PRÍKLAD – VZORKA DETAILNÉHO SKENU

• Koordináty špecifického miesta rudy:

32.4166083845 -27.0177940845

32.6830963186 -27.0811399840

32.8637192090 -27.2484061702

• Navrhované prieskumné vrtné body:

32.8422669220 -27.3342153184

32.5261279551 -27.2055015961

32.3375736427 -27.1637260898

• Približná hĺbka miesta ložiska rudy:

<20m Aluviálne Zlato

• Povrchová rozloha miesta rudy:

Približne 400 Hektárov



Polohy vyznačené žltými bodmi 

PRÍKLAD – DIAMANTOVÉ LOŽISKÁ

DIAMANTOVÉ POLE SIBÍR 



Približné polohy

PRÍKLAD – PLYNOVÉ LOŽISKÁ

EXISTUJÚCE A NOVÉ 
PLYNOVÉ LOŽISKÁ
JUŽNÁ AFRIKA



Detailná analýza plynových ložísk – Polohy s hĺbkou

PRÍKLAD – PLYNOVÉ LOŽISKÁ

Plyn

Prvotne 
skenované 
oblasti



Overené ložiská grafitu (žlté body) + Druhé ložisko neznáme

PRÍKLAD – GRAFITOVÉ LOŽISKÁ



Poloha telies obsahujúcich rudu
PRÍKLAD – TANTALOVÉ LOŽISKÁ



FORMULÁR KLIENTA NA VYKONANIE SKENU
Klientske informácie

Klient

Krajina

Krátky opis zadania

Minerály / Zdroje na objavenie

Typ povrchu – Opis

Celková rozloha v KM štvorcových

Zemepisná Šírka               Od - Do

Zemepisná Dĺžka Od - Do

Poznámky

Základná orientačná cena je 300.000,- EUR / KM2 – platí predovšetkým malé a jednoduché projekty. Cena bude 
prispôsobená pre každý projekt v závislosti od jeho veľkosti a zložitosti. Konečná cena pre väčšie projekty bude 
dohodnutá individuálne.



Pán Jaroslav Melišek

Chief Executive Officer

SACC – Slovak-Asian Chamber of Commerce 

Hviezdoslavovo námestie 172/14

811 02 Bratislava, Slovakia EU 

info@slovakasian.com 

+421 903 536 363

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE



SACC Licenčná Zmluva













LOI  - Letter of Intent



Licenčný Certifikát - Príklad
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