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PROFIL SPOLOČNOSTI

DIVÍZIA HNOJIVÁ

  Sme slovenský výrobca komplexnej výživy pre rôzne druhy a typy rastlín s viac ako  
20 ročnou tradíciou,

  Naše výrobky sú certifikované pre použitie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe  
ako organické hnojivá,

  Predávame a distribuujeme výživu rastlín pre veľkoobchody a maloobchody v Európe, 
Afrike, Ázii,

  Okrem domáceho trhu, zameriavame naše aktivity aj na trhy susedných štátov, kde 
dodávame vybrané typy produktov a v spolupráci s potenciálnymi obchodnými partnermi 
testujeme vybrané druhy hnojív vo forme poľných pokusov.

 Celkový výkon 4,5 MW

 www.rokosan.sk/fve/sk/

Fotovoltaické solárne  
elektrárne

 Rozloha 10 ha

  www.ip-trebisov.sk/ 
opis_priemyselneho_parku.html

Priemyselný park  
Trebišov

  Kapacita 10 000 t/rok

  ASPEK, ocenenie Ministerstva 
životného prostredia, 3. Miesto

  Technológia Rokosan vybraná ako 
jedna z top 30 high-tech technológií v 
roku 2011 v EÚ,

  Získaný americký patent v roku 2013 a 
čínsky patent v roku 2015

Produkcia organo-minerál-
nych hnojív spracovaním 
organického odpadu

KTO SME / NAŠE AKTIVITY
Spoločnosť Rokosan má viac ako 
20 ročnú históriu úspechov na 
trhu. ROKOSAN má tri hlavné 
divízie zamerané na výrobu 
organických a organo-minerálnych 
hnojív, prenájom priemyselných  
a obchodných priestorov a výrobu 
energie z obnoviteľných zdrojov  
vo forme fotovoltaických 
solárnych elektrárni s celkovým 
výkonom 4,5 MW. Okrem 
toho, v nasledujúcich rokoch 
plánujeme investovať do projektov 
bioplynových staníc.Všetky naše 
aktivity a projekty sú v harmónii 
s ochranou životného prostredia 

a v súlade so zásadami trvalo-
udržateľného rozvoja a obchodu. 
Navyše, v prípade divízie hnojív, 
sme vyvinuli vlastnú a jedinečnú 
technológiu, ktorá získala patent  
v USA v roku 2013, a rovnako aj  
v Čínskej ľudovej republike  
v roku 2015. V súčasnosti sme  
v procese revízie podanej prihlášky 
aj o jednotný európsky patent. 
ROKOSAN bol ocenený niekoľkými 
národnými a medzinárodnými 
inštitúciami za technické inovácie, 
alebo bol vybraný v programe 
Gateway ako jeden z TOP 30 
high-tech technológií v rámci 

EÚ v roku 2011. V roku 2013 bola 
spoločnosť ROKOSAN ako jediná 
spoločnosť z V4 regiónu vybraná 
veľvyslanectvom USA na účasť na 
globálnom samite pre investície 
do Washingtonu. V roku 2015 
sme rovnako získali ocenenie 
Spoľahlivý výrobný podnik, kde 
tieto kritériá spĺňa len 5,6%  
zo všetkých atívnych podnikov  
v priemyselnej výrobe. Náš prísup 
k udržateľnému podnikaniu  
v spojení s najvyššími štandardmi 
a našou unikátnou technológiou 
nám pomáha vytvárať krajší  
a zdravší svet.



ČO ROBÍME

  Poskytujeme komplexné využitie a spracovanie vybraných typov výrobkov sekundárnej 
živočíšnej výroby bezodpadovou technológiou, ktoré spracovávame do organických a organo-
minerálnych hnojív,

  Materiály, ktoré používame na výrobu hnojív sú bohaté na prírodné živiny, a preto môžu byť 
využívané pre pestovanie zeleniny a ovocia, pestovanie poľných plodín (v poľnohospodárstve), 
rovnako ich možno využiť aj v lesnom hospodárstve,

  Základné produkty, vyrobené z organických materiálov, sú ďalej vo výrobnom procese 
obohatené o minerály a stopové prvky podľa požiadaviek konkrétnych pôdnych podmienok,  
v ktorých sú tieto hnojivá aplikované,

  Vyrábame tekutý keratín pre veľko- i malo-producentov hnojív,

  Vykonávame sanačné aktivity a liečbu lesov a lesných porastov pre štátne a neštátne sektory, 

  Kvalita našich hnojív a výsledky ich aplikácie pre pestovanie jednotlivých poľnohospodárskych 
produktov sú pravidelne testované a vyhodnocované Ústredným kontrolným a skúšobným 
ústavom v Bratislave (ÚKSÚP) a Centrom výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch (CVRV)  
vo forme maloplošných poľných pokusov,

  V organických a trvalo-udržateľných iniciatívach v lesníctve pracujeme spoločne s Národným 
lesníckym centrom vo Zvolene (NLC), Technickou univerzitou vo Zvolene - Arborétum Borová 
Hora a s jednotlivými pobočkami Lesov Slovenskej republiky na vybraných projektoch. Jednou 
z našich najdôležitejších aktivít v oblasti lesníctva je projekt revitalizácie lesov, kde v spolupráci 
s Národným lesníckym centrom vo Zvolene (NLC) aplikujeme leteckým postrekom naše hnojivo 
Rokohumín na ihličnany. Od roku 2004 sme pomohli v reprodukcii a revitalizácii lesov na ploche 
viac ako 20 tisíc hektárov. 
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POSKYTUJEME PODPORU PRE: 

  Poľnohospodárov
 Lesníkov
 Záhradníkov
 Pestovateľov ovocia
 Vinárov
 Farmárov
 Samostatne hospodáriacich roľníkov
 Drobných pestovateľov, kvetinárov
 Vlastníkov lesných alebo ovocných škôlok.

VYRÁBAME:

  Tekuté organo-minerálne hnojivá s obsahom 
humínových kyselín a aminokyselín,
  Tekuté organo-minerálne hnojivá,
  Sypké organické rohovinové hnojivá  
s obsahom humínových kyselín,
  Sypké organické hnojivá z čistej rohoviny,
  Sypké organo-minerálne hnojivá z rohoviny.

PRODUKUJEME VÝŽIVU  
PRE NASLEDUJÚCE RASTLINY:

 Poľnohospodárske plodiny
 Zeleninu
 Ovocie
 Kvety
 Stromy
 Trávy
 Okrasné rastliny
 Ihličnany

PONÚKAME NAŠU  
PRODUKCIU PRE: 

  Poľnohospodárskych prvovýrobcov,
  Veľkoobchodníkov s hnojivami  
a poľnohospodárskymi komoditami,
  Maloobchodníkov a veľkoobchodníkov  
s hnojivami v maloobchodných baleniach. 



ROKOSAN s.r.o.
Kollárova 446
078 01 Sečovce
Slovenská republika

www.rokosan.com


