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Známe vítěze soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje 
2014! 

Vítězové letošního ročníku soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje 2014 byli 
vyhlášeni dne 4.11.2014 na slavnostním večeru na Slezskoostravském hradě. V 
kategorii velkých podniků zvítězila firma Varroc Lighting Systems s.r.o. s projektem 
unikátního osvětlení pro malosériový volkswagen, ta si rovněž odnesla Cenu veřejnosti. 
Na 2. místě skončila Fakultní nemocnice Ostrava s buněčnou terapií, třetím oceněným 
byla společnost VÚHŽ a.s. s novým digitálním hladinoměrem. V kategorii malých a 
středních podniků byla nejlépe ohodnocena firma JAP TRADING s.r.o. z Bystřice s 
rafinačním rotorem, na druhém místě se umístila firma KVADOS a.s. s revolučním 
mobilním informačním systémem myAVIS® NG a třetí místo získala firma AVE 
INNOVATION s.r.o. se softwarovým produktem PresentiGO. 

 

1. místo v kategorii velký podnik - Varroc Lighting Systems 
s.r.o. 

Společnost Varroc Lighting Systems s.r.o. se do soutěže přihlásila s předním osvětlením 
(celo-LED) na malosériový vůz VW XL1. Celý výrobek je unikátní kombinací několika 
nových technologií do té doby nepoužívaných v automobilovém průmyslu (= lehčené 
těleso světloměru, použití pouze LED zdrojů světla, uzavřený ventilační systém 
s použitím aktivního prvku pro pohlcování vlhkosti, „antifog“ vnitřní povrchová úprava 
krycího skla zabraňující zamlžení lampy). Unikátní je rovněž použití vyměnitelných LED 
modulů pro funkci potkávajícího a dálkového světla.   

Bližší informace a videoprezentace firmy.  

 

 

http://www.rismsk.cz/?utm_source=ris-letter4&utm_medium=e-mail&utm_campaign=RIS%20letter
http://inovacnifirma.rismsk.cz/?utm_source=ris-letter4&utm_medium=e-mail&utm_campaign=RIS%20letter
http://inovacnifirma.rismsk.cz/?utm_source=ris-letter4&utm_medium=e-mail&utm_campaign=RIS%20letter
http://www.varroc.cz./
http://www.youtube.com/watch?v=4Z6EO12r5gY
http://inovacnifirma.rismsk.cz/?utm_source=ris-letter4&utm_medium=e-mail&utm_campaign=RIS%20letter
http://www.rismsk.cz/?utm_source=ris-letter4&utm_medium=e-mail&utm_campaign=RIS%20letter


 

2. místo v kategorii velký podnik - Fakultní nemocnice Ostrava 

Do soutěže společnost přihlásila projekt, který se týká regenerativní medicíny. Jedná se 
o transplantaci kmenových buněk z kostní dřeně pro léčbu pacientů s kritickou 
končetinovou ischemií s ohrožením amputací těchto pacientů, zejména diabetiků, kteří 
mají gangrénu dolní končetiny. 

Bližší informace a videoprezentace firmy.   

 

3. místo v kategorii velký podnik - VÚHŽ a.s. 

Firma přihlásila nový digitální hladinoměr SH-D s kompenzační sadou pro kontilití s 
elektromagnetickým míchačem oceli v krystalizátoru. Digitální vyhodnocovací jednotka 
SH-D společně s kompenzační sadou je schopná efektivně potlačovat vliv ostatních 
elektromagnetických zařízení na kontilití, jako jsou mimo jiné elektromagnetické 
míchače tekuté oceli.  

Bližší informace a videoprezentace firmy.  

 

1. místo v kategorii malý a střední podnik - JAP TRADING s.r.o. 

Do soutěže se JAP TRADING přihlásil s novým typem rafinačního rotoru, který byl 
zaveden do sériové výroby v roce 2012. Společnost vyvinula takový tvar rotoru, který 
míchá roztavený hliník a pomocí jemné tříště bublin inertního plynu dochází 
k odstranění nečistot a plynů z hliníkové taveniny, jehož zvýšený účinek umožnil zkrátit 
dobu rafinace a tedy i celkové náklady na rafinační proces. Snížení otáček snížilo 
abrazivní účinek taveniny na rotor a prodloužilo jeho životnost. V kombinaci s 
impregnací rotorů antioxidanty pomocí technologie vyvinuté společností JAP TRADING, 
s.r.o. bylo dosaženo prodloužení životnosti rotorů až o 50% ve srovnání s 
konkurenčními výrobky. 

Bližší informace a videoprezentace firmy.   

 

2. místo v kategorii malý a střední podnik - KVADOS a.s 

Do soutěže firma přihlásila mobilní informační systém myAVIS
®
 NG, který představuje 

komplexní řešení CRM pro správu a řízení obchodních, marketingových a distribučních 
činností s podporou práce v terénu pro efektivní a pohodlnou práci na tabletech 
s operačním systémem Android. Systém přináší novou kvalitu informací, vedle 
obchodních aktivit pokrývá veškeré obvyklé činnosti.    

http://www.fno.cz/
http://youtu.be/NCVyMSzM2W4
http://www.vuhz.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=uVabFr3d1us
http://www.jap.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=kCgclsy-YAQ&feature=youtu.be


Bližší informace a videoprezentace firmy.  

 

3. místo v kategorii malý a střední podnik - AVE INNOVATION 
s.r.o. 

Společnost přihlásila do soutěže softwarový produkt PresentiGo - aplikace pro tablety, 
která umožňuje uživateli prezentovat vlastní prezentace ve formátu ppt a pptx. Aplikace 
PresentiGo navíc umožní atraktivní a interaktivní formu prezentace s důrazem na WOW 
prvky, které zaujmou potenciálního zákazníka. Aplikace plně využívá potenciálu tabletu 
a má intuitivní a interaktivní dotykové ovládaní. Webová část aplikace obsahuje nástroj 
na aktualizaci všech prezentací pro všechny obchodníky, a to z jednoho místa. 
Obchodníci mají jistotu, že pracují vždy s aktuálními daty (prezentacemi) a management 
může kontrolovat a řídit kvalitu prezentovaných materiálů. 

Bližší informace a videoprezentace firmy. 

 

Partneři soutěže "Inovační firma Moravskoslezského kraje 2014" byli: 

Hlavní partner:  

     

Partneři: 

       

            

 
 
RIS-letter vydává Agentura pro regionální rozvoj, a.s., 
Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava 
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